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Juventude e Literatura 

Por Mali/de Rosa ARAÚJO 

Falar de Juventude e de Literatura é falar de dois conceitos muito la
tos e de difícil delineação . 

A Juventude comporta uma envolvência de estádios de vida que re
presentam uma estrada de precário entendimento e de recente passado 
-a Infância e a Adolescência-. E confronta-se mais claramente com o 
mundo adulto que vai rejeitar por princípio natural de quem rasga a ne
bulosa do futuro. Mundo adulto que, apesar de todo o conhecimento que 
possui acerca dos jovens, impõe os seus esquemas muitas vezes 
esquecendo-os a eles, jovens, como pessoas, desde o seu nascimento. A 
oficialização dos Direitos da Criança não corresponde sempre a uma so
ciedade que os cumpra ou por disciplina ou por amor . É também verdade 
que os Direitos do Homem estão em muitos pontos do mundo longe do 
seu cumprimento. 

A sociedade adulta muitas vezes olha o jovem como um desassosse
go . Ela própria, a nível individual não está sem as memórias da própria 
infância. O tal «segredo» do homem, de que fala o Dr. João Santos . 
«Como fugir a esta inútil presença?» pergunta António Ramos Rosa. 

Se todos vivemos o tal «segredo», a tal «inútil presença», não pode
mos deixar de considerar que a Infância seja uma teia ou uma trave da li
teratura destinada ao leitor adulto. E pela ambiguidade do tempo adulto 
convivente com a criança, talvez ainda pela pouquidão da cidadania 
atribuída à Infância, à Adolescência, de uma forma geral à Juventude, a 
Literatura dedicada a estas faixas etárias foi considerada durante muito 
tempo uma literatura menor, uma literatura marginalizada. 

Se a criança não era olhada como um ser completo, social, mas algo 
que só se podia definir como um projecto, como contemplá-Ia com um 
texto que a merecesse inteiramente? O que não admira. Toda a Arte pres
supõe uma simbiose mais ou menos clara, mais ou menos oculta, cria
dor f iei t or. 

Para além destes condicionamentos temos de considerar a escola, a 
discriminação que o jovem sofre à sua entrada. Quando entra na escola, 

3 



o seu destino já está traçado porque já foi sujeito a vários mecanismos so
ciais que o formam ou deformam. É a tal soleira de que fala Alberto Al
berty. Transposta a «soleira», como recebe a criança o livro na escola? 

E como o recebe fora da escola? 
Disse Raoul Dubois que toda a política educacional pressupõe uma 

política do livro. Julgamos fundamental esta afirmação. 
Entretanto outros valores se podem questionar nos tempos de hoje: 

sobretudo aqueles que cabem no âmbito dos áudios-visuais que vieram re
volucionar o pacto Leitor/Livro. 

Como vemos o Jovem hoje com o livro? E o que é Juventude? 
Pierre Massart (l) propõe relevar «o estatuto da criança no seio de 

câmbios sócio-culturais que se estabelecem na nossa sociedade» como 
motivador da «menoridade qualitativa da literatura dita infantil» e consi
derada afinal paraliteratura. 

Mas será hoje a Literatura para os jovens uma literatura emancipa
da? Corresponderá ela aos seus interesses mais profundos? 

Que mundo outro ela nos pode trazer? 

Ruy Bello (OBRA POÉTICA-I. a ed. Presença 81 (Boca Bilingue)) 
pergunta: 

Morre-se a ocidente como o sol à tarde 
Cai a sirene sob o sol a pino 
Da inspecção do rosto o próprio sol nos arde 
Nesta orla costeira qual de nós foi um dia menino? 
Eis uma pergunta que decorre menos duma angústia pessoal de al

guém para si mesmo voltado de que duma consciência plena pelo sofri
mento do olhar para a infância -neste caso desta orla costeira. 

E é desta infância de tal ordem costeira que emerge a Juventude com 
a qual pensamos no binómio Juventude/ Literatura. 

José Gomes Ferreira na IMITAÇÃO DOS DIAS (Diabril, 1977) 
insurge-se: 

«Um homem nasce. Baptizam-no. Ou não o baptizam . Depois, a 
mãe, a avó, o pai, as criadas, as vizinhas, os amigos, os professores, os 
livros escolares, os jornais, as histórias aos quadradinhos, a rádio, a tele
visão, o raio-que-os-parta-a-todos metem-lhe opiniões na pele, incutem
-lhe sugestões e imbecilidades, justamente na idade inocente em que tudo 
é fantástico e natural, desde os mitos mais parvos à adoração de ídolos 
para ingénuos tOSCOS». 

(1) Pour décoloniser I'énfant. Socio-psychanalise de I'áuttorité, 4. a ed . 
Petite Bibliothéque Payot. 
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Mas quem considera isto imposição de orientação ideológica? Obede
cer a estas forças impostas na infância e na adolescência -quantas vezes 
à custa do papão, do inferno, das palmatoadas, de zeros na caderneta, de 
ralhos, de bruxas, do «homem do saco», da polícia-, é o que por via de 
regra se chama liberdade do artista. 

Ora pergunto eu, milhões de vezes tenho perguntado a mim mesmo, 
neste desespero de arrancar os cabelos diante do espelho: a liberdade é o 
«involuntário» inconsciente ou o «voluntário» de reagir livremente contra 
o que nos impuseram, por intermédio de insinuações sub-reptícias ou à 
pancada, no período de alma aberta da infância? 

Quando a resposta diz: «Não quero dar rosas! Prefiro dar punhais!», 
afirma-se menos livre do que a roseira que continua apenas a desfazer-se 
em rosas de herança passiva? 

Se nós, adultos, transmitimos, e até impomos, as nossas rosas e os 
nossos punhais, como também nos haviam transmitido embora em tempo 
e modo diferentes, como podemos destrinçar a orientação e as bermas 
desta estrada dolorida e fascinante que é a Juventude? 

E o jogo continua connosco; nós, que vamos deixando o caminhar, e 
o horizonte dum futuro para o qual preparámos, bem ou mal, seres que 
inventarão o dia claro ou que se submeterão a algo de usado: e este sub
meter a algo de usado não implica uma rejeição de um passado cultural 
que mesmo aparentemente esquecido não deixa de estar presente. 

Françoise Dolto, no seu admirável volume LA CAUSE DES EN
FANTS-(Robert Laffont-Paris 1985, Cap. 8-A CAUSA DAS CRIAN
ÇAS-I . o Balanço): 

«Se a fome no mundo, a guerra, a exploração da mão-de-obra, a 
prostituição, os tráficos de todo o género tocam os homens mais venerá
veis, é o mesmo que dizer que a infância é a menos poupada por estes fla
gelos. Questiona-se, faz-se apelo aos direitos do homem, inaugura-se o 
Ano da Infância. Boas obras, bons discursos, toda a gente deita a sua 
lágrima e o seu óbulo, denunciam-se os carrascos de crianças, os Mino
tauros do século, os ogres tecnocratas ... 

A fronteira entre as crianças bem protegidas e as deserdadas, as mi
madas e as humilhadas, é arbitrária e enganadora. O que impede de ver 
as reacções de defesa da sociedade. Procuremos o denominador comum 
da criança: o bem-alimentado não melhor que o mal alojado, o escolari
zado, o pequeno cam pião não melhor que o pequeno escravo, é tratado 
como PESSOA. A sorte que é reservada às crianças depende da atitude 
dos adultos. A causa das crianças não será seriamente defendida enquan
to não for diagnosticada a recusa inconsciente que arrasta toda a socieda
de a não querer tratar a criança como uma pessoa, desde o seu nascimen
to, frente-a-frente como o que cada um se comporta como gostaria que 
outrem o faça a seu respeito. 
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Os maus tratos, as perversões sexuais, a escravatura, a malnutrição, 
o divórcio, os insucessos escolares, as doenças infantis tornam-se temas 
da literatura. Mais raros são os estudos e as investigações sobre o «misté
rio» desconhecido da infância: potencial, carga emocional, relação íntima 
com as forças da natureza, dom mediúnico para comunicar. 

Desde há séculos o discurso sobre a criança põe muito mais o acento 
sobre a sua imaturidade que sobre o seu potencial, as suas capacidades 
próprias, o seu génio natural. O discurso científico toma o mesmo par
tido. 

• • • 
A sociedade adulta dificilmente perscruta a infância na sua realidade 

intrínseca, sem recorrer a um critério de ordem económica, rendimento e 
rendibilidade. É o futuro homem que se trata de formar e armar para o 
tornar produtivo. Cada vez que se quer considerar bem a sua produtivida
de, I espera-se dele qualquer produção artística ou científica; se deixa de 
ser tratado como inocente, fútil, ele é o anão inteligente, o pequeno adul
to, a criança prodígio. A sua criatividade não é reconhecida se não apro
veita ao mundo dos adultos. 

Neste sentido, a criatividade -de ordem artística ou científica- é 
menos da alçada da criança de menos de dez anos que do adolescente em 
rutura que sublima um desequilíbrio, que se dissocia do seu meio ime
diato. Pelo contrário, os dez ou doze primeiros anos de vida correspon
dem ao pleno desabrochar da espontaneidade. A criança é capaz de uma 
invenção muito diversificada, dum jorrar perpétuo na sua vida quoti
diana, na sua linguagem. O que é muito diferente da criação no domínio 
da arte ou da investigação científica. Os educadores modernos confundem 
criatividade e espontaneidade. Exercendo esta última, a criança liberta o 
seu génio próprio que o não torna para tanto um pequeno génio. Nem ar
tista nem sábio de escola. É o génio da liberdade que é a coisa do mundo 
mais bem partilhada por todas as crianças que não estão muito cedo 
comprometidas na competiçãO) pág. 151. Este génio da liberdade de 
punhais e rosas. 

É para este mundo sofrido, e que nos faz sofrer se nele pensarmos 
responsavelmente, que a Literatura dita Infanto-Juvenil é criada. E o ver
bo criar deve ser o verbo certo perante o caudal de literatura fabricada 
com a intenção de ser para a criança. 

Julgo que a cidadania atribuída hoje à Infância já dará uma margem 
muito menor à consideração dos textos a ela destinados como paralitera
tura. Como um povo que se afirma historicamente se afirma também, e 
de uma maneira tão sensível, pela sua expressão cultural literária, entre 
outras, também este povo da infância terá igual suporte na sua história. 
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A literatura popular, que não tinha destinatários etariamente demar
cados, trouxe para os jovens e para os adultos, que com ela se sabiam 
contentar, um saber acumulado e todas as verdades e durezas da vida 
através de tramas de imaginação rica que tocava uma sensibilização poética 
do quotidiano e das linhas de força com que se encadeiam as nossas vi
vências . E há lágrimas e riso, vida e morte, engenhos e inocências, tudo 
num contar de simplicidade pronta para ser ouvida. 

E há linhas de sujeição. Quantas Peles de Burro, quantas Belas 
Adormecidas? As Peles de Burro a apontarem a submissão da Mulher? 
Do prefácio da 4. a edição (1695) de GRINELDA, novela, mais o conto 
de Pele-de-Burro e os desejos ridículos: 

« ... Toda a moralidade que se pode tirar da Matrona de Éfeso é as 
mulheres que parecem ser mais virtuosas são não raro as que menos o são 
e ~ue, portanto, não existe, por assim dizer, quem na verdade o seja. 

Quem não vê que esta moral é péssima e só serve para corromper as 
mulheres com o seu mau exemplo e a fazer-lhe crer que, faltando ao seu 
dever, mais não fazem que seguir a via normal? O mesmo não acontece 
com a moral de Giselda, que procura levar as mulheres a sofrerem os 
maus tratos dos maridos e a fazer ver que não há marido, por mais brutal 
ou esquisito que seja, que a paciência de uma mulher não consiga vergar» 
(Clássicos de bolso-CONTOS-Charles Perrault-Ed. Estampa-1977-
Lisboa) . 

Mário Gonçalves Viana (FABULÁRIO-ED. Educação Nacional Ltd . 
1942), no prefácio do seu fabulário, cita o prólogo do editor das Fábulas 
de Esopo traduzidas por Manuel Mendes da Vidigueira (Lisboa 1778): 
«As fábulas de Esopo têm na verdade muito merecimento, servem de 
grande utilidade para a mocidade, para todos; porque bebendo estes con
tos juntamente com o leite, criam na alma sentimentos honrados, ideias 
grandes, conhecimentos de si mesmo, de que são, e do que podem vir a 
ser, são uns espelhos em que se compõem as suas acções. São finalmente 
as fábulas aquelas que ensinam a formar o juízo, e os costumes dos me
ninos». 

Giselda e as fábulas de Esopo são só duas referências onde estarão, 
talvez, contidos as rosas e os punhais que se apresentam na dúvida do 
conceito de liberdade de José Gomes Ferreira. 

Lembremo-nos ainda da longa teoria das fábulas e histórias que va
lorizavam o trabalho como fonte de toda a salvação. Por exemplo o largo 
contencioso da Cigarra e da Formiga: 

Para lhe fazer talvez um painel de contraste pela realidade de uma 
criança de uma escola, lemos a sua COMPOSIÇÃO: 

«Trabalho é para o preto dizia eu com á calacisse a atacar-me os 
rins. 

Vá um balde, vá outro, já estava farto de trazer água para o feijão 
que ia andando os primeiros passos. Mas alguns já trepavam pelas canas 
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acima e as abóboras todas vaidosas a arrastarem-se pelo chão como se 
tossem cobras. Enfim. Era como um relâmpago que vem logo a seguir do 
trovão. E esta dança não parava. Ia buscar um balde, ló~ tinha de ir 
buscar outro. " 

Mas depressa me esquivei depois de ter despachado tudo numa por
ção de minutos. Fui para casa, comi, bebi, e com a mesma preguiça, que 
parecia já ter reumático. Ia para a praia, quando ouvi uma voz grosseira 
a entrar pelo ouvido: 

- Traz este sacho para picarmos as batatas. 
Que remédio tinha eu senão ir para a horta outra vez. 
Chegámos e o meu pai reparou que eu não tinha regado as alfaces. 

Mas acartei água e reguei-as. Entretive-me ao mesmo tempo a ver estas a 
luzir como as estrelas. A água escorria como um riacho sem fim, os cara
cóis que iam passando pareciam que estavam espantados ao ver a água a 
correr. 

Acabei, vim para casa e ainda confesso que não me apetecia ir outra 
vez regar os feijões, as alfaces e as abóboras. Mas tenho de pensar que 
sem esforço não se faz nada e os dias vão passando e Portugal vai dimi
nuindo». 

Junho de 1975 
Francisco Augusto da Silva Cordeiro Piloto 
2. o Ano Turma F N. o 79112 anos de idade-Filho de pescador 
Escola Preparatória do Prof. António Pereira Coutinho-Secção da 

Cidadela. 
Que rica de considerações pode ser esta composição! 
Como é o mundo da Criança? 
Como há poesia nesta preguiça de quem rega alfaces! 
Há tanto para dizer da riqueza da Criança, do direito à sua liberda

de,da não submissão ao adulto mas, ao mesmo tempo,de uma tentativa de 
compreensão do mundo que mal ou bem este tem para lhe entregar. Co
mo ajuda a literatura tudo isto se não tentando dar ao jovem leitor a 
consciência do seu poder de opção, de seu poder de imaginar, de realizar. 
E caminhar para o desconhecido. 

Como servimos a juventude de hoje? Será assim tão diferente das an
teriores mais umas gerações atrás? 

Quais são hoje as nossas griseldas e as nossas fábulas? 
Mário Sacramento, num ensaio sobre Literatura Infantil (A Criança 

e o Livro, Livros Horizonte) falava no sagrado espanto de existir que tan
ta vez nos empenhamos em matar à criança. É este sagrado espanto perdi
do que talvez cave o fosso entre o texto adulto e o jovem que o recebe. 
Onde também está implicada a qualidade de uma verdadeira criação. 
Sagrado espanto que faz que cada fim seja um começo. 

E nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? . 
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Pesquisas nas origens do mito 
de Tristám e Iseu 

Por Joám BERNÁRDEZ VILAR 

Tristám sei bem que nom amou Iseu 
quanto eu vos amo, isto certo sei eu. 

Rei Dom Dinis 

Filha do rei Gormom de Irlanda, a ilha dos lagos grises e das verdes 
colinas, Iseu a Loira, escuitara falar dei por primeira vez quando tinha 
catorze anos. . 

Tristám de Leonis era sobrinho e cavaleiro predilecto do rei Marc de 
Cornualha. Para livrá-lo do ominoso tributo dos trescentos donzéis e tres
centas donzelas que cada cinco anos devia pagar a Irlanda, Tristám dera 
morte em combate a Morholt, tio de Iseu. 

Para pôr fim ao longo enfrentamento entre os dous países, o rei 
Marc decidiu solicitar a mao de Iseu, para o que enviou Tristám como 
portador da embaixada. Acordadas as núpcias, a mai de Iseu, experta em 
artes mágicas, entregou-lhe à serva da princesa um bebediço, com a 
indicaçom de que lho fixes se tomar, tanto a' ela como ao rei Marc, na 
noite de bodas, pois tal filtro faria que se amassem ~té a morte. 

Na viage a Cornualha, um dia de forte calor, é-lhes subministrado 
por erro o bebediço aos dous jovens, para que mitigassem a sua sede. E 
ali, a bordo da nau, amam-se por primeira vez e ficam submetidos ao 
feitiço para toda a vida. 

Algum tempo despois, descobertas as suas relaçons, Tristám tem que 
fugir, mentres a raínha é entregada aos leprosos para satisfazerem com 
ela as suas apetências sexuais. Salvada por Tristám, os dous namorados 
passam três anos vivendo ocultos e felizes no Bosque de Morois. 

Arrependido pola sua deslealdade, Tristám decide por fim devolver 
Iseu a seu tio, marchando despois a Gales, Normandia, Espanha, Roma e 
Bretanha, onde pom a sua espada ao serviço de diversas causas. 
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Neste último país, intima com Kaherdim, e conhece a sua irmá, Iseu 
a das Brancas Maos, tam parecida mesmo fisicamente à raínha de Cor
nualha, que Tristám acaba por casar com ela. 

Mas o seu amor pola loira Iseu é tal, que nom chega a consumar o 
matrimónio, e finda por descobrir o seu segredo a Keherdim. Em várias 
ocasions viaja a Cornualha para jazer com a sua amada, utilizando dife
rentes disfarces. 

Sobre o final da história hai duas versons. A mais primitiva fai 
morrer Tristám na Bretanha, ferido por umha arma empeçonhada, olhan
do omar, mentres aguarda a que o seu cunhado e amigo Kaherdim lhe 
traia a Iseu a Loira, que o salvaria com algum dos filtros aprendidos de 
sua mai. 

A outra fai-no finar alcançado pola espada empeçonhada do seu tio, 
ao surprendê-lo no leito com a raínha. 

Em ambos os casos morre por umha arma envenenada, e tamém 
coincidem em que Iseu falece assi mesmo de amor ao contemplar o seu 
amado sem vida, assi como nas manifestaçons de dor realizadas polo rei 
Marc ao conhecer o facto e as circunstáncias que motivárom aquela 
apaixonada infidelidade, de jeito que fai conduzir os cadáveres ao mos
teiro de Sam Sampson, onde os enterra com todas as honras. 

E conta-se que da tumba de Tristám surgiu umha vinha, e sobre a de 
Iseu umha roseira. Os dous arbustos enlaçados representárom a perpetua
çom de aqueles amores que nom pudera separar a morte. 

o f1orecimento literário. 
A eclosom literária do tema que acabamos de resumir , produziu-se 

pola segunda metade do século XII, tempo em que, num curto espaço de 
anos, seriam escritas as mais importantes obras que sobre el tenhem che
gado a nós . 

«Le Roman de Tristram>, um longo poema incompleto escrito por 
Béroul na Normandia, conta com umha controvertida dataçom que pode 
variar em mais de quarenta anos, segundo os eruditos, e até a possibilida
de aportada por alguns, de que poda ser devido a dous autores diferentes . 
Com todo, o carácter arcaico da descriçom da corte do rei Artur, e a 
técnica empregada, inclinam a pensar numha redacçom próxima ao ano 
1150. 

Em cinglo-normando escreveria Thomas o seu «Le Roman de Tris
tan» entre 1150 e 1170, umha composiçom mais culta e refinada do que a 
anterior, de que só se conserva umha sexta parte. 

Arredor de 1170 redigiria em alemám Eilhart von Ober, «Tristrant», 
a única composiçom daquel século sobre o tema que se conserva comple
ta. 
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Como acontece em toda a chamada «Matéria de Bretanha», as três 
obras tratam o argumento partindo de umhas determinadas coordenadas 
e factos básicos, que respeitam, e o resto com inteira liberdade de cria
çom, de jeito que os seus relatos, ainda que nom se contradigam, resul
tam diferentes. 

Parece ser tamém que existírom obras anteriores cantando os amores 
de Tristám e Iseu, nas que pudérom basear-se estes três autores. De facto 
hai alusons a contadores que os precedêrom, e os troveiros provençais ci
tárom mui cedo já os protagonistas da lenda. Assi mesmo conhecemos a 
existência de um poema «Dei roi Marc et d'Yselt la Blonde», de Chrétien 
de Troyes, e outro Tristám pretencente a La Chévre, totalmente perdidos. 

Basicamente, pode dizer-se que quantas obras e autores tratárom 
sobre o tema nos séculos seguintes, inspirárom-se nos três autores referi
dos. Conservam-se composiçons que o tratam s6 de jeito ocasional. Entre 
elas podemos citar a Marie de France, autora arredor de 1160 do «Lai du 
Chevrefeuille», o «Lai da Madressilva»; a «Folie de Berna», escrita em 
normando sobre o poema de Béroul; a «Folie de Oxford», em anglo-nor
mando baseado tanto em Béroul como em Thomas; e o «Donnei des 
Amants», «Plática amorosa dos namorados», outro poema anglo-nor
mando de fins do século XII. Assi mesmo Gerbert de Montreuil, 
discípulo e continuador de Chrétien de Troyes, ocupa-se brevemente da 
lenda. 

Mas, concretando-nos às obras integramente dedicadas a ela, temos 
que falar de «Tristan und Isolde)) de Gottfried von Strassburg, e das duas 
versons de «Tristan en Prose)), aparecidas nos fins do século XIII, que fi
xérom esquecer os poemas anteriores. Delas deriva a maior parte da «Ta
vola Ritonta)) de arredor de 1300, e os «Tristano RiccardianQ)), «Tristano 
de Viene)) e «Tristano CorsinianQ)), italianos. 

Nestas versons em prosa modificam-se já os caracteres das persona
ges. Assi o rei Marc passa a ser um ser ruim, bem distinto do que figurava 
nos primeiros poemas, polo que Tristám já nom sente respeito nem remor-
so algum. ' 

Pouco antes, no ano 1226, Frei Roberto escrevera para o rei Haakon 
de Noruega a «Tristram Saga)), que se conserva nos manuscritos islande
ses, e arredor de 1300 apareceria «Sir Tristrem)) em inglês. 

Ligeiramente posterior é o «Tristám)) catalám, do que se conservam 
dous breves retalhos. Arredor de 1342 ou 1343 aparece o «Tristám)) cas
telhano, conservando-se tamém um manuscrito em aragonês do mesmo 
século. 

Sir Thomas Malory redigiu na segunda metade do século XV o seu 
«Sir Tristrem of Lyones)), que seria incluída por Caxton na obra Que dei 
publicou em 1485 sob o título geral de «Le Morte d' Arthuf)), na que 
ocupa os livros VIII ao XII. 
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Parece ser que existiu tamém um «Tristám» sérvio, do que deriva a 
versom russa de 1580. Mais perto dos nossos dias, Richard Wagner, ba
seando-se na obra de Gottfried von Strassburg, elaboraria o libreto da sua 
imortal «Tristrand und Isolde». 

Recentemente, Alicia Yllera, acaba de reelaborar a lenda em base às 
redacçons de quantas obras se conhecem, apresentando-nos o mito 
numha formosa linguage, perfectamente exeqüível aos nossos tempos. 

Tristim e Iseu na nossa literatura. 
Possivelmente através da literatura provençal, ou quiçá do mundo 

das peregrinages a Compostela, nos fins do século XII ou nos começos da 
centúria seguinte, chegou à literatura galego-portuguesa a rica temática 
da «Matéria de Bretanha». As mais velhas mostras da mesma som cinco 
(dais» que se conservam no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 
Lisboa. 

Os nossos (dais» contenhem comentários em prosa explicando a sua 
origem, definem-se como traduçons, e atribuem-se a diversos autores. Dous 
deles tratam de passar nada menos que pola autoria do próprio Tristám, 
que neles se autodenomina Dom Tristám o Namorado. Hai tamém um 
terceiro (dais» que se refere a el. Convém lembrar que nos textos o 
esforçado cavaleiro passa por ter sido, ademais de caçador, um há,bil tan
gedor de harpa e de cítara, assi como um grande compositor de (dais», 
que lhe cantava tanto a seu tio o rei Marc, como à sua amada Iseu . 

Como referência citemos aqui a sua angustiosa queixa, tirada de um 
dos nossos <dais», mentres aguardava a morte numha praia da Bretanha: 

Ca daquel dia en que meu parti, 
d'mha senhor, e meu lume e meu bem, 
porque o fiz, a morrer me convem 
poys vivi tanto, sen tornar aly, 
hu ela he. Sse por en sanhor tal, 
filhou de mim e me ssa merçee ffal, 
ay eu cativo! Error (he) que nacy. 

A difusom da Matéria de Bretanha no nosso entorno, acentuaria-se 
despois da metade do século XII, e já nom decairia até o século XVI. 
Arredor do ano 1270 o rei Afonso X o Sábio, que tamém fala de (dais», 
comparava-se nos seus amores com o próprio Tristám, a quem cita, junto 
com outras personages do Ciclo, em várias das suas «Cantigas de Santa 
Maria». Poucos anos despois, o seu neto Dom Dinis de Portugal, afir
mava que Tristám nom chegara a amar Iseu tanto como el amava a sua 
dona. 

A marge destas referências, e outras contidas nos textos gerais que 
sobre a «Matéria de Bretanha» surgírom entre nós, existiu um «Livro de 
Tristám», do qual somente se conserva um longo retalho descoberto em 
1928 por Manuel Serrano Sanz. Inicialmente creu-se pertencia a um 
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«Livro de Lançarote do Lago». Mas, quando em 1962 o professor Pensa
do Tomé fixo umha ediçom crítica acompanhada de um estudo lingüísti
co, quedou claro que o retalho em questom pertencia ao «Livro de Tris
tám» antes citado. O estudo está publicado no número XIV dos Anexos 
de «Cuadernos de Estudios Gallegos». 

O original conserva-se em pergaminhos, e o manuscrito pertence pa
leograficamente a meados do século XIV, o que nos oferece umha data 
«post quem» para situar no tempo a elaboraçom desta obra na nossa 
fala. 

Recentissimamente Ricardo Carvalho Calero (1) acaba de obsequiar
-nos com um delicado poema cheio de sensibilidade em que canta os 
laios, a dor, e tamém a oculta frustraçom de umha das personages do mi
,to mais esquecidas até agora: Iseu, a das Brancas Maos, a esposa abando
nada de Tristám, levada ao altar polo seu parecido com a amada Iseu a 
Loira; a sofrida e silenciosa mantenedora do segredo daquela nom consu
maçom do seu matrimónio. Nos seus versos Carvalho Calero respeita cla
ramente a temática contida nos romances e reconstroi com subtileza a 
autêntica personalidade da outra Iseu, a amada, demasiado enaltecida nas 
obras que a precedêrom. 

Ela nunca foi tua. 
Ela é só de si mesma. 
O seu riso triunfal 
enlouquece os guerreiros. 

As suas palavras coincidem com a elegante análise de Felipe Mellizo 
(2): «Tristám tira-lhe a mulher ao seu rei e amigo Marc, a bela Isolda 
que, ademais é descrita por Malory com os detalhes suficientes para que 
com prendamos que se trata de umha rapariga com umha voracidade genital 
verdadeiramente preocupante». 

Tampouco se aparta do celme do mito quando encara a presentida 
vingança final da esposa ultrajada. 

Som Iseu a das mans brancas, 
que poderiam agarimar-te 
e curar-che as tuas chagas. 
Mas ti amas as tuas chagas e sonhas 
com que Iseu a loira venha polo mar 
para verter nelas o bálsamo arelado. 
Mas has morrer na praia s6, sem ela. 
Eu estarei ao teu carom, 
Iseu das brancas manso 
Mas ti nom me verás, 

(I) [seu das Brancas Mans. Agália, núm. I, páginas 72/74. 
(2) Arturo Rey, página 15 . 
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a sonhar com Iseu a loira, 
que endejamais ha vir, 
que em Tintagil se senta 
num sólio de falsai. 

Como surgiu o mito. 
Como conhecemos nós a lenda, aparece claramente influenciada. 

Assi, as velas brancas e negras da nau em que Kaherdim traía a Iseu, e a 
conseqüência de nom as ter utilizado ajeitadamente, lembram o mitogre
go de Teseu. O intento de Iseu de dar morte à sua serva Brangel, é o tema 
básico do conto de «Branca de Neve», cuja antiguidade dista muito de ser 
conhecida. 

Mais importantes ainda som as coincidências com a novela persa 
«Wis e Ramin» escrita por Gurgáni entre os anos 1050 e 1055. Ramin per
tence as si mesmo a um país inimigo do de Wis, e é el mesmo quem a con
segue para o rei, antes de se converter no seu amante. Tal como Tristám 
matara o tio de Iseu, Ramin mata o pai de Wis. 

Wis e Ramin tamém som descobertos polo rei, e fogem. 
Produz-se assi mesmo umha volta de Wis com o seu esposo, e umha 

substituiçom no leito real de Wis pola sua nodriça, tal como Iseu se fixera 
substituir por Brangel, para ocultar a perda da sua virgindade. 

Nom é fácil negar quanto o mito de Tristám e Iseu lhe deve a Wis e 
Ramin, e possivelmente à novela árabe «Qis e Lubna», em que o protago
nista toma por esposa umha mulher que leva o nome da primeira. O que 
já nom resulta facilmente explicável é como umha obra composta na Pér
sia a meados do século XI, fora já conhecida no norte da França menos 
de cem anos despois. 

Cabe perguntar-se entom se o mito de Tristám e Iseu nom é mais que 
umha simples adaptaçom ou transplante oriental à sociedade celta, adu
bado com outras colheitas de diversa procedência, como acontece na 
maior parte da produçom literária medieval. 

Confesso que a pergunta é sugerente e altamente preocupante, e hom 
hai outro jeito de a contestar que tratando de fazer umha pesquisa entre a 
velha literatura céltica das Ilhas Británicas, à procura de algumha possíve! 
aclaraçom. 

Nas «Tríadas» galesas, mui antigas, ainda que recolhidas por escrito 
durante os séculos XIII e seguintes, fala-se de Drystan, um porqueiro de 
March, que lhe envia mensages a Essyl1t. Filologicamente, Drystan e 
Essyl1t som Tristám e Iseu. 

Assi mesmo, na conhecida novela galesa «Kulhwch e Olwen», escrita 
arredor do ano 1100, aparecem mencionadas as donas da corte do rei Ar
tur, entre as que estám «Essyl1t Vinwen», Iseu a dos Beiços Brancos, e 
«Essyl1t Vingul», Iseu a dos Beiços Delgados . 
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Em «O sonho de Rhonabuy», de começos do século XIII, March, es
poso de Essyllt, figura entre os conselheiros do rei Artur, as si como Drys
tan, de quem se fai a indicaçom de que era o amante de Essyllt. 

O «Livro Negro de Carmarthen», redigido sobre o ano 1150 tem ci
tas de Drystan. E aparece tamém um Drust nos velhos textos irlandeses. 

Som todas elas referências vagas, mas reais, às quais se lhes pode põr 
a tacha de que, por ter sido recolhidas por escrito ao mesmo tempo ou 
com posterioridade à apariçom dos poemas de Béroul e Thomas -os cel
tas preferírom sempre a transmissom oral da sua literatura- cabe pensar 
que pudessem ter sido retocadas no momento de ser escritas. No seu fa
vor digamos que nom hai forma algumha de demonstrar que tal manipu
laçom se tenha produzido. 

Assi, pois, cabe admitir perfeitamente a possibilidade da existência 
de umha tradiçom británica anterior, sobre as relaçons entre Tristám, 
Iseu e o rei Marc, que mesmo pudo servir de fonte tanto a Béroul como a 
Thomas para a elaboraçom dos seus romances, ainda que tais relaçons 
nom fossem exactamente as mesmas que conhecemos, umha vez passadas 
pola peneira de «Wis e Ramin» e outros agentes externos. 

Nas últimas décadas os investigadores británicos tenhem efectuado 
achados que nos podem ajudar a aprofundar na questom. O professor de 
Arqueologia da Universidade de Glasgow, Leslie Aicock, um dos mais 
importantes investigadores sobre o tema da historicidade do mito artúri
co, insinua a possibilidade de que Tristám pudesse ter sido membro de 
umha família real picta (3). 

Existiu realmente entre os pictos o nome de Drus. Os pictos som um 
povo que, como se sabe, ocupárom umha parte da Escócia durante as 
idades Antiga e Média. E existiu um Drust escocês no século IX. Ade
mais, segundo nos informa o referido professor, na literatura galesa, 
«Tristám sempre é conhecido como Tristám ap Talorc, que é certamente 
picto». Para maior abundamento desta tese, no sudoeste da Escócia exis
tem a «Trusty's Hill», e a «Mote of Mark», duas elevaçons em que recen
tes escavaçons arqueológicas acabam de demonstrar que se encontravam 
habitadas durante os possíveis tempos em que pudessem ter vivido as per
sonages que nos ocupam. 

Sem embargo, os textos que se conservam situam os factos que 
narram muito mais ao sul, concretamente em Cornualha, a península do 
sudoeste da Gram-Bretanha. 

Percorrer Cornualha à procura de vestígios da velha lenda, aporta 
surpresas de mui difícil assimilaçom. 

No Golant, nas proximidades de Fowey, e no delicioso casal de Me
nabilly, existe umha velha pedra quase cilíndrica. Esta pedra, de sete pés 

(3) Arthur' s Britain , páginas 161 / 163. 
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de altura, encontra-se ao pé mesmo da estrada. Na sua cara sul ainda se lê 
com algumha dificuldade, umha inscriçom latina efectuada em duas colu
nas descendentes. Para umha maior facilidade, umha lápida de bronze de 
recente colocaçom, explica-nos quanto a ela se refere: 

«PEDRA DE TRIST ÁM.-Esta pedra, erguida arredor do ano 550 
despois de Cristo, tinha alçada sobre o seu lado norte um T, antiga forma 
de cruz cristá. Sobre o lado sul fôrom inscritos no século VI os caracteres: 
Drustanus Hic Iacit, Cunowori Filius».- A traduçom desta leitura é: 
«Aqui jaz Tristám, filho de Cunomoro».- Conumoro foi Marco Cuno
moro, o da vida medieval de Sam Sampsom, o Rei Marc de Cornualha da 
«História de Amor de Tristám e Iseu». 

Despois da primeira impressom, a reacçom é a do mais grande cepti
cismo. Topar-se assi, sem mais, com a identificaçom da tumba de um dos 
Cavaleiros da Tábua Redonda, imortal protagonista de umha das histó
rias de amor mais conhecidas de todos os tempos, resulta, polo pouco, 
suspeitoso. 

Sem embargo, as maiores surpresas surgem despois. Porque as letras 
cinzeladas naquel burdo monolito pertencem à primeira metade do século 
VI, como se lê na lápida de bronze, segundo as conclusons às quais tenhem 
chegado os técnicos na matéria. O século VI é o tempo no que pudérom 
ter-se dado os factos relacionados com o rei Artur e, portanto, com os 
referidos Tristám e Marc, contemporáneos seus. 

Como já dixemos antes, Drustán ou Drystán corresponde-se filologi
camente com o nome de Tristám. A este respeito é importante a opiniom 
de Geoffrey Ashe. Ashe é outro dos grandes investigadores sobre a ques
tom artúrica, conhecido tamém polos seus trabalhos sobre a Síndone, ou 
«Lençol Santo de Turim». Segundo el (4), ainda sendo picto este nome, fo
ra levado por vários britanos do século VI. Curiosa preferência esta por 
um nome que nom era britano nem, possivelmente, celta. 

Quanto ao Cunomoro que aparece na inscriçom, o mesmo Ashe 
identifica-o filologicamente com o britano Cwnvawr ou Cynvawr, que 
governou sobre Cornualha no século VI. A aclaraçom final parece en
contrar-se na «Vida de Sam Paol Aurelai», escrita no ano 880 polo mon
ge bretom Wrmonoc, em que se fala de um monarca que reinara na Cor
nualha chamado «Marcus», e engade-se, «quem alio nomine Quonomo
rium voncant», é dizer, «que chamam polo outro nome de Cunomoro» (5). 

A citaçom é, com certeza, anterior aos romances de Béroul e Tho
mas, e à novela persa de «Wis e Ramin» . Por céptico que se seja, nom ca
be mais remédio que admitir que aquel monumento de arredor do ano 
550 está colocado sobre a tumba de um Tristám, filho de um tal Cunomo-

(4) Arthurian Britain, página 107 . 
(5) Arthurian sites in the West, página 31. 
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ro, chamado tamém Marc ou Marco, nomes que coincidem suspeitosa
mente com os do celebrado romance. Existe a importante diferença de 
que neste o parentesco é de tio e sobrinho, mentres a inscriçom fala de pai 
e filho . 

Possivelmente a maior prova de credibilidade do monumento se en
contra nesta diferença, pois a velha pedra nom foi manipulada, como sa
bemos que o foi a lenda, e na realidade Tristám pudo ser filho de Marc, 
sendo trocado posteriormente este facto polos narradores por cortês deco
ro. Neste hipotético caso, Iseu seria umha segunda esposa do monarca. 

Mas Cornualha apresenta-nos ainda mais cousas surprendentes. 
Educado em Gales e ordenado sacerdote e bispo neste país, Sam 

Sampsom chegou a el arredor do ano 521, fundando pequenos estabeleci
mentos monásticos na costa norte, no centro e na ribeira sul. Posterior
mente continuaria a sua actividade apostólica na Bretanha, onde chegaria 
a arcebispo. Como testemunho desta actividade, conservam-se ainda em 
Cornualha duas igrejas sob a sua advocaçom. Umha em Southill, nas 
terras do interior, e a outra em Sam Sampsom-in-Golant, quatro ou cinco 
quilómetros ao norte da pedra de Tristám que acabamos de estudar. 
Além disto, umha das ilhas Scilly, leva tamém o seu nome. 

Na «Vida de Sam Sampsom» informa-se-nos que, durante a.sua eta
pa fundacional, o santo ajudara a um rei chamado «Conmorus» contra o 
príncipe britano ludal. 

Está cientificamente demonstrado que as vidas dos santos britanos e 
bretons, assi como as de todos quantos santos se conhecem, recolhem, 
ademais de dados reais, muitos outros de nom excessiva fiabilidade, sem 
que muitas vezes podamos saber quais som uns e quais os outros. Sem 
embargo, a respeito da «Vida de Sam Sampsom», existe umha certa ga
rantia sobre umha boa parte do seu contido porquanto foi escrita arredor 
do ano 600, quer dizer, pouco despois da sua morte, por um velho monge 
primo seu, chamado Enoch, longo tempo residente num mosteiro por 
aquel fundado no Golant; precisamente o território onde estám a Pedra 
de Tristám e a citada igrejinha de Sam Sampsom-in-Golant. 

Segundo sabemos polos romances, o rei Marc alternava a sua resi
dência entre Tintagel e Lancien. Tintagel encontra-se na costa noroeste de 
Cornualha. Quanto a Lancien, no mesmo Golant, poucos quilómetros ao 
norte da Pedra de Tristám, existe hoje um lugar denominado Lantyan, 
que aparece mencionado como Lantien no Domesday Boock, escrito no 
ano 1086. Hoje Lantyan nom é mais que umha cativa granja, mas sabe-se 
que antigamente fora umha enorme propriedade, possivelmente rela
cionada com a imensa «Cerca do Gigante», que se estende uns quiló
metros mais ao leste. Perto de Lantyan acha-se a fortaleza pré-histórica 
de Castle Dore, que as últimas escavaçons tenhem demonstrado ter sido 
re-ocupada e habitada no século VI. 
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Cornualha oferece-nos tamém curiosas circunstáncias toponímicas. 
O actual vau do rio Tresillian, ao sul de Truro, chamado Malpas, poderia 
estar relacionado com o «Le Mal Pas» do poema, e «La Blanche Lande», 
ser umha simples traduçom do actual nome córnico de Tir Gwyn, de simi
lar significado, rodeado de brancos seixos. Nom esqueçamos que, des
pois do ano 1066, o idioma oficial da Inglaterra foi o francês falado polos 
conquistadores normandos. 

Outra curiosa circunstáncla aparecida numha escritura de terras do 
ano 967, fala-nos de um lugar chamado Hryt EseJt, quer dizer «O Vau de 
Iseu» (6). 

Estamos a analisar documentos todos eles anteriores ao tempo no 
que Béroul elaborou o seu romance. Neste refere-se como Tristám se ba
tera com Morholt numha «Ilha de San Sampsom», que realmente existe, 
e descreve-se tamém como cavalgara Iseu por umha estrada lousada até o 
«Mosteiro de Sam Sampsom», para fazer entrega de um manto bordado 
em ouro, manto que os monges converteriam numha casula para utilizar 
sÓ umha vez ao ano, casula que existia ainda nos tempos do próprio Bé
roul, como el mesmo confessa ter visto. Esse mosteiro pudo estar no lu
gar ocupado pola igrejinha de Sam Sampsom-in-Golant, tam perto da re
sidência real de Lancien. 

Quanto acabamos de referir som dados e informes sobre os que se 
pode conceder o benefício da dúvida. Podemos pensar em estranhas coin
cidências geográficas, filológicas ou documentais. Podemos pensar na 
possibilidade de manipulaçons posteriores sobre as velhas narraçons orais 
célticas. Podemos pensar que o Drustano e o Cunomoro citados na 
inscriçom da Pedra de Tristám nom som os mesmos que refere a lenda. 
Mas permaneceriam ainda as dúvidas. Dúvidas a favor e dúvidas em 
contra. 

O material que acabamos de analisar, parece levar-nos a admitir que 
Béroul, tal como suspeitava a maioria dos medievalistas, deveu beber em 
obscuras e fragmentárias informaçons anteriores. Mas, pensemo-lo bem, 
nom tam obscuras nem fragmentárias para el, no seu tempo, como para 
nós agora. Tristám, Iseu e Marc existírom, ou fôrom inventados muito 
antes do século VI. Fica aberto o caminho para determinar se o teatro 
originário dos seus factos foi Cornualha, como parece, para passar dali a 
Gales e Escócia ou, pola contra, é Escócia onde aconteceu ou foi criado o 
mito, para passar despois às terras do sul, e dali ao continente, onde re
mataria por ser adubado com material de diversa procedência . 

Em todo caso, temos que concluir que parecem acertadas as palavras 
do já mencionado Leslie AJcock: «O caso de Tristám e Marc, portanto, 
revela umha entrambilicada mistura de romance, lenda e história» (7). 

Julho/ Agosto 1985. 

(6) Op. cit. nota anterior , página 32 . 
(7) Arthur' s Britain, página 161. 
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Extremo da "Point Penmarch», na Bretanha. A tradiçom fai morrer Tristám nas 
rochas do fondo, mentres olhava o mar agardando a chegada de Iseu. "Penmarc'h» 
em Bretom significa " Cabeça de cavalo» e está relacionado com umha lenda dos 
arredores. Nom existe conexom algumha entre este topónimo e o rei Marc do mi-

to, como poderia parecer 
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Tintagel, como um ninho de águias sobre os alcantilados do mar. Crê-se que nes
tes riscos naceu o rei Artur. Posteriormente foi umha das residências do rei Marc, 
à que um dia chegárom umhas andorinhas para depositar uns mechons da cabe-

leira de Iseu 

Lápida de Tristám en Menabil/y com a explicaçom 
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Mapa de Cornualha no que aparecem marcados os principais lugares comentados 
no texto 



o símbolo do cisne na poesia de Eduardo Pondal * 
Por Miguel A. MA TO FONDO 

«Onde quer que, entre sombras e dizeres, 
Jazas, remoto, sente-te sonhado» 

(Fernando Pessoa) 

«Sono un poeta 
un grido unanime 
sono un grumo di sogni» 

(Giuseppe Ungaretti) 

I. O poema «Cando jázan do cisne»: versons e cronologia. 
O poema «Cando jázan do cisne» aparece publicado por vez pri

meira no jornal «La Voz de Suevia» o ano 1882, sendo incorporado mais 
tarde à ediçom de Queixumes dos pinos em 1886. Umha segunda versom, 
publicada em Versos iftorados ou esquecidos (I) é considerada polo pro
fessor Carvalho Calero anterior à de Queixumes ... , que seria a segunda 
cronologicamente (2). 

«Cando jázan do cisne, 
Os febrentos despoxos, 

Sobre do verde da ribeira escura, 
E já non s'ouza ó canto armon'ioso; 

Oádelle sepultura, 
No promontorio aquel areoso e 

[vougo, 
Onde ó Anllons, ó seu nativo rio, 

(Qu'él mais amóu de todos) 
O'a peregrinacion antiga sua, 
E do longo traballo hacha repouso. 

• A C. C. Morám Fraga. pola "Ia ajuda. 

«Cando xazan do cisne 
os febrentos despoxos, 
sobre do verde da ribeira escura 
e xa non se ouza o canto 

[armonioso, 
non sepultés ó vago 
onde o eterno sono 
dorme a escura e común 

[vulgaridade, 
nin en leito sumptuoso 
onde movan combate ousadamente 
materia e soberbísimo decoro . 

(I) CARBALLO CALERO, R., Versos iflorados ou esquecidos de Eduardo Ponda/, Centro de Estudos 
Fingoy, Galáxia, Vigo, 1961. 

(2) PONDAL, Eduardo, Queixumes dos Pinos, Latorre y Martínez, Editores, Corunha, 1886 
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Que diga ó marifieiro, 
Rudo filio do Osmo, 
Ó entrar pol-a Barra, 
Volvendo o escuro rostro: 
-Alí jáz o que f6ra, 

N'outro tempo cantor do eido 
[noso». 

(3) 

Volveo á nai antiga 
naquel vai saudoso 
en donde o seu nativo, amado río, 
correndo pouco a pouco, 
da peregrinación antiga súa 
e do longo traballo acha repouso. 

Que diga o marifieiro, 
rudo filio do Osmo, 
ó entrar pola Barra, 
Volvendo o escuro rostro: 
'Alí xaz o que fora 
noutro tempo cantor do eido noso'. 

(4) 

Para o objectivo do nosso estudo nom influi decisivamente a eleiçom de 
umha ou da outra. Dado o tratamento e o valor significativo do símbolo ser 
substancialmente o mesmo em ambas as versons; como quer que o vale saudo
so e o promontório areoso e vougo som a mesma geografia poética e vital 
-presente de cote na obra do poeta-, e tendo em conta que nom nos move o 
propósito de realizar umha ediçom critica dos textos, tentaremos, sem mais de
mora, o achegamento ao símbolo no seu contexto. 

2. As fontes literárias e a contemplaçom significativa da Natureza. 

O cisne é um símbolo constante na poesia universal. Já na literatura grega 
aparece como encarnaçom da poesia e da arte, do amor e da beleza. Nas lite
raturas europeias do século XIX encontramos o cisne que é símbolo do poeta, 
e talvez seja o elemento caracterizador da poesia finissecular, o elemento estéti
co mais depurado da época. Ricardo Gullón opina que o cisne expressa a ne
cessidade ou o desejo de dissentir das convençons tradicionais e, ao exaltar a 
sua beleza, o poeta está a rejeitar um presente nom desejável (5). 

Pedro Salinas estabelece a dualidade entre o cisne portador de beleza e o 
cisne portador do sofrimento (6). Portadores da beleza seriam os cisnes de Ru
bén Darío . Na poesia do poeta nicaragüense ressalta-se a sua origem divi
na que desce de Leda, a delicadeza do seu colo ou a majestosidade da sua 
plumagem. Nas Prosas Profanas o cisne é encarnaçom da nova poesia e 
criador de um novo ideal de Beleza. 

(3) PONDAL, Eduardo, Op. cit., p. 147. 
(4) CARBALLO CALERO, R. , Op. cit., pp. 201·202. 
(5) GULLÓN, R., «Simbolismo y Modernismo», in OLlVIO JIMÉNEZ, J.: EI Simbolismo, Taurus , 

Madrid, 1979, pp. 21·44 (23). 
(6) SALINAS, Pedro, «EI cisne y el búho, in Literatura Espanola Siglo XX, Alianza Editorial, Madrid , 

1980, 4.' ed., pp. 46-66 (56). 
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Porém, na obra do romántico Heine será portador do sofrimento. 
Naqueles cisnes aos que foram cortadas as asas para que nom pudessem 
emigrar polo Inverno e que, nas águas geladas do AIster, aterecidos de 
frio, levam umha vida indescritivelmente dolorosa, sem poderem voar aos 
azuis lagos montanhosos, reconhecemos os cisnes de Baudelaire e de Ma
llarmé. 

O cisne mallarmeano é o mesmo poeta que, impotente, se debate no 
seu próprio fracasso, renunciando a um futuro livre e aceitando a escravi
tude de nom poder voar: 

«Un cygne d'autrefois se souvent que c'est lui 
Magnifique mais que sans espoir se délivre 
Pour n'avoir pas chanté la région ou vivre 
Quand du stérile hiver a resplendi I'ennui . 
Tout son coi secouera cette blanche agonie 
Par I'espace infligée à I'oiseau qui le nie, 
Mais non I'horreur du solou le plumage est pris ... » (7). 

É o cisne de Baudelaire que chora a perda do seu lago natal, conde
nado ao desterro, ridículo e sublime a um tempo, é o destino do poeta. 
Igual que o mascato, perdidos o mar e o lago natais, ambos sofrem tor
mento físico num meio adverso e brutal: 

... «A peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de I'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons tra'iner á côté d'eux ... » 

(L'albatros) (8) 

... «Un cygne qui s'était évadé de sa cage, 
Et, de ses pieds palmés frottant le 'pavé sec, 
Sur le sol raboteux tra'inait son blanc plumage ... » 

(Le cygne) (9) 

Este cisne que é o mesmo poeta e que percorre as obras de Ycats e 
Fernando Guimarães, já entrado o século XX, é tamém o cisne de Pon
da\. O nosso poeta conhecera os cisnes ossiánicos na obra do escocês J a
mes McPherson. Com efeito, no poema «Dargo» o cisne encarna o sofri
mento: 

« ... Car sa voix était douce comme celle du cygne blessé, lors
qu'il épanche son âme dans ses chants, et qu'il sent dans sa poitrine 

(7) MALLARMÉ. Stéphane. Obra Poérica, I, II, Hiperión , Madrid. 1980, p. 144. 
(8) BAUDELAIRE, Charles, Poesia Complera, Libras Rio Nuevo, S. A., Barcelona, 1983,9.' ed., p. 39. 
(9) BAUDELAIRE, Charles, Op. cir. , p. 240. 
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le dard fatal du chasseur. Ses compagnons attristés s'assemblent 
autour de lui. Ils charment sa douleur par leurs concerts, et invitent 
les ombres des cygnes à porter la sienne au lac aérien qui s'étend au
-dessus des montagnes de Morven ... » (lO). 

Noutro poema de MacPherson, «Colna-Dona», simboliza a beleza 
feminina: 

«Furieux, ii saisit le bouclier; mais sous I'armure palpitait le sein 
d'une jeune filie, blanc comme le duvet du cygne qui flotte dou ce
ment sur les ondes» (11). 

Mas a identidade cisne-poeta relaciona estreitamente Eduardo Pondal 
com os poetas europeus do seu tempo. E nom só este símbolo é ponto de 
referência. Tamém o ensonho, a melancolia -entendida por Rafael 
Ferreres como aristocracia espiritual (12)-, a altivez e a soidade, e ainda o 
que R. Gullón refere como o rejeito da indesejável realidade que procura 
caminhos de evasom. Um deles, cara o passado; o outro, o desprezo da 
vulgaridade quotidiana (13). O significativo é que este cisne pondaliano 
nom permanece alheio às contingências sociais, políticas e ideológicas da 
sociedade galega do seu tempo. A este respeito, o professor Méndez 
Ferrin tem salientado o carácter de compromisso ideológico que mostram 
os escritores da Escola Formalista, cuja cabeça visível é Eduardo Pondal 
(14). 

A referida coincidência entre o nosso poeta e os seus contem porá
neos a respeito de tal identidade leva-nos a pensar que, ou hai umha sen
sibilidade comum devida ao feito de terem assumido correntes estéticas 
semelhantes, ou Pondal toma o símbolo directamente deles. Cumpre nom 
esquecer que Fermin Bouza Brey, ao estudar a formaçom literária de 
Pondal, assegura ter conhecido este a obra de Heine (15). Conheceu tal
vez o poema de Baudelaire «Le cygne», publicado na revista «Le Cause
rie)) o ano 1860, e incorporado logo à segunda ediçom de Les Fleurs du 
Mal em 1861? 

Porém o cisne de Pondal nom é só um empréstimo literário. O pro
fessor Carvalho Calero tem dito que os olhos de Pondal nom viram nun-

(10) MACPHERSON. James, Ossián. Barde de III siec/e. Poems gaéliques. Traduction revue sur la der
niere édition anglaise et precédée de recherches critiques sur Ossián et les calédoniens, par P. Chris
tian. Paris. Librairie de L. Hachette e Cie. Boulevard Saint Germain, n.o 77, 1867, p. 442. Nesta 
traduçom assegura BOUZA BREY ter estudado Pondal os poemas ossiánicos (Vid. «A formaz6n !ite
raria de Eduardo Pondal e a necesidade de unha revisi6n dos seus «Queixumes», in A NOSA 
TERRA, núms. 208, 209, 210 e 211, Corunha, 1925. 

(11) MACPHERSON, James, Op. cir., p. 238. 
(12) FERRERES, Rafael, Los límires dei modernismo, Taurus, Madrid, 1964. 
(13) GULLÓN, R., <dndigenismo y Modernismo», in HOMERO CASTILLO: Esrudios críricos sobre el 

Modernismo, Gredos, B.R.H., Madrid, 1974, pp. 267-278 (269). 
(14) MÉNDEZ FERR1N, X. L., De Pondal a Novoneyra, Ediqi6ns Xerais de Galicia, Vigo, 1984, pp. 23-24. 
(15) BOUZA BREY, F., Ibid. 
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ca em vida esta ave (16), e que, portanto, como puro empréstimo literá
rio, entraria em segundo plano -plano retórico-, face a um primeiro, o 
das aves (pílharas, maçaricos, andorinhas ... ) que eram familiáres ao poe
ta. O certo é que está documentada cientificamente a chegada dos cisnes 
do Norte aos juncais e esteiros galegos nos invernos especialmente frios e 
crus. A última vez que nos visitárom em bom número foi o ano 1963, e 
fôrom selvagemente massacrados polos caçadores. Dous exemplares natu
ralizados hai-nos no museu da Universidade de Compostela, capturados 
em 1933. Em 1953 foram vistos em Louro. Naturalistas como Castroviejo 
(17) e José Curt Martínez (18) testemunham nas suas obras a presença des
ta ave nas águas da lendária lagoa de Antela. Foi-se a vida dela e fôrom
-se tamém os cisnes. 

Nom era, pois, o cisne, ave exótica na Galiza. Estou seguro de que 
Pondal, bom conhecedor e sentidor da Natureza, tem contemplado com 
infinita emoçom a ave de branca plumagem majestosamente pousada nas 
frias e grises águas do esteiro do Anlhons. 

3. O cisne de Pondal como símbolo profético. 
O cisne de Pondal nom está caracterizado polo sofrimento nem é 

portador da beleza no sentido da estética modernista. A sua originalidade 
consiste em ajeitar o símbolo ao significado ético da sua obra. O cisne de 
Eduardo Pondal e, como tal, o visionarismo que na sua obra olha para o 
passado está fortemente projectado cara o futuro. Se o poeta evoca a 
proto-história celta, cuja mensagem de valor e de heroísmo reivindica, o 
mesmo poeta, nessa projecçom futurista, será reconhecido polo ma
rinheiro que assinala o lugar onde repousam os seus despojos. 

Hai nos poemas de Pondal versos que nos falam do desprezo e da igno
ráncia que a Pátria sente polo seu bardo. E isto provoca a ira e a discon
formidade do poeta para com o mundo que o rodeia. O seu gesto e a sua 
palavra som severos: a morte chegará ao povo que nom reconheça a pro
fética mensagem do seu bardo. O poema «Virgen valme! Un cadavre!» é 
bem significativo: 

«Este q'aqui contem pras 
Ós corvos ofrecido, 
Non foi, non, vagamundo, 
Nin vulgar asesino; 
Por mais que a intonsa barba, 

(16) CARBALLO CALERO, R., Historia da literatura galega contemporánea, Galáxia, Vigo, 1975, 2.' 
ed., p. 285. 

(17) CASTROVIEJO, J. M.· e CUNQUEIRO, A. , Viaje por los montes y chimeneas de Galicia, Espasa· 
-Calpe, S. A., Co I. Austral , n. " 1318, Madrid, 1969, p. 44. 

(18) CURT MARTÍNEZ, José , Galicia viva. La fauna gal/ega y algo más, Ed. José Curt Martínez, Artes 
Gráficas Galicia, S. A ., Vigo, 1978, p . 237. 
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E o ademán esquivo, 
Amostren a rudeza 
Do seu longo camino; 
Mais un bardo á quen déra 
A pátria trato indino; 
E a quen os propios seus, 
Deran duro martirio; . .. » 

E o poema remata : 

«Ay de tí, dura raza, 
De proceder esquivo; 
Ay de tí, que así tratas, 
Teus profetas divinos ... ! 
A quen tí, nécia, debes, 
Sair d'oscuro olvido, 
Dura raza, senon á estes vide'ntes, 
Nobres e peregrinos?» (19). 

No gesto profético (20) e na atitude aristocrática, o poeta é um vi
dente que assinalará os caminhos de glória a quem só mostra ingratitude. 
A mesma ingratitude que provoca no estado de ánimo do poeta a melan
colia. Em poemas como «Muitas veces nos matos nativos» e «Cando no 
escarpado cabo» fai-se notório o contraponto entre o ideal sonhado e o 
vulgar da matéria, entre o bardo e os filhos dos celtas que cumprem umha 
vida «serva» e «innobre». Agora o tom é acusador. Distante e sonhador, 
o seu espírito é invadido pola melancolia na contemplaçom de umha na
tureza em que quigesse repousar, despois do seu passo por um mundo que 
nom o aceita. Pois que o bardo trai o seu tempo contado, o seu desejo 
íntimo é o descanso: 

«Que hai tempo que neste mundo 
anda o bardo peregrino, 
deseando chegar ó cabo 
dun traballo escurecido, 
e somente repousar 
desea do seu camino ... » (21) . 

(<<Salvage vai de Brantoa») 

(19) PONDAL, Eduardo , Gp. cit. , p . 197. 
(20) Vid. RICÚN VIRULEGIO, Amado, Estética poética de Eduardo Pondal, Ediciós do Castro, Serie 

Liminar , Sada, Corunha , 1985, p . 45 . 
(21) PGNDAL, Eduardo, Gp. cit., p. 35. 
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E a geografia poética que recolhe o corpo do bardo concorda com o 
carácter majestoso do peregrino. Na consciência do alento profético do 
poema, o ambiente natural em que o cisne repousa e que em vida gozara 
nom é adverso qual nos poemas de Mallarmé e Baudelaire, senom ajeita
do ao ritmo e às cadências espirituais do poeta: a soidade e a melancolia. 
A Natureza está, assim, provista de valor ético. O rio que mansamente che
ga ao seu destino, cabo do promontório areoso e vougo, é a mesma vida 
do poeta que por fim descansa: 

«Dádelle sepultura, 
No promontorio aquel areoso e vougo, 
Onde ó Anllóns, ó seu rio nativo, 

(Qu'él mais amóu de todos) 
D'a peregrinacion antiga sua, 
E do longo traballo hacha repouso» ... 

(<<Cando jázan do cisne») (22) 

O mesmo desejo de repouso fai-se notório noutros poemas: 

«E pois que qués repousar, 
No meu seu verdecido, 
Repousarás, sin que turbe 
Ningun rumor teus oidos; 
Refrescando cas suas augas, 
Tua frente, doce olvido ... » (23) 

(<<Salvage vai de Brantoa») 

Mas se a obra de Eduardo Pondal está fortemente projectada cara o 
futuro, se o poeta é redentor do seu povo, tenderá à imortalidade. Este 
sentido da transcendência aparece de forma constante na sua obra. A mor
te nom será esquecimento, senom que nela mesma cobrará o significado 
profético . Assim, no poema «A hora en qu'o doce luceiro»: 

«-O valente Brandomil 
Saído da gentil e boa raza 

Dos celtas, repousa alí» (24), 

ou em «O testamento do Bardo»: 

(22) Vid. nota 3. 
(23) Vid. nota 21. 

«Este cantou con voz armon"iosa 
De Breogán a raza generosa» (25) 

(24) PONDAL, Eduardo, Op. cit., p . 83. 
(25) CARBALLO CALERO, Versos iflorados ou esquecidos de Eduardo Pondal, Op. cit .• p . 203 . 
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e no próprio «Cando jázan do cisne»: 

«Alí jáz o que fóra, 
N'outro tempo cantor do eido noso», 

fica perfeitamente manifesto esse sentido da transcendência que augura 
um futuro glorioso: 

«E deixar, cal cometa, 
Longo rastro de gloria!» (26) 

(<<Morrer en brando leito») 

Em resumo, o poema «Cando jázan do cisne» é umha mensagem que 
fica para além da morte. Pois que o Bardo se concebe a si próprio como 
guia de um povo a quem devolve a dignidade e o idealismo exemplar de 
um passado heróico, a poesia visionária de Eduardo Pondal está compro
metida ideologicamente com a sua Pátria, e desse compromisso nasce o 
símbolo do cisne. Nom como simples recriaçom estética, mas como visom 
de futuro cheia de esperança. 

(26) PONDAL. Eduardo. Op. cit., p. 19. 
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Análise comparativa de ocorrências vocabulares 
na língua dos heterónimos pessoanos 

Por José C. QU/ROGA 

o. INTRODUÇOM. 

0.1 . É claro para a crítica que o estilo de cada um dos três heteróni
mos de F. Pessoa nom se confunde. Contodo, e segundo a última inten
çom formada pelo próprio autor a respeito deles, os heterónimos publi
cam-se sob o seu nome, subordinando cada um dos volumes ao heteróni
mo a quem realmente as composiçons nele contido pertencerem. Este é o 
critério de João Gaspar Simões e Luís de Montalvor, que organizam a 
publicaçom das Obras Completas de Fernando Pessoa nas EdiçOes Á tica 
de Lisboa. Nesta análise utilizamos os volumes desta Colecçom (1). 

Pretende-se aqui umha aproximaçom comparativa à língua dos hete
rónimos, no nível morfológico, utilizando índices de freqüência e quadros 
de percentagem. 

Baseados na ordenaçom dos volumes de Ática, e por raçons de clari
dade, empregamos nos Índices Analíticos de freqüências e demais es
quemas as abreviaçons seguintes: 

l-A: Poesias de Fernando Pessoa da fase «modernista» 
I-B: Poesias de Fernando Pessoa sem título, encontradas no seu espólio 
l-C: Todas as demais poesias de Fernando Pessoa com título 

II-A: Poesias de Álvaro de Campos sem título 
II-B: Poesias de Álvaro de Campos com título 

III-A: Poesias de Alberto Caeiro, «O guardador de rebanhos» 
I11-B: Poesias de Alberto Caeiro, Poemas Inconjuntos 

IV: Odes de Ricardo Reis 

(I) Concretamente: l-POEMAS de Fernando Pessoa (II' ediçom. 1980); II-POESIAS de Álvaro de Cam· 
pos (1980); 11I·POEMAS de Alberto Caeiro (7' ediçom, 1979); IV-ODES de Ricardo Reis (l98\) . 
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A ordem dos poemas em cada um dos volumes obedece a um critério 
cronológico (quase todos os inéditos som datados, e os demais recebêrom 
a data de publicaçom onde vírom a luz). 

0.2. Já afirmamos que é sensível ao simples leitor de Pessoa, embora 
de umha forma ainda impressionista, que ele, nas suas diversas obras ou 
criaçons heteronímicas, nom se coloca no mesmo nível estilístico; é a von
tade de aproximaçom a conteúdos por meio dumha variaçom formal ines
perada e intencionalmente multíplice. A aproximaçom heteronímica pro
duz mesmo umha variaçom nos temas que trata, para justificar também a 
própria aproximaçom heteronímica e multíplice, e para exprimir a reali
dade que é e sente essencialmente complexa. 

Para analisar o nível lingüístico em que se move cada heterónimo pre-
, cisamos investigar no vocabulário deles: 

Se o vocabulário de uma obra é característico de um autor ne
la (será óbvio que o vocabulário depende, também em grande 
parte, da natureza da obra e das intenções estilísticas do seu 
autor ao compô-la), e nos permite analisar o nível linguístico, 
mais ou menos refinado e peculiar, que o autor pretendeu rea
lizar com ele, só verdadeiramente será característico e defini
dor um (ndice analftico, em que todas as ocorrências vocabu
lares sejam registadas e classificadas (2). 

Quando tivermos um índice analítico, conjunto e comparativo, de to
dos os versos dos heterónimos, verificaremos as diferenças existentes 
entre eles, e verificaremos se podemos falar de um «corpus» vocabular 
característico de todos (pessoal de Pessoa ... , sobretodo pola maior ou 
menor freqüência com que ele o emprega). 

E ainda podemos achar outra recomendaçom para este tipo de son-
dagens no mesmo Jorge de Sena: 

Todavia, uma ocorrência, para ser significativa em linguística 
diacrónica, ou melhor, em linguística histórica, está longe de 
valer por si mesma: o que é significativo não é que ela 
«ocorra», mas quantas vezes ocorre proporcionalmente a 
outros vocábulos, outras construções, pois que só a frequên
cia relativa nos dá uma ideia de se um vocábulo era de uso 
corrente, e de se um autor o usa em nível que seja característi
co do seu estilo pessoal (3). 

Nom temos o problema que J. de Sena tem para dizer que vocábulos 
usava. Camões na sua epopeia (e ainda para afirmar se a ocorrência 

(2) Jorge de SENA: Estudos sobre o vocabul6rio de "OS LUSIADAS" (com notas sobre o humanismo e 
o exoterismo de CamfJes). EdiçOes·70. Lisboa. 1982. p. 21. 

(3) 1bid .• p. 22 . 
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exemplar era exemplar de Camões no poema, ou se o era simplesmente do 
seu tempo), por falta de um dicionário histórico da língua moderna e de 
trabalhos semelhantes ao de Afrânio Peixoto e de Pedro A. Pinto (Di
cionário dos Lusíadas) para outros diversos autores e obras contemporá
neas d~ próprio Pessoa. 

Um índice analítico-comparativo da língua dos heterónimos pesso
anos nom oferece as mesmas possibilidades. Estamos em face de um texto 
diversificado intencionadamente polo autor a nível de conteúdo, e, certa
mente, a nível de forma, querendo que as divergências ou coincidências 
sejam atribuídas a pessoas diferentes . Muitas das poesias inéditas en
contradas no espólio de Fernando Pessoa, como bem dizem os seus edito
res de Ática, nom fôrom assinadas polo poeta. Porém, segundo eles, no 
intuito crítico de melhor se ajuizar das fontes literárias da sua obra, e re
lativamente à autenticidade dos seus inéditos, julgárom conveniente indi
car a procedência da sua autoria. As poesias, assinadas ou nom assina
das, faziam parte dos maços de originais previamente organizados por 
Pessoa, tendo escrito por fora, como já é sabido, a natureza do assunto e 
o nome do seu respectivo autor. De maneira que temos a distinçom prévia 
de autores diferentes. 

0.3 Estes autores diferentes (Campos, Caeiro, Reis e Pessoa ele mes
mo (4» tenhem distinta formaçom . Como passo prévio faremos umha 
caracterizaçom teórica de cada um: 

Fernando António Nogueira PESSOA: Nascimento em Lisboa, a 13 
de Junho de 1888. 

Pessoa é um home torturado pola meditaçom, dbsesperado pola ina
nidade do imaginar. Contra a sua angústia de viver no silêncio e nas tre
vas surgirá a reacçom e criaçom de Caeiro, o mestre, o ideal inacessível. .. 
Em Pessoa hai sofrimento, simples expressom da ansiedade, da angústia, 
da melancolia, do tédio. Por vezes deixa-se embalar até quase adormecer 
pola música inefável da alma ou fuga-se polo sonho, «sabendo» embora 
«todo o sonho vão» (Pessoa, 103) ... É um abstractor que reduz a con
ceitos a emotividade (que será vingada algo em Campos, criando umha 
poesia de sensaçons «directas», na verdade imaginadas, poesia de 
emoçons individuais) ... Pessoa crê que toda a realidade é subjectiva ... 
Pessoa é um reflexivo doente de pensar ... Em Pessoa assistimos a umha 
negaçom do sentimento puro como conteúdo poético, a um predomínio 
do pensamento, da intuiçom, da visom, da profecia sobre a sensibilidade 
e o sentimento. Pessoa é um «novelo embrulhado para o lado de 
dentro» ... Confessa-se «um histeroneurasténico, com a predominância do 
elemento histérico na emoção e do elemento neurasténico na inteligência e 

(4) Ademais. teríamos que analisar também a língua da Mensagem. Porque o poeta da Mensagem é certa
mente um heterónimo épico ... 
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na vontade». E a heteronimia liga-se à sua histeroneurasténia (ele 
exemplifica com Campos, o mais marcado pela mesma neurose). 

Alvaro de CAMPOS: Nascimento presumido em Tavira, a 15 de 
C>utubro de 1980. 

Campos é umha criaçom em funçom da inquietaçom metafísica de 
Pessoa, e expressam do lado moderno do seu progenitor .. . Campos, co
mo Pessoa e Reis, ainda reconhecendo que o real objectivo (a cousa vista 
de fora) seria o padrom da verdade, descrê da possibilidade de ver objec
tivamente, e fica, pois, confinado ao movediço, ao evanescente do subjec
tivo, condenado, como os outros dous à tristeza insanável de nom 
fruírem certezas (porque a certeza só a dá a percepçom exacta dos corpos 
sólidos, tangíveis, dirá Caeiro) ... Campos buscou evadir-se, nom pala se
renidade de umha doutrina objectivista, mas por um acto de vontade deli
rante, numha reacçom vital. Assim tenta a fuga pola alienaçom no mun
do concreto umhas vezes (é o Campos um pouco Whitmaniano da 
embriaguez na imaginaçom sensorial). Mas, como Pessoa ortónimo, tam
bém está angustiado, e as outras vezes a sua fuga é a expressam nua da 
angústia e do tédio, da melancolia .. . Campos também é, como Caeiro, 
umha reacçom, umha desforra. É o Pessoa que, pela imaginaçom, se me
xe convulsivamente, com a força dos seus nervos, raivosamente, nom 
com umha força calma e duradora. Em Campos hai também um estilo 
sensacionalista, coloquial, com forte vitalidade, na epopiea do quotidiano 
a todo momento interceptado palo sonho e pala fantasia ... A curva evo
lutiva da poesia de Campos mostra que o seu pretenso dinamismo é nar
cótico para afogar o tédio, bebedeira para transpor o «muro da sua lógi
ca», da sua inteligência «limitadora e gelada» ... A Campos define-o Pes
soa como aquele em que pujo «toda a emoção que não dou nem a mim 
nem à vida» . 

Alberto CAEIRO: Nascimento presumido em Lisboa , a 16 de Abril 
de 1889. 

Caeiro é umha reacçom vital de Pessoa contra a sua propensom 
metafísica, o seu espírito de análise e a sua tendência para devanear, fan
tasiar .. . É o poeta bucólico, o home liberto do subjectivo, instintivo e 
contente, esboçado na mente de Pessoa como divertimento e sedativo pa
ra a concepçom desolada das cousas, numha posiçom diametralmente 
oposta à sua . Em Caeiro, além de Cesário Verde (no naturalismo ingénuo 
e saudável), está Whitman (no expansivo instintivismo, no amor constan
te à Natureza e no de vidente de umha era primitiva), versilibrista como 
ele .. . Para Caeiro o real é objectivo (é assim um «Pessoa heroicamente vi
rado do avesso»). Portanto, segundo ele, podemos conhecer o real e go
zá-lo ... Caeiro, inimigo de todo o pensar, pretende que os seus pensamen
tos som apenas sensaçons. É o home de olhar vazio de pensamento, sere
no e radioso, de vida irreflectida, cuja mensagem é a única mensagem jo-
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vial na obra de Pessoa; por isso é o mestre: «Sejam como eu -não sofre
rão» (Caeiro, 55). Mas só em teoria Caeiro é completamente despreocu
pado; sofre, como os discípulos, a dor de ser lúcido. Para ele também a 
perfeita inconsciência nom é alegria absoluta (logo, deduz, a alegria abso
luta nom pertence a este mundo) ... A Caeiro define-o Pessoa como 
aquele em que pujo «todo o meu poder de despersonalização dramá
tica» . 

Ricardo REIS: Nascimento presumido no Porto, em 1887. 

Segundo a carta de Pessoa a Casais Monteiro, Reis esboçara-se em 
1912 no seu espírito como poeta pagao de versos semi-regulares, nacendo 
à luz após Caeiro, em 1914, por contraste com este. É ainda umha réplica 
à dor de viver, mas, como home de razom, encara de frente o nada da vi
da, mede as forças com o Destino. Heleno por adopçom, procura 
aperfeiçoar a existência, que sente imperfeita, «vivendo de dentro, com o 
espírito, a essência do transitório e do imperfeito» ... Reis também procu
rou evadir-se do movediço e da confinaçom no subjectivo evanescente, da 
tristeza de nom fluírem certezas. A sua fuga é procurando o lenitivo do 
epicurismo, é a criaçom (por um esforço racional) de um modus vivendi 
que reduza ao mínimo o sofrimento. É umha maneira de enganar mali
ciosamente a Fatalidade ou os deuses, a ataraxia epicurista . Pessoa pujo 
nele aquilo que na sabedoria pagá se coadunava com o seu temperamento 
de tendência egótica, o seu sentimento trágico da vida e a sua avidez de 
um lenitivo ... Em Pessoa hai duas faces nítidas: o home frouxo, abúlico e 
incerto (Campos e ele mesmo), e o home de excepcional poder de tensom 
intelectual (nos artigos de crítica estética, nas cartas, na firmeza de indivi
dualidade dos heterónimos, discorrendo sobre política, etc.). Com essa 
capacidade intermitente de disciplina mental argamassou ricardo Reis ... 
Aspectos cultos e requintados do seu estilo (hipérbato) já se encontravam 
na poesia ortónima anterior -conceptismo, nos 36 Sonnets; densidade 
gnómica, nas Inscriptions e na Mensagem, ... -. A Reis define-o Pessoa 
como aquele em que pujo toda a sua «disciplina mental, vestida de músi
ca que lhe é própria» (5). 

0.4. As diferenças lingüístico-formais entre os heterónimos estám em 
íntima relaçom com o interesse do autor «demiúrgico» (o Pessoa «inven
tor» de Campos, Caeiro, Reis) em criar certa atmosfera estilística para ca
da um deles . A elevada ocorrência de um vocábulo, e de outros semanti-

(5) Algumhas referências bibliográficas relativas à caracterizaçom te6rica anterior: 
-Actas do [ 0 Congresso [nternacional de Estudos Pessoanos, Brasília Ed., Porto, 1979. 
-COELHO, Jacinto do Prado: Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, Ed. Verbo, Lisboa, 1980 

(6" ed.). 
-Dicionário de Literatura. Literatura Portuguesa. Literatura Brasileira. Literatura Galega. Estillstica 

Literária; Direcção de Jacinto de Prado Coelho, Liv . Figueirinhas, Porto, 1982 (3" ed.). 
-MONTEIRO, Isabel Pascoal: Fernando Pessoa quem era?, Ed. Plátano, Lisboa, 1980. 
-QUADROS, Ant6nio: Fernando Pessoa, CoI. A Obra e o Homem, Ed. Arcádia, Lisboa. 
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camente análogos, ou a baixa ocorrência, ou a nom ocorrência dele, po
dem ser interpretadas como caracterizaçons intencionais do Heterónimo 
por parte de Pessoa -Nom queremos entrar no da independência dos 
poetas que escrevem da mao de Pessoa, nem com relaçom a este nem 
entre eles- (6) . 

0.5 . Com estas premissas, faremos algumhas observaçons sobre o voca
bulário e a língua dos heterónimos, a partir dos dados registados num Ín
dice Analítico Geral (lG) e num Índice Analítico Parcial (IP) que abarca 
1.000 palavras seguidas de cada autor. As ocorrências de vocábulos dos 
Índices recolhem-se num SUPLEMENTO que nom acompanha estas 
páginas. 

O (IG) ocupa-se do conjunto dos vocábulos de todos os versos dos he
' terónimos . Os dados sobre o material aqui manejado som: 

PE'i'iOA CA,,\IPO<.:; 

,., ' ·H l -C 11 -" 11 -H 

TOIal dOli tit ul os ou 
9IJ __ ~_J,20 61 T 41 

primeiro<; ver"iQ<; (7) 
r-----, 

1_ ~ 19 J L 102 J 

Total de versos consul-
643 1 1475 I 481 150 1 1 3434 tados (lilU los inclusive) 

[==~5}~=l 
r- ---I 

L~9~_J 

Pág in as em q ue se 
21/ 79/ 2 171 191 135 / acha'P nos corrcspon-
176 / 213 / 256 113 1 1327 de ntes vo lumes 

~ 

N .... páginas rcú; oell- 56 135 40 11 3 19) 
pam 0< vmo< I 

[=~~3~=:~J [~)~~=J 

(,""IRO 

111 -"- II I-H 

49 I 38 

r---l 
L 87_ J 

! r----, 
L_~6~J 

19/ 73/ 
170 1102 

52 30 

r----..., 
L_..R~_l 

RH" 

,v 
127 

'---, 
L~22J 

1760 

[~~~~ 

13 / 
1173 

161 

r---' 
1_~~J 

r---, 
=L_4~~.J 

,:- iõ~86õ-· J 
L _____ _ 

;;-l~~=J 

Em princípio pretendíamos estudar todos os verbos, todos os subs
tantivos, todas as preposiçons, etc., para observar a ocorrência de cada 
forma e fazer tantos por cento dela, com relaçom ao número de palavras 
total em cada heterónimo (este seria o estudo «ideal»). Mas o corpus é 
realmente enorme. Para todo o conjunto temos que conformar-nos com 
umha amostra analítica e comparativa de elementos muito concretos. Nos 
10.860 versos analisámos, assim, a freqüência dos nomes com maiúscula: 

(6) Por outro lado, a ideia que um vocábulo representa pode ocorrer, no texto, por perífrases, através de 
expressons em que essa palavra seja omitida. Naturalmente, nós nom poderemos ter em conta estes 
factos que som importantes (porque a insistência da perífrase, no lugar dumha palavra, pode ser in
terpretada como o desejo consciente ou inconsciente de evitá-la ... ). 

(7) Hai algum caso de poemas titulados divididos em partes tituladas; aqui consideramos cada parte titu
lada como umha unidade independente (o título principal analisa-se conjuntamente com o da primeira 
parte do poema dividido) . 
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os deuses pagaos, a Natureza, os nomes geográficos, o próprio Deus dos 
cristaos, os nomes de pessoa, etc. Também, e só no caso de Pessoa e 
Campos -pois nos demais nom existem; e ainda em Pessoa escassamen
te-, os estrangeirismos e formas especiais escritas com diferente letra ti
pográfica (8). 

O (IP) recolhe as ocorrências dos vocábulos dos quatro heterónimos 
sobre um corpus de 4.000 palavras (1.000 seguidas de cada um), estrutu
radas por categorias gramaticais. A referência do número de palavras re
colhidas por página, no volume do autor respectivo (ediçons Ática, já ci
tadas), é esta: 

PESSOA 
Pág.: 21 22 23 24 24 26 
N. o p.: 136213 208 219 212 121 .. 

CAMPOS Pág.: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
N. o p.: 56 96 32 115 169 169 172 79 58 54/ .. 

CAEIRO 
Pág.: 19 20 21 22 23 24 25 26 
N. o p.: 1I0 160 150 158 148 1I6 125 33/ .. 

Pág.: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
REIS 

N. o p.: 346630429531 48625844 891766261 77 25/ .. 

1. SOBRE AS FORMAS GRAMATICAIS EM GERAL. 

Nas 1.000 palavras seguidas de cada heterónimo encontramos entre 
Pessoa e Campos mais paralelismo nas percentagens parciais de formas 
gramaticais. Caeiro tem a ordem de percentagens mais especial; Reis está 
máis próximo de Pessoa e Campos que de Caeiro. Vejamos o quadro: 

(8) Recordemos que a utilizaçom de maiúsculas forma parte também do processo pessoano dito 
«paulista». para valorizar certas palavras (Hora. etc.). 
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Em Caeiro estám em primeiro lugar os verbos, antes mesmo dos 
substantivos. A língua dos seus versos está morfologicamente marcada 
polo movimento verbal. Nos outros três som os substantivos a ir em pri
meiro lugar; o verbo, em todos eles, vai no terceiro posto. 

É, pois, o estilo de Caeiro directo e carregado de umha dinamizaçom 
causada polos verbos que predominam sobre os substantivos (ademais, a 
presença do autor na obra veicula-se pola oralidade e por tal dinamiza
çom verbal). 

2. SOBRE OS VERBOS. 

Jorge de Sena conta com um levantamento estatístico em vinte obras 
quinhentistas para os verbos no século XVI (vinte obras seleccionadas po
lo Prof. António Geraldo da Cunha, como base média da linguagem 
escrita do tempo), para o seu estudo sobre Os Lusíadas. Nós queremos 
comparar o regime de freqüência entre os heterónimos; a comparaçom 
com umha base média da língua do tempo de Pessoa, porém, seria tam
bém interessante, nom só no caso dos verbos, mas com todas as formas 
morfológicas. 

No caso do verbo, já vimos que Caeiro é o da proporçom geral mais 
elevada (16,3 0J0). E se passamos a níveis mais concretos, Caeiro continua 
a ter marcas significativas nas ocorrências vebais: 
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'.,'" " -;!' , ~ . : 
PESSOA CAMPOS ÇAEIRO REIS 

1 ! . 
: ~i~',~ ' OJO i 

Indicativo 10,2070 7,,7 '~0,:,! !' ! 7,0070 
') ! 1 _ I.r . 1 ~ I . , 

Conjuntivo 0,9070 1,1,OJ0 0,8070 0,8070 

o Indicativo reflecte a realidade, t; Caeiro supera, nas formas de In
dicativo, os outros heterónimos; no entânto, o conjuntivo reflecte a irrea
lidade, e Caeiro tem uma proporçom pequena (a mesma tem também 
Reis). Pessoa, Campos e Reis utilizam mais o Indicativo. Hai que fazer 
notar que as formas de Futuro Imp. do Conjuntivo estám recolhidas com 
as do Infinitivo Pessoal; a sua consideraçom dentro do conjuntivo nom al
tera o quadro geral antes citado. 

Vejamos agora a ordem das proporçons de formas verbais: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

1.0 Pres-Indic. Pres-Indic. Pres-Indic. Pres-Indic. 
8,10/0 6,3% 10,1 % 5,6% 

2.° Infin-Impess. Infin-Impess. Infin-Impess . Imperat-Pres. 
2,8% 1,2% 2,9% 2,2% 

3.° I Prt-m-q-Prf-I I Part-Prt / Períf Prt-Imp-Ind. Períf-Inf + Ger 
1% 1,1 % 1,7% 2,1 % 

4.° Prt-Perf-Ind. Imperat-Pres. Gerúndios I Gerúndios 
0,1 % 1% 1,4% 1,4% 

5. ° I Períf-Inf + Ger Pres-Conjunt. Períf-Inf + Ger. 
0,7% 0,9% 1,3% 

6. ° Pres-Conjunt I I Prt-Perf-Ind. I I Prt-Perf-Ind Prt-Perf-Ind. 
Inf-Pess/ Fut-
-Imp-Conjunt 

0,6% 0,8% I 0,8% I 0,8% 

o Presente do Indicativo é a forma verbal mais utilizada em todos. 
Caeiro mantém a proporçom mais alta. Porém, noutras formas hai dife
renças notáveis . Hai 14 Gerúndios (sem contar as perífrases de Gerúndio) 
em Caeiro e outros tantos em Reis; enquanto só 7 em Campos e 0 em Pes
soa. 
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o caso dos imperativos é curioso: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS .. --1 
2 10 0 22 

Caeiro é outra vez diferente, nom empregando nengum Imperativo 
no seu discurso. Mas Reis, depois do Presente-Indicativo, é a forma que 
mais repete: conselhos, mandatos, sentenças para o que lê ou para as 
cousas às que fala. 

Também hai coincidências pontuais entre todos (mesmas ocorrên
, cias, 8, no n. o de Pret-Perf-Indicat.). 

No relativo a verbos mais freqüentes, as listas apresentam a 3. a pess. 
do Pres-Indicativo de SER em primeiro lugar (9): 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 
~---- ~---- 1----- ~-----------

é 2,7C1Jo é 0,6& é 2,1 C1Jo é 0,6C1Jo 
há 0,7 C1Jo és 0,6 C1Jo tenho 0,6C1Jo coroai-/gozemos/passa 0,3 C1Jo 

Caeiro emprega as mesmas formas verbais, o mesmo verbo, duas ou 
três vezes, enquanto os outros repetem menos, sobretudo Reis e Pessoa, 
que elegem com mais cuidado, eliminando repetiçons. 

Numha leitura impressionista, sem o rigor dos números, os verbos de 
Caeiro semelham, nas listas em geral, de mais movimento, ainda que to
dos os verbos som na maioria de movimento. 

Pessoa é o que menos emprega o verbo AMAR (umha vez, em Infini
tivo), seguido de Reis (outra ocorrência, em Imperativo, 1. a pess. plural; 
também emprega GOZEMOS 3 vezes). Os únicos que assumem a 1. a pes
soa do Pres-Indicativo som Caeiro e Campos: 

CAEIRO-----: amo, amo-(a), ama 13/, amar, (desejo 12/) . 
CAMPOS----: amo, amas, ama-(a), amaram, sabe amar. 
Os verbos de significado negativo ou triste som, em geral, mais em 

Campos, Reis e Pessoa do que em Caeiro. Como exemplo: 

(9) Os tantos por cento som sempre relativos ao total das palavras, também aqui. 
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PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

Matar matar-(te), matan- matou 
e do, matarares-(te), morreu 

Morrer matar 12/, mata-
-(te) ousasse ma-
tar-(me) 

Chorar chora (2) chorarão, chorem choram 
sorrindo chora 
vem chorar 
(ouve-(se) soluçar) 

Doer dói ver dói-(me) fira 
e gemer pesa(-me) ardo 

similares (me) atlijo ... . .. 
- --- - ---

Além disso, os verbos de Caeiro som mais «positivistas», com afei
çom ao experimental. Nem é que os outros nom empreguem este tipo de 
verbos da realidade mais positiva, mas a proporçom em relaçom co Ca
eiro fai notar estes significados que contém o incerto, a angústia, a triste
za, o negativo no real e no abstracto. 

3. SOBRE OS SUBSTANTIVOS. 

A proporçom, como já vimos, é similar em todos menos em Caeiro, 
que nom chega a um vinte por cento do total do corpus: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

I Substantivos e Nomes com maiúscula 22,60,10 21,10,10 19,30,10 22,70,10 

Os substantivos de Pessoa som de dous tipos principais: referidos a 
um mundo real variado e por vezes «selecto», e referidos a um mundo 
abstracto mais bem negativo. Esse mundo real pode incluir objectos da 
Natureza, cousas, etc.; o calificativo de «selecto» justifica-se polo voca
bulário que por vezes emprega -substantivos-: 

paraíso, estátua, princesa, mármore, jaspe, 
candelabros, palácio, ruínas, ânfora, perfume ... 

Campos também emprega algum que outro substantivo deste tipo, mas o 
notável nele som os que aludem à técnica, ciência, e mundo moderno (que 
os outros nomtenhem): 

cinematografia, circulação, células, mecânica, 
satélites, sistema ... 
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Os demais nomes do mundo real de Campos som nomes comuns, cousas 
e objectos da Natureza. 

Mas som Reis e, sobretudo, Caeiro os que nomeiam com mais insis
tência a Natureza. Em Caeiro, a proporçom individual está absolutamen
te a favor de cousas e objectos da Natureza e do mundo real singelo: 

rebanhos, flores, nuvem, quintal, campos, 
camponês, porta, relâmpagos ... 

Até substantivos como perfume, que também emprega Pessoa, tenhem 
aqui um significado mais ingénuo e menos «selecto», um significado de 
Natureza. 

Em Reis hai muita Natureza, como em Caeiro, mas aquele tem tam
bém um número importante de substantivos de tipo abstracto, enquanto 
Caeiro nom. 

Dentro deste mundo ainda real, hai referência, por exemplo, a 
cousas do mar, em todos menos em Caeiro: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

navios, mar, mar barqueiro 
praia, porto, convés mar /2/, mares 
remos, cabo, viagem, ondas, barco, ... 

Também é Caeiro o heterónimo com menos substantivos de tipo abs
tracto. Nos demais som bastantes; em Reis, como em Pessoa, hai notas 
negativas com o mesmo valor de totalidade; Campos, com um número al
to, está na mesma linha. 

Os nomes em relaçom com MULHER, AMOR, PAIXOM ... , rareiam 
em Campos e Pessoa e nom existem em Caeiro; só Reis tem exemplos: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

mulher amor amores, abraços /2/ 
(ninfas) (romance) paixões, carícias /2/ 
(seio) ... beijos, regaço /2/ 
... (seio), (colo) 

. .. 

Mas, ainda Reis emprega estes substantivos com frialdade e indiferença, 
como assumidos teoricamente. 
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4. SOBRE OS ADJECTIVOS. 

A proporçom de Adjectivos é pequena, em geral, na língua dos hete
rónimos. Os recolhidos no (IP) (10), registam um baixo tanto por cento 
do total de palavras: 

f- y~SQA_ CAMPOS CAEIRO __ ~EI~ _ - - - -- - - - - -
5,8 "lo 6,9"10 4,8 "lo 8,7"10 

Reis é o heterónimo que mais usa adjectivos, a maioria deles de cali
ficaçom objectiva, quer dizer, sem excessivas notas positivas ou negati
vas; o seu descritivismo é «calmo» e «plácido» (adjectivos que ele usa 
bastante), por vezes mais intelectual que o dos outros. Em Caeiro, o de 
menor ocorrências, os adjectivos som em geral comuns, enquanto Cam
pos usa alguns também tendentes a esse mundo real comum, mas chegan
do nalguns casos a especializar-se num nível de técnica-ciência, no nível 
do «moderno» (dinámico, atómica, físico-química, ... ). Pessoa oscila mais 
entre a calificaçom negativa-positiva (nom hai outro tipo de adjectivos 
que nos chame a atençom, como os «modernos» em Campos -se bem 
Campos tem compartiçons importantes com Pessoa-, ou os mais «co
muns» en Caeiro). De todas as maneiras, adjectivos de calificaçom negativa 
ou positiva estám em todos, nos quatro heterónimos (ou em três e em 
Pessoa ele mesmo). Umha amostra simples pode ser esta: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

tristes trágica tristes /3/ triste /3/ 
aziago maçadora sombrio atroz 
morto solitárias adoecido escuro 
murcha inconsolável soturno soturno 
negro, -a preto doente, -s sombrio 

- pobre feia preso cansado 
viúvas nocturno zangada fatal 
medonho aflitas ... . .. 
imperfeito ... 
má 
... 

f-------- ------ ------ - - - --
belo, -a /3/ felizes alegres frescos 
boa poli cromo contentes /4/ clara, -os 

+ frescas alegre feliz /2/ douradas 
suav,e útil clara suave /3/ 
úteis ... nítido cálida 
... . .. . .. 

(lO) Hai que ter em conta que, nalguns casos, pode dar-se a incerteza acerca da natureza do adjectivo, 
POF confusom com um Particípio Pretérito, Ademais nom estudamos o matiz expressivo a respeito 
da colocaçom do adjectivo . 
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Hai, nos quatro, notas semánticas positivas e negativas na adjectiva
çom; eq!, geral, tendem mais 'para o lado negativo. 

5. SOBRE AS FORMAS INVARIÁVEIS E PARADIGMÁTICAS. 

Nom comentaremos a Qíveis profundos as ocorrências deste tipo. Só 
queremos sublinhar a aproximaçom entre o número total das formas in
variáveis empregadas polos heterónimos e por Pessoa. Reis é o que as usa 
num 50070 justo da sua língua, enquanto os outros sobem um pouco, do 
51,070 (PESSO'A» ·oo 53,5070 (CAEIRO), passando por 53 ,2070 (CAM
POS). O quadro parcial de (r§qüências é este: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 
, . . 

Artigos .......... ..... 171 152 157 162 
Pronomes-Pess. . ...... 28 52 35 41 
Reflexivos ... .. .. . .. . . . 14 11 13 9 
Possessivos . . ... ...... 41 10 18 10 
Demonstrativos . ... . .. . 7 3 8 1 
Indefinidos . ..... . . .. . 24 38 16 10 
Preposiçons .... .. . . ... 81 83 74 64 
Adv. de Modo ... . ..... 10 10 25 11 
Adv. em -mente . . .... . O 14 2 7 
Adv. de Tempo . . ...... 13 19 19 21 
Adv. de Quantidade ... . 12 16 7 22 
Adv. de lugar .. . . ..... 9 6 16 17 
Outros Adv ...... ... . . 19 21 15 22 
Conjunçons ..... . ..... 47 40 79 67 
Interjeiçons . . .. . . ... . . 7 6 3 O 
Numerais ...... . .... .. 1 3 O 1 
Cardinais e Ordin. . .. . . O 2 O O 
Outras partículas . .. . .. 33 46 48 35 

As diferenças concretas si som importantes nalgum caso; mas, por 
agora. nom vamos comentá-las -o quadro é suficientemente claro-o 

6. SOBRE NOMES COM MAIÚSCULA, ESTRANGEIRISMOS E 
FORMAS ESPECIAIS. 

Segundo Pilar Vázquez Cuesta, «a língua portuguesa faz, dum modo 
geral, maior uso das maiúsculas que a espanhola. Assim, por exemplo, 
em início de verso é mais corrente que em espanhol o emprego de maiús
culas» .. . (11). Aqui nom temos em conta este uso, recolhendo só, em 

(11) VAZQUEZ CUESTA, Pilar; e MENDES DA LUZ, M' Albertina: Gramática da Ungua Portu· 
guesa, EdiçOes 70, Lisboa, 1971, p . 348. 
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início de verso, os nomes que também se empregam com maiúscula no in
terior. 

No (IP) das 1.000 palavras seguidas de cada autor os nomes com 
maiúscula som maioria em Reis, pola quantidade de deuses e nomes mito
lógicos que emprega. Nomeia umha vez Cristo e escreve três elementos na
turais com maiúscula: INVERNO, NATUREZA e SOL. Caeiro, além do 
nome próprio de CESÁRIO VERDE, escreve DEUS (seguramente o cris
tao), e SANTA BÁRBARA /6/; e, como Reis: NATUREZA /2/, SOL 
/3/, EST AÇÔES, e também MUNDO /3/. As similitudes entre os dous, 
a este nível, som maiores que em relaçom com os outros. 

Pessoa é o único que emprega maiúsculas com nome abstracto, ou de 
lugar ou estaçom temporal comuns mas feitos abstractos: 

Hora /5/, Outro Vale, (lugar-)Outono. 
Também escreve Pessoa o nome dum deus mitológico e os pontos 

cardeais (sul / 2/, NORTE). Campos emprega nomes próprios e relativos 
a Egipto .. . 

No (10), Campos é o heterónimo com mais nomes em maiúscula; 
mas também hai que ter em conta que o seu corpus é o maior: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

Total de versos ........ 2.599 4.935 1.566 1.760 (:10.860) I 

Total páginas reais ..... 231 306 82 161 ( :780) I 

Campos emprega um número elevado e variado de nomes geográfi
cos, que nom estám nos outros heterónimos. Umha amostra exemplar po
de ser esta: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

I-A I-B I-C II-A I1-B III-A I1I-B 

Lisboa . .... O O O 11 5 O O O 

Europa . . . .. O O O 1 5 O O O 

Oriente . .... O O O O 11 O O O 

África . . .. .. O O O 2 O O O O 

Londres . . .. O O O 2 O O O O 

Rossio .. . . . O O O 2 O O O O 
... 

45 



Reis, sem umha proporçom geral de maiúsculas, sobressai por 
empregar reiteradamente nomes de deuses gregos e personagens mitológi
cas, enquanto nos demais este uso é ocasional. Ainda nestes usos oca
sionais nos demais autores, a proporçom de Reis supera-os dez a um, por 
exemplo neste caso: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

I-A I-B I-C II-A II-B III-A III-B 

Apolo ...... 1 O 1 O 1 O O 11 

o exemplo anterior está rebuscado, por ser de alta ocorrência em 
Reis e ser empregado também em Pessoa e Campos. Mas ainda assi nom 
está em Caeiro, com poucos ou escassos nomes com maiúscula (em com
paraçom com Reis, Pessoa e sobretudo Campos), e totalmente desatento 
para a Mitologia, a Geografia e o «Abstracto». Isto último pode carac
terizar umha parte dos nomes com maiúscula de Pessoa em I-C. 

Em Caeiro o importante, neste nível, som outra vez a Natureza e os 
elementos naturais; um exemplo comparativo é este: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

I-A I-B I-C II-A II-B III-A III-B 

Natureza ... O O O 2 3 24 9 5 

Sol . ... . ... O O 1 O 1 13 5 2 

Verão .... . . O O O 1 3 3 1 2 

Curiosamente, Pessoa, que nom emprega estes nomes naturais nem 
os das Estaçons alegres, si emprega o de OUTONO 5 vezes (4 em I-A, e 1 
em I-B), enquanto Caeiro nunca (tampouco Campos, mas si Reis 3 
vezes). E a única das Estaçons que nom emprega Caeiro: 

PRIMAVERA ... ... ... ... 7 vezes 
VERÃO. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vezes 
INVERNO . . . . . . . . . . . . . . . . 4 vezes 
(EST AÇÔES) . . . . . . . . . . . .. 2 vezes 

O empreg() de DEUS, as mais das vezes como deus cristao, e o seu 
plural, assi como CRISTO, som indicadores da preocupaçom monoteísta 
ou pluriteísta cristá/pagá, a um nível simplificador. Caeiro nom emprega 
nunca DEUSES, mas si o singular. Reis usa o plural, e ademais regista 
umha vez CRISTOS; mas hai nomes de deuses da Mitologia que tenhem 
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umha ocorrência mais alta do que os nomes cristaos. Os dados compara
tivos som estes: 

PESSOA CAMPOS CAEIRO REIS 

I-A I-B I-C II-A I1-B III-A III-B 

Deus ....... 4 4 10 21 49 19 O 2 

Deuses ..... O O 1 3 3 O O 2 

Cristo ...... O O 2 O 3 2 1 8 
1'1 Cristos) 

Hai muitas outras formas de chamar ao Deus cristao que amostram 
as ocorrências do (IG). Em Campos hai umha ocorrência na qual JEOVÁ 
está à mesma altura de JüPITER ( ... ). 

Os nomes de pessoa só som numerosos em Campos. Umha grande 
proporçom deles fai referência a pensadores, escritores e poetas: 

Kant /2/, Hegel /2/, Santo Agostinho, Newton, Dostoiewski, 
Gorki, Mário de Sá-Carneiro, Platão /5/, Virgílio /4/, És
quilo, Aristóteles, Cesário Verde /2/, Walt Whitman /7/, 
Jean-Jacques Rousseau, Homero, Shakespeare, Milton /2/, 
Milton-Shelley, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos /6/, (ó) 
Mestre, Marinetti /2/ , ... 

Outros som nomes históricos: 
Alexandre Magno, Napoleão, Josué, ... 

Caeiro, entre os poucos nomes de pessoa que regista está também a 
referência a ele mesmo, ALBERTO CAEIRO, e outras 4 ocorrências de 
VIRGíLIO, como Campos. Outros nomes estám na linha do santoral e 
do mundo cristao. 

Pessoa também nom regista quase nomes deste tipo. Só referências a 
pessoas histórico-lendárias: 

D. Sebastião, Boabdil, Cleópatra /2/, Cheops /3/, Christian 
Rosencreutz (Pai Roseacruz; também emprega umha vez 
Mestre, aludindo a ele). 

Como Pessoa e Caeiro, Reis quase nom emprega nomes de pessoas 
reais; s6 alguns, como era de esperar, do mundo e do pensamento gregos; 
Aristóteles, Epicuro, Homero. No uso de algum nome do mundo cristao 
regista a ocorrência de Messias /3/, e Marias, plurais similares ao já co
mentado de Cristos. 

As ocorrências de estrangeirismos e formas especiais escritas com di
ferente letra tipográfica quase s6 registam em Campos. Pessoa emprega 
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duas palavras, carroussel e jockey /3/, enquanto Caeiro e Reis nen
gumha. Campos, o poeta do mundo «moderno», regista umha grande 
quantidade de estrangerismos, nomes em língua inglesa, e mesmo frases 
inteiras em francês e inglês. Nom recolhemos aqui as ocorrências deste ti
po registadas no (IG). 

7. SÍNTESE CONCLUSIVA. 

Existem diferenças concretas a nível de freqüências no vocabulário (e 
a nível de língua) entre Campos, Caeiro, Reis e Pessoa ele mesmo. Em ge
ral, e segundo os dados ocorrenciais expostos, deduz-se que a língua de 
Caeiro é a mais particular. Em primeiro lugar, as proporçons globais as
sim o indicam: enquanto os demais tenhem mais substantivos que outras 

, formas, seguindo os artigos e os verbos, Caeiro tem um número superior 
de verbos, nas percentagens individuais, seguindo os substantivos e os ar
tigos. Ademais, no caso específico das formas tem outras características 
mais marcadas face aos outros: 
Verbo: -Caeiro tem umha percentagem de formas de Indicativo 

superior à de todos (e de Conjuntivo tam baixo como o 
que menos tem). 

-Caeiro nom tem nengum Imperativo (Reis 22, Campos 
10, e Pessoa 2 -no (IP), evidentemente-lo 

-Caeiro emprega menos verbos com significado negativo 
que os demais. 

-Os verbos de Caeiro som mais «positivistas», com afei
çom ao experimental. 

Substantivos: -Proporçom individual muito elevada a favor de cousas 
e objectos da Natureza e do mundo real singelo. 

-Em todos os autores hai referência a cousas do mar me
nos em Caeiro. 

-Caeiro é o único em nom ter ao menos um nome em 
relaçom com mulher, amor, paixom... -sempre no 
(IP)-, ainda que também rareiam nos demais, excepto 
em Reis. 

Adjectivos: -Menos em Caeiro que nos outros. 
-Som comuns em Caeiro. 

Nomes com -Caeiro é totalmente desatento para a Mitologia, a Geo-
maiúscula: grafia e o «Abstracto» (próprio mais bem de Pessoa). 

-Caeiro atende a Natureza e os nomes de Estaçons e ele
mentos naturais, empregando as poucas ocorrências com 
maiúscula neste campo, em que supera os outros autores. 

Despois está Reis, cuja marca distintiva pode ser, principalmente, o 
emprego das maiúsculas nos nomes mitológicos, deuses gregos, etc.; tam
bém, o emprego de mais adjectivos que os outros, num descritivismo ob-
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jectivo, calmo, plácido, por vezes mais intelectual e frio; e também mais 
verbos Imperativos que ninguém (aconselhando, mandando). 

Entre Pessoa e Campos parece haver mais similitudes a respeito dos 
outros. A marca de Campos será o aspecto «moderno»: Pessoa e Campos 
som os únicos que registam formas especiais escritas com diferente ti
pografia, e estrangeirismos; mas quase sÓ Campos, porque Pessoa tem 
duas ocorrências no (10), carroussel e jockey, e aquele umha proporçom 
a este (estrangeirismos, nomes em inglês, frases inteiras em francês e 
inglês ... ). Além disso em Campos hai um desenvolvimento da ima~inária, 
nos nomes com maiúscula, único em número e variedade: nomes geográ
ficos, nomes de pessoa (sobretudo poetas, escritores e filósofos), etc. 

Em Pessoa hai umha selecçom maior de nomes: apenas repete, pro
cura eleger, e atende por vezes a um mundo real a certa altura refinado (o 
mais oposto a isto é Caeiro; os outros ainda o seguem, sobretudo Cam
pos, mas a distáncia). Por outra parte, Pessoa também atende a um mun
do abstracto mais bem negativo: nas ocorrências do (IP) é o único que 
emprega maiúsculas no nome abstracto ou na valorizaçom de nomes co
muns ( ... ). 

Os heterónimos e Pessoa ele mesmo podem ser, a níveis de contem
plaçom global, manifestaçons estilizadas dum intuito único; mas as dife
renças, a variaçom multíplice, intencionada ou real, existe estilisticamente 
com base a diferenças vocabulares de freqüência ocorrencial. 
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A situaçom actual do euskera (1) 

Por M. Q Teresa ECHENIQUE ELIZONDO 

O. Para chegar a ter umha idea o mais exacta possível da situaçom 
actual do euskera, considero necessário fazer antes algumhas precisons de 
carácter histórico, com o fim de enquadrar no seu contexto real a situa
çom que hoje vive a língua basca, pois, em ocasions, factos que nom ofe
recem já dúvida em meios científicos bascos ou simplesmente cercanos ao 
vasconço, desconhecem-se por completo em ámbitos alheios aos da fala 
basca. 

I. Durante muito tempo foi questom debatida a das origens da lín
gua basca. Umhas teorias apontavam em direcçom ao Cáucaso, outras, 
em troca, sustinham a origem camítica. Pois bem, polo que (nom) sabe
mos hoje, parece ser que o euskera naceu mais ou menos exactamente ali 
onde hoje se fala. Assi, os estudos tipológicos mais recentes, realizados 
sobretodo por António Tovar, apontavam ao facto de o euskera, língua 
geneticamente isolada, ocupar umha posiçom «central» entre línguas ca
míticas e caucásicas. 

2. Até hai relativamente pouco tempo defendia-se a ideia de que na 
Hispania pré-romana havia umha só língua, 'o ibero, sobrevivente da qual 
seria hoje o basco. Hoje, em troca, ninguém defende já que houvesse 
umha só língua em época pré-romana (sabemos que havia, polo menos, 
basco, ibero, celtibérico, lusitano ... ) e também nom crê ninguém já que o 
basco e ibero fossem umha mesma língua. A tese basco-iberista, na sua 
dupla vertente, está, pois, caduca. 

3. Si sabemos, em troca, que, em tempos já históricos, era um facto 
a comunidade cultural e lingüística a ambos os lados dos Pirenéus. Dito 

(I) Desejo fazer a advertência prévia de que vou utilizar como sin6nimos os termos euskera ou euskara, 
língua basca, vasconço, basco, língua vascongada, porque acredito firmemente na necessidade de posi· 
cionamentos nexíveis, em lugar do mantimento de outros que conduzam à delimitaçom cada vez mais 
acusada de distáncias entre grupos humanos. Além disso, todos estes termos nacêrom como renexo de 
umha situaçom lingüística peculiar em Euskadi, independentemente do uso e vicissitudes que conhe
cessem despois. 
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com outras palavras, hoje nom temos dúvida de que os antigos aquitanos 
falavam basco e é sobremaneira conhecida a frase de César: GAL LOS 
AB AQVITANIS GARVMNA FLVMEM DIVIDIT, de forma que o 
Garona era o limite do euskera polo norte. Nom sabemos com exactitude 
até que ponto geográfico atingia a extensom do vasconço cara o oriente 
(chegara até o Rossilhom segundo os estudos e teses de Corominas), mas 
a comunidade lingüística e cultural pré-romana a ambos lados dos Pire
néus ocidentais existiu sem dúvida algumha . Seguramente, a romaniza
çom, que tivo carácter distinto a um e a outro lado dos Pirenéus (ou, com 
outras palavras, ao nom ser levado o latim a um e a outro lado o mesmo), 
deveu de representar o primeiro passo para o distanciamento (sempre re
lativo, evidentemente) de ambos os domínios romanizados. 

4. Sejam quais fossem os limites primeiros da língua basca, em todo 
caso mais extensos que os actuais, tem-se ido registando um retrocesso 
paulatino nas suas fronteiras e tamém nas zonas interiores, perdendo 
força, portanto, em extensom e intensidade ao mesmo tempo. Com ex
cepçom de algum alargamento de território vascom em época romana a 
conseqüência da colaboraçom amistosa romano-vascona, segundo estu
dou Guillermo Fatás, as si como tamém dos movimentos de repovoaçom 
medievais Uunto com as suas conseqüências lingüísticas), podemos dizer 
que entre os séculos I e VI se perde para a língua basca a Aquitánia, parte 
dos vales pirenaicos de Huesca, a margem direita do rio Ebro, a parte oci
dental das Encartaçons de Biscaia, polo oeste, e talvez a Ribeira navarra, 
ao sul; entre os séculos VI e XVI , o euskera retrocede na regiom burgale
sa do Valle de Oca e a Bureba, na Rioja e ao sul de Navarra; desde o sécu
lo XVI até meados do XIX, época em que o príncipe Bonaparte realiza o 
seu trabalho, vigente ainda hoje, sobre os dialectos bascos (publicado em 
Londres em 1872), o retrocesso afectou à maior parte de Alava e sul de 
Navarra; em Euskadi Norte, isto é, em Lapurdi , Baixa Navarra e Zube
ros, em zona francesa, mantivérom-se os limites da língua em forma bas
tante estável, mas a erosom interna foi grande . Assi pois, Guipúscoa, 
oriente de Biscaia e norte de Navarra fôrom as zonas que chegárom até 
hoje com maior densidade de falantes no seu território, sobretodo, claro 
é, nas zonas rurais . Ainda hoje, pois, a língua basca, o euskera, se fala 
em quatro províncias espanholas e em três francesas. 

5. Segundo os estudos feitos por Pedro de Yrízar, a percentagem de 
falantes de basco, em relaçom com o número de habitantes, variou da se
guinte forma: 

NÚMERO DE NÚMERO DE 
HABITANTES FALANTES 

1860 . . .. . . 750.000 400 .000 (53,3070) 
1930 ... ... 1.200.000 500.000 (41,7070) 
1970 ... . . . 2.300.000 455 .000 (19,8070) 
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o informe SIADECO fala de meio milhom de falantes, aproximada
mente, na actualidade. O número é em si considerável, mas hai que ter 
em conta que a maior parte destes falantes nom estám alfabetizados em 
língua basca (de aí que se criassem e funcionem euscaltegis, isto é, centros 
de alfabetizaçom em euskera para adultos); outros som euskaldunberris 
ou falantes da língua basca como segunda (ou terceira) língua. 

6. O basco nom conta com testemunhos escritos até época tardia. Os 
Textos arcaicos vascos, tal como denominou Luis Michelena o seu livro, 
que som glosas, algumha frase documentada indirectamente ou teste
munhos isolados, pertencem à época medieval, e o primeiro texto inten
cionadamente escrito em língua basca aparece no século XVI. Ora bem, a 
partir deste momento existe já umha tradiçom literária escrita ininterropi
,damente até hoje, de maneira que hai umha História da Literatura em 
língua basca, que cobre todos os géneros e estilos (cousa nom sempre 
conhecida). O acesso da língua basca ao plano da escritura foi tardio, 
mas, umha vez começado (com obras de carácter religioso, tal como 
acontece nas origens de outras literaturas europeias e nom europeias) nom 
conhece já fim. De aí que nem sequer a presença ou ausência de língua 
literária poda constituir um apoio para falar, como se fai ainda hoje nal
guns meios de comunicaçom, de dialecto basco em lugar de língua basca. 

7. De todo o dito até agora podemos deduzir que o euskera nunca 
foi língua oficial (até hoje, claro está), porque, mesmo despois de ter-se 
convertido em língua de cultura após o seu cultivo literário, estivo sempre 
ausente da administraçom e do uso lingüístico oficial. Talvez por isso som 
tam importantes na cultura basca as manifestaçons orais. No contacto 
lingüístico em que viveu, o euskera padeceu sempre umha situaçom de 
diglossia, primeiro face ao latim e despois face às diferentes línguas e mo
dalidades románicas com as quais estivo e está em contacto. Na realidade, 
o verdadeiramente rechamante no caso da;\íngua basca nom é tanto a 
obscuridaçle da sua origem como a capacidade de sobreviver num meio 
relativamente isolado (totalmente isolado no que di respeito à sua falta de 
parentesco próximo ou remoto com as línguas que se encontram no seu 
entorno), e claramente adverso. Mas, ainda que chegou até os nossos 
dias, fixo-o numha situaçom de manifesta inferioridade face à língua ofi
ciaI junto à qual conviveu. 

8. Apesar de que o euskera tem cultivo literário desde o século XVI, 
nom contou com umha língua normalizada até hai poucos anos, de tal 
maneira que, nas diferentes épocas, cada qual escreveu de acordo com a 
sua norma local (tanto no ortográfico como no morfológico ou sintácti
co) ou nalgumha variedade prestigiosa, ainda em caso que nom fosse 
própria, como o labortano. Quando a língua basca começou a utilizar-se 
para outros fins além do da su criaçom literária, a necessidade de contar 
com umha língua normalizada fixo-se urgente. Houvera anteriormente 
tentativas para unificar a língua, a mais conhecida das quais foi a de Re-
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surrección M. a de Azkue a princípios deste século, mas a língua unificada 
actual começou a ser elaborada a partir de 1968. Esta língua normalizada 
chama-se batua e é umha forma de língua pensada, ante todo, para ser 
escrita, sem prejuízo de que as falas locais matenham a sua riqueza e en
riqueçam, ao mesmo tempo, o batua. 

9. Já dixem antes que a maioria dos falantes de euskera nom está al
fabetizada em língua basca. Além disso, a figura do euskaldunberri intro
duz um elemento de distorçom na língua falada: carece do sentido de gra
maticalidade que tem da sua língua todo falante nativo, mas costuma ter 
melhores conhecimentos gramaticais que este. Haveria que ser tolerante 
com as muitas incorrecçons que, de facto, estám a afectar já o processo 
de recuperaçom da língua basca; muitas passarám seguramente à língua 
futura, mas, se isto suceder, quer dizer que haverá língua basca futura, e 
a esse logro contribuirám, em mui grande medida, os euskaldunberris. 
Acho que hai que dar a bem-vida a todo esforço que, em definitiva, con
tribua à pervivência do euskera no futuro. 

10. O euskera está hoje já presente no ensino, em que existem vários 
modelos que conjugam, em grau diferente, a coexistência euskera-caste
lhano ou euskera-francês, ainda que bem é verdade que, afora as ikasto
las, a presença da língua basca é mínima. Nos meios de comunicaçom es
ta presença é mais forte: hai umha Televisom Basca (Euskal Tele vis ta) 
que emite praticamente todos os seus programas em euskera, emissoras de 
rádio nas mesmas circunstáncias, imprensa mais ou menos bilíngüe, e 
umha produçom editorial e discográfica que pode calificar-se como boa. 
Hai instituiçons que velam pola língua e cultura bascas, como é o caso da 
Academia da Língua Basca (Euskaltzaindia), a Sociedade de Estudos Bas
cos (Eusko-Ikaskuntza), o Seminário Julio de Urquijo, etc. No ensino 
universitário existe a especialidade de Filologia Basca na Universidade do 
País Basco (Vitória) e em Deusto (Bilbau), de onde fôrom saindo espe
cialistas desde o ano 1981. 

11. De todo isto pode tirar-se a conclusom de que , no plano científi
co e no da criaçom literária, a saúde do euskera é boa . Tamém a literatu
ra oral está completamente viva. Mas o número de falantes reveste umha 
percentagem baixa em relaçom com a cifra total de habitantes e, segura
mente, o número de leitores é descoraçoadamente baixo: a maior parte 
dos falantes de euskera nom está alfabetizada em língua basca, polo qual 
tamém nom está familiarizada com a língua basca escrita. Para a sobrevi
vência do euskera no futuro necessita-se que, ao apoio que receba por 
parte de todos os meios oficiais, vaia unido o esforço individual, que, à 
sua vez, gere umha vontade colectiva que seja a soma dos esforços indivi
duais. Porque, como dixo Tovar hai nom muito tempo (1980), «numha 
época como a nossa, umha língua que nom conte c'om suficiente impulso 
e apoio para chegar a todos os níveis, está condenada a morrer» . E isto 
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nom é um impossível, pois que algo mui parecido sucedeu e terminou 
com êxito em Finlándia a finais do século passado. 

E termino com umhas palavras de Luis Michelena: «assi como o nos
so povo necessita encontrar algum lugar entre os povos, assi tamém a 
nossa língua tem de encontrar um lugar entre as línguas: um lugar sufi
ciente, que segure a sua continuidade e desenvolvimento sem aventuras 
maximalistas». 

BIBLIOGRAFIA 

ECHENIQUE ELlZONDO. M.· Teresa, Hisroria lingüisrica vasco-ramánica, Sam Sebastiám, 1984. 

GARMENDIA, M.· Karmen , «Elebitasuaz oh ar pare bat » e «E lebitasuna eta interferentziak », Em Jakin, 
19120, 1981, pp. 35-42 e 65-73. 

MICHELENA, Luis, Introduçom a Ellibra blanco dei euskara, Bilbau , 1977 . 

MICHELENA, Luis, «Normalización de la forma escrita de una lengua: el caso vasco», Revisra de Occi
deme, núms. 10-11, extraordinário II , Fevreiro, 1982, pp. 55-75. 

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, Ellibro blanco dei euskara, Bilbau, 1977 . 

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA V ASCA, Conflicro lingiiísrico en Euskadi (infome SIADECO), 
Bilbau, 1979. 

TOVAR, Antonio, Mirologia e ideologia sobre la lengua vasco, Madrid, 1980. 

VILLASANTE, Luis (Fr.), Hisroria de la lirerarura vasco, 2.' ed. (revisada y completada), Burgos, 1979. 

YRÍZAR, Pedro de, Conrribllción a la dialecrologia de la lengua vasco, Sam Sebastiám, 1982. 

r(\ .. -~ .. . , . ~. . . 

57 





A propósito de «Por unha Galicia liberada» (1) 

Por Joaquim FERNÁNDEZ LEICEAGA 

Passou já mais dum ano desde que tomárom corpo de livro este feixe 
de artigos de Beiras, escritos entre o 68 e o ano mesmo da publicaçom. As 
suas formas tendiam a provocar a polémica, a crítica: muitos adversários 
no que respeita à investigaçom na economia -e nom só- galega eram 
tratados desdenhosa e ironicamente, ainda sem citá-los; o ensaio ime
diatamente anterior do autor estendera polo país umha mao-cheia de 
discípulos, mesmo nom profissionais de economia, mas entre estes de
bulhara um sarilho de críticas que, em forma de artigos, contribuiram a 
colocar a obra num primeiro plano. 

O silêncio actual contrasta em tam ruidoso pano de ·fondo e, cremos, 
nem deve gostar ao autor nem resulta beneficioso para o convulso arras
trar-se do trabalho científico em prol do país no ámbito do conhecimento 
das relaçons entre os homes. 

Quadra bem a Beiras o párrafo relativo à sorte de Suevos, pois o 
anátema inclui-no: « ... publicar algunha obra encol da economia galega 
baixo o rótulo «Do capitalismo colonial» era unha descarada e inaceitábel 
provocación, merecente de adustos acenos reprobat6rios e condeas ao si
léncio» (p. 39). Aqueles susceptíveis de manter o lume da controvérsia 
mediante a defesa de posturas diametralmente opostas sobre as caracterís
ticas cardeais da nossa sociedade abandonam o campo. É que as suas ac
tuais ocupaçons empecem a adicaçom fuI! time à lavoura dos ingratos e 
desolados páramos da ciência, preferindo as enxundiosas prebendas 
doutras agras. E, polo demais, colaboram na mudança do modo em que 
o poder, colonia, trata aos que resistem; se dez anos atrás precisava o de
bate, hoje sume-os/ (nos) na marginalidade, por meio do compromisso de 
aparentar que nom existimos. Só os dominados tenhem um valor cotizá
vel no mercado. Para os outros decreta a interdi,ç'om, a inexistência como 
alternativa política, como fonte de novas, cÇ>mo produtores de estudos 
valedeiros. Nom tem expirado tantas e tantas vezes o nacionalismo nas 

(I) Por unha Colida liberada, X. M. Beiras , Ed. Xerais, 1984. 
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aditas páginas espanholas da imprensa «livre»? Um teimundo degaro que 
os atraiçoa. 

Cumpre-nos, pois, inutilizar tal pretensom operando como consciên
cia lúcida dumha naçom em marcha. Existindo, neste caso, para exercer a 
crítica leal dumha obra que nom devera passar desapercibida . Imos lá lo
go que já é tempo. 

II 

O subtítulo: «ensaios em economia e política». Inexacto ou preten
sioso no que respeita à política se participamos da roda de moinho que 
autonomiza umha da outra, paralelas que nunca roçam. Os ensaios 
propriamente políticos, de menor peso específico, colocam-se abrindo e 
fechando o livro, enfáticas aspas explicativas do seu significado último 
(2) . Atinado e judicioso, de comprender que Beiras, com os ensaios eco
nómicos quer fazer «política». Assi cobram pleno sentido o «adro» e o 
derradeiro artigo (<<O nacionalismo galego e as ilusións ópticas: a vella 
farsa tráxica»). Contribuir à libertaçom de Galiza, essa é a intençom: 

A normativa. Gostariamos de maiores audácias normativas no gale
go empregado. Umha obra que combina arte literária com penetraçom 
científica merecia despir-se dos farrapos desastrados para enfundar o ca
saco de gala do idioma. Opiniom, porém, que de seguro nom compartem 
autor nem editor. O que respeitamos e lamentamos. 

A estrutura. O livro consta de 12 artigos, além dos sublinhados, com 
problemas intrínsecos de ordenaçom, dada a dispersom temática e crono
lógica; optou-se, parece, polo agrupamento em blocos dotados de homo
geneidade no contido, mas -com o resultado de desorientar o leitor
prescindiu-se do critério ao situar em lugar preferente o ensaio «A con
ceitualización das categorias de análise prao estudo da estrutura económi
ca galega», afastando-o dos outros referentes à economia de Galiza (o 
substantivo da obra). 

Num primeiro grupo entrariam os escritos mais teóricos e sem 
vínculos imediatos com o devir socioeconómico do nosso país (<<A vixén
cia de Karl Marx: contribución á crítica do Economics»; «A economia da 
II a República Espanola no seu contexto esterno»; «Miseria da 'Ciencia 
Económica rexional'»); num segundo, outros tantos, de interpretaçom 
dos ideológos do nacionalismo galego (Branhas, Castelao, Bóveda) com 
umha aproximaçom económica; num terceiro, as páginas que prestam 

. atençom directa à economia de Galiza. 
Centrarem o-nos nestes últimos para proceder à recensom. 

(2) Só umha nota: ao falar do próximo passado Beiras minusvalora o papel de algumhas organizaçons do 
nacionalismo de esquerda ao nom citá-las . 
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III 

Que visom de Galiza e a sua economia deita a leitura da obra? Beiras 
examina com certo vagar no artigo inicial, citado, os conceitos que lhe va
lêrom -ou fôrom erguei tos em alternativa- para dar conta cabal das pe
culiaridades da inserçom «exterior» e da morfologia «interior» da realida
de referencial. Assenta o carácter nuclear do conceito subdesenvolvimen
to, matizado pola índole «regional» -ergo aberta- do país, para 
achegar-se à sua realidade macroeconómica. Sermos periferia, mas próxi
ma, e economia subdesenvolvida, ainda que «regional», obriga a nom 
trasplantar de jeito acrítico os paradigmas do subdesenvolvimento. 

IV 

Antes de tentar moldear tal padrom básico, para que nom ranjam as 
unions nem mancornem as tábuas, haverá que saldar umha conta prévia. 
É Galiza umha totalidade estrutural? Para o profano significa adentrar-se 
por sendas assaz estreitas e difíceis, em empresa fadigosa de mais . Para 
Beiras, professor de Estrutura Económica, formado no estruturalismo 
-o que abrolha nas páginas que comentamos e do que tem entregado 
frutíferos esforços teóricos- (3), a pergunta é inesquivável, ademais de 
pertinente e leccionadora. 

Desde a perspectiva supra-estrutural, Galicia nom é totalidade. Nom 
constitui nem o fixo na história moderna umha naçom-estado, suposto 
implicite nas construçons todas dos teóricos da economia. 

Partindo da metodologia dos centros de poder, tampouco; carecemos 
de umha classe dominante autótone, expressom social da desnacionaliza
çom do poder económico. «Poucos, reis por un dia e cada vez menos», 
remata aforístico Beiras (p. 21). 

Só esculcando a estrutura económica galega como realidade a respos
ta é afirmativa: «ten identidade mais acusada e definida, perfil mais dife
renciado, singularidade mais xenuina do que Catalunya ou Euzkadi, por 
caso» (p. 22). A estruturaçom interna -artelhamento específico de mo
dos de produçom- e as relaçons com os espaços económicos alóctonos 
-inserçom dependente terceiromundista- confirmariam o asserto. 

E agora os comentos. Notemos o «realismo» na definiçom de totali
dade. Galiza descreve-se, nom se explica. Os termos «identidade acusada 
e definida», «perfil mais diferenciadQ), etc., constatam o feito. Dos 3 
níveis distintos (que moitos temos aprendido de Beiras) a que se pode to
par o conceito de estrutura, segundo o degrau de abstracçom -«estrutura 
na realidade», «estrutura manifesta no modelo descritivo», «estrutura no 
modelo estrutural»- fica, confessa-o (4), no primeiro, o menos descifra-

(3) •• Estructuralismo y ciencia económica», X. M. Beiras, ANALES DE ECONOMIA, n.O 9, janeiro
-março de 1971. 

(4) Por unha Galida liberada, pág. 22. 

61 



dor e sugerente. Vai ainda às veies um passo mais alá quando fala das 
relaçons internas e externas que definem a economia de Galiza. Mas nom 
traspassa a fronteira do 3° nível. 

De aí as dificuldades para integrar os segmentos relativamente autó
nomos que conformam a realidade. Beiras estabelece que .Galiza nom 
constitui umha totalidade quanto ao marco supra-estrutural do capitalis
mo -nom hai um Estado galego, malgré a autonomia- nem quanto à 
estrutura de classes -nom hai burguesia galega, « ... senon se cadra emisa
ria, non unha burguesia 'nacional' senon se cadra 'compradora'» (p. 
293)-. Mas, se ainda no cerne das relaçons económicas os efeitos do jurí
dico-político e o ideológico estám sempre presentes (5), e mais num ámbi
to colonial, como deslindar relaçons sociais de produçom e classes, e isto 
de todo o demais? Semelha tarefa impossível. Logo, ou postulamos a in
correlaçom entre umhas esferas e outras, ou a algum nível a análise falha, 
para nom prescindirmos da perspectiva holística. Corremos o risco de ba
nalizar o conceito de estrutura, ponhendo couto às pretensons do estrutu
ralismo de invadir a teoria (assi, estrutura = heterogeneidade), ou integra
mos o conjunto dos fenómenos sociais para dotar dum contido (e conti
nente) geográfico a estrutura económica. Andaluzia, em termos estrita
mente económicos, configuraria umha estrutura; Catalunha e Euscádi 
também, e de certa forma ainda mais que Galiza, a pesar de nom serem 
tam heterogéneas. 

Ao contrario, nós pensamos que se de Galiza pode predicar-se ser fo
talidade, se pode servir como ámbito global de estudo, é porque incorpo
ra umha base económica específica a umha naçom dominada, sem expres
som política nem cultural. Haverá que « ... traballar cun concepto de es
pácio económico que englobe as relacións básicas da categoria modo de 
produción e que logre enraizar, ancorar, ese espácio abstracto na realida
de» (6). 

Umha petiçom de princípio similar fai-na assi mesmo Beiras: «Gali
cia é un feito económico singular e peculiar porque, e mesmamente por
que, é ao propio tempo um feito político. Galicia é ... unha estrutura glo
bal, unha totalidade estruturada de rango superior» (p. 162). Por isso 
estranha que logo dumha formulaçom tam rotunda e feliz, numha data 
como 1968, Beiras retroceda da forma que tentamos expor. 

Recapitulando: a. No ámbito do económico como realidade hai tre
mendas dificuldades para postular a Galiza como totalidade estrutural. 
Quando moitos autores defendem a pertinência do sistema mundial para 
permitir captar in tofo o conjunto de relaçons existentes (7), falar em ter-

(5) Cf. N. Poulantzas, Estado, poder y socialismo, Ed. S. XXI, Madrid, 1979. 
(6) R. López-Suevos, A estrutura espacial interna da economia espanola, Ed. Xistral, Vigo, 1981, pág. 39. 
(7) Dende Wal1erstein a S. Amin, a pesar das suas diferenças. 
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mos de naçom-estado resulta plausível porque determinadas relaçons so
ciais descifram-se em tal marco. Porém, se desde a relativa coerência 
reprodutiva das economias nacionais centrais (8) descemos polo carreiro 
do subdesenvolvimento, a plausibilidade diminui; e muito mais ao tratar 
um espaço subdesenvolvido interior, «regional», com o degrau de abertu
ra que supom, por múltiplas razons. 

b. Só adoptando um ponto de vista sobre o económico que avalie 
convenientemente o «supra-estrutural» (para entender-nos), e lhe dê cabi
da na sua análise, tem sentido proceder a umha desagregaçom dum espa
ço qual o espanhol, e descobrir totalidades estruturais no seu seo. O esta
do-naçom constitui a unidade espacial fundamental de reflexom porque a 
burguesia ancorava num couto assi a sua dominaçom. Tem sentido falar
mos de Galiza como «estrutura global» porque a combinaçom de estrutu
ras converte as classes populares do nosso país em sujeito de umha loita 
anticolonial de libertaçom. 

V 

Galiza define-se como um caso singular no que se combinam subde
senvolvimento e atraso económico, pois «non implica que sempre que hai 
subdesenvolvimento haxa necesariamente atraso» (p. 27) . O primeiro con
ceito aponta à inserçom exterior da economia galega, quando menos no 
que respéita aos mecanismos generativos: «o subdesenrolo é, nunha certa 
medida, dun certo xeito, un produto, consecuencia ou resultado do desen
volvimento capitalista. Ao capitalismo correspóndelle, digámolo desta 
outra maneira, a causalidade esóxena no subdesenrolo das formacións so
ciais que padecen este síndrome» (sublinhado nosso). O atraso, à paisage 
técnica interior. 

Com que categorias se podem apreijar os vínculos que articulam a 
dominaçom do modo de produçom capitalista nas formaçons centrias, e a 
lógica da sua reproduçom ampliada, com as periféricas? Beiras sublinha que 
Galiza nom é umha sociedade dependente, por defeito: «a economia gale
ga nen siquera ten -ou tivo- a oportunidade de ser dependente» (p. 30), 
pois nunca constituiu, na história moderna, um Estado, nem gerou umha 
burguesia autóctona que cumprisse a funçom de relais transmissor da de
pendência; nem os seus nexos com a formaçom central do sistema fôrom 
algunha vez directos. Porém, o crescimento cara fora, ou muitas das mo
dalidades que configuram a dependência industrial-tecnológica estám pre
sentes. Galiza «é mais ca dependente, cualitativamente mais» (p. 30). 

Complementar da precedente afirmaçom é o título dum ensaio ante
rior no tempo e ulterior na paginaçom (<<Galicia como colonia», 1976), 
esfrangulhando o pai foco artigo de todo um Santiago Alvarez (9) . A 

(8) Cf. C. Palloix, Proceso de producci6n y crisis dei capitalismo, Ed. Blume, 1980. Madrid. 
(9) s. Alvarez, Unha alternativa democrática para Galida, Nova Terra, Paris, 1976. 
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condiçom de colónia « ... supón unha opresión combinada nos planos eco
nómicos, cultural e político, unha situación que se consuma ao traveso, 
conxuntamente, das esferas económica, xurídico-política e ideolóxica» (p. 
260). A partir de aqui podem-se fazer as salvaguardas que se queiram, 
pois é óbvio que nem por nível de vida absoluto, nem por distanciamento 
racial, cultural ou geográfico, o colonialismo europeu contemporáneo 
-assi o espanhol sobre Galiza- deve assimilar-se ao clássico. Mas o cel
me, a substáncia de um e de outro assemelham-se um algo. Por isso, 
discute-se a pertinência de alcumá-Io de interior, em referência a Lafont e 
Wolpe, ou falar de colonialismo sans phrase. 

Permanecendo no eido estrito do económico, as diferenças entre co
lónia e colónia interior desaparecem. Fica à apropriaçom de parte do ex
cedente gerado na colónia e o impedimento dum processo de desenvolvi
mento autocentrado. A emigraçom será efeito do modelo desenhado e 
contribuirá a afortalá-Io de várias formas: 

-Mobilizando a força de trabalho que precisam as economias 
centrais, o que permite umha maior taxa de explotaçom nas formaçons 
devanditas. 

-«Vn circuito de recuperación do excedente xenerado e percibido 
pola propia poboación traballadora ... mediante o xogo do mantenemento 
de baixos niveis de subsistencia e o artellamento da rede de intermediarios 
financieiros e estímulo das formas de inversión improdutiva ... que atran
can decisivamente o desenrolo posíbel» (p. 294). 

VI 

Como conceitualizar a morfologia interior da formaçom social gale
ga? Existe umha dicotomia grande entre dous subconjuntos (o pré-capita
lista e o capitalista) em níveis económicos, culturais, jurídico-políticos, que 
nom fica bem recoberta pola noçom de dualismo, tal como foi formulada 
por autores latinoamericanos, nem pola de artelhalmento de modos de 
produçom -q\le esgotaria a sua eficácia na estrutura económica-, nem 
pola de colonialismo interno (P. G. Casanova), ainda que participe de to
das elas. 

De dualista fora acusado o autor a raiz de anteriores publicaçons. 
Aqui defende o emprego do conceito anterior, mas rejeita-o agora para 
evitar interpretaçons simplistas e equivocadas. Com todo, a esculca no 
segmento pré-capitalista (em certa forma depositário do «atraso económi
co» com que repetidas vezes batemos no texto para singularizar o subde
senvolvimento) -que Beiras fixera em EI problema deI desarrollo en la 
Galicia rural e O atraso económico de Galicia- continua. Enfatiza a ne
cessidade de falarmos de economia camponesa, e de entendê-la como 
umha estrutura, desbotando aproximaçons sectoriais de raigame co
linclarkiana: «Todo iso (a economia camponesa) constitue de seu unha 
totalidade, unha estrutura dotada dun certo degrau de autonomia, por 
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mais que n0!!l exista illada, nin exerza un papel dominante na formación 
social na que apareza integrada» (p. 321). Sendo o paradigma a 
construçom de E. Wolf (lO), desenvolverá as notas apontadas no párrafo 
transcrito. Os labregos diferenciarám-se dos primitivos na sua posiçom 
subordinada no conjunto social, concretada na transferência de exceden
tes em favor dumha classe social dominante extra-agrária. Por sua vez, a 
«entidade macrosocial» camponesa possui umha índole peculiar que a 
singulariza dentro da sociedade global. Por isso é umha estrutura. 

Na Galiza temos, invertindo a orde: 
-O « ... carácter ainda preponderantemente pré-capitalista da estru

tura produtiva galega na esfera da producióm>, differentia specifica que 
afasta a economia camponesa do outro segmento, o capitalista. O atraso 
económico caracteriza-o quanto às relaçons técnicas. 

-A economia camponesa supedita-se à dinámica do capitalismo, 
pois «economia campesina e non campesina non son, en Galicia, conxun
tos divorciados» (p. 328), com o que, justificando o seu emprego, distan
cia-se do dualismo acrítico, incapaz de observar as múltiplas conexons 
entre as duas esferas. A agricultura desempenha as funçons seguintes: re
serva de força de trabalho que consumirá o capital local. e foráneo (sim
biotismo, emigraçom ... ); suministro de excedente económico a través dos 
preços (intercámbio desigual) ou dos fluxos financeiros; ámbito de expo
liaçom pura e simples, mediante a expropriaçom da terra. Isto resolve-se 
na reproduçom diminuída da economia camponesa, e na existência de re
laçons de explotaçon combinadas, aturadas pola gente de trabalho do 
país. 

VII 

De novo os comentos, que vamos centrar na parte referente à articu
laçom interna do subdesenvolvimento. 

Em primeiro lugar, a adiçom de características: subdesenvolvimento 
mais atraso. É certo que as duas categorias aludem e recobrem formas di
ferentes do real. O domínio do capital nom se instaurou num único acto, 
a modo de criaçom divina, sobre o mundo. Houvo um processo longo, 
com avatares diversos. O importante: existírom economias com mecanis
mos reprodutivos situados à marge, no fundamental, do alcance do capi
talismo mundial. Dentro de tais economias, o nível de desenvolvimento 
das forças produtivas podia, eventualmente, ser menor que o imperante 
no espaço estruturado polas burguesias em trance de ordenar o espaço 
mundial. Ergo, tais economias som atrasadas mas nom subdesenvolvidas, 
pois este fenómeno supom (<umha casualidade exógena», desde o pólo ca
pitalista. Porém, existe subdesenvolvimento sem atraso? E difícil pensá-

(lO) E. Wolf, Los campesinos, Ed. Labor, Barcelona, 1971. 
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-lo. Que sentido possui entom a distinçom? Beiras nom o argumenta e re
duz o atraso ao nível das forças produtivas. Trata-se talvez dumha opera
çom de salvamento e socorrismo do título da sua obra mais famosa, que 
nom a precisa. Quiçá aponte à permanência dum dualismo subjacente, 
que descobririamos entom fondamente arraigado nas conceiçons do 
autor: assi, -por mais que meta no saco a indústria conserveria (11)
cinge o atraso à explotaçom deficiente das terras, ao jeito aberrante de 
mecanizaçom, a práticas esquilmadoras no marisqueo .(cam), ... , ou seja, 
fenómenos relevantes situados no ámbito pré-capitalistà. Teriamos de no
vo a divisom em duas esferas antitéticas: modernidade capitalista frente a 
atraso pré-capitalista. 

Sabemos que o próprio do subdesenvolvimento (ou melhor, das for
maçons sociais de capitalismo periférico e transiçom bloqueada -Amin-) é 
a coexistência de elementos técnicos de idades económicas diferentes, o 
que se exprime em produtividades desiguais. Precisamente, umha tal 
estrutura interna constitui o produto da penetraçom do capitalismo desde 
o exterior, impedindo a evoluçom normal das forças produtivas e subme
tendo o conjunto da formaçom social a um bloqueo esterilizador dos de
sejos de desenvolvimento. O subdesenvolvimento implica, pois, a 
reproduçom de umha esfera nom capitalista dominada: a reproduçom do 
«atraso». 

Beiras opta por prescindir da perspectiva do artelhamento dos modos 
de produçom, pois as análises de Rey (12) ficam no nível económico, e ~ 
fam referência a umha realidade moi afastada da galega: aqui nom conta
mos com umha classe de latifundiários que se aproprie da renda da terra, 
segmento do excedente que materializa a trabaçom feudalismo/capitalis
mo, segundo Rey. 

Existem, porém, antecedentes da aplicaçom de tal análise à pequena 
produçom camponesa na literatura económica francesa. Ademais, nom 
resulta evidente que o supra-estrutural seja arrumado por Rey, pois a sua 
intençom é desvendar a base das alianças de classes, e daí, turrando do 
fio, é doado saltar até o Estado. Quiçá o maior problema esteja em ligar 
essa perspectiva com a dominaçom cultural e ideológica, mas por ser 
umha das terras mais a monte no marxismo e nom por dificuldades ínsi
tas na metodologia de Rey. 

A perspectiva alternativa proposta por Beiras -seguir os ciclos e me
tamorfoses do capital- constitui umha exemplificaçom do trabalho de
sestimado, sem solventar os problemas que lhe imputa nem devir fonte tam 
manancial. Precisamente, o começo da articulaçom entre pequena produ
çom e capitalismo ficaria irresolto, ao prescindirmos da esfera jurídico-

(II) o que ademais resulta coerente: a indústria conserveira representa as frangulhas dum processo abor· 
tivo de desenvolvimento desde dentro. coutado pola penetraçom exterior. 

(12) P. P. Rey. Las alianzas de c/ases. Ed. S. XXI. 1976. 
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-política -das práticas de acumulaçom primitiva, presentes ao longo de 
toda a história das relaçons capitalismo/modos de produçom anteriores. 

Evidentemente, a soluçom nom está no ecleticismo. Em propor um 
método para o nível do económico (ciclos e metamorfoses do capital) e 
outro para captar umha realidade situada nos ámbitos político e cultural 
(a categoria colonialismo interno) . O complicado radica em, fugindo do 
economicismo, captar as pontas até agora mergulhadas no encoro da 
ciência social convencional, entre os diferentes níveis da realidade. Só é 
possível tentá-lo introduzindo as classes e a sua luita na análise -o que 
nom deixa de ser umha petiçom de princípio-, pois som as protagonis!as 
efectivas do conjunto dos fenómenos dumha sociedade, e é aí onde se 
condensam e dotam de sentido os factores aparentemente desvinculados 
das estruturas diversas dumha formaçom social. Talvez a eiva de maior 
trascendência no método de Beiras seja esta. Já na sua aproximaçom ao 
pensamento de Marx enfatizava a sua visom da economia como ciência 
do social, mas prescindindo do carácter de guia para a praxe que a 
aportaçom de Marx tenta atingir. 

Por último, a substantividade da economia camponesa. Tanto Wolf 
como Beiras nom conceitualizam a economia camponesa. Se é umha 
estrutura, que elementos a componhem, que relaçons se dam entre eles, 
quais os mecanismos de regulaçom? Define-se por exclusom, polas suas re
laçons externas, por mecanismos radicados na esfera circulatória (13). 
Daí o formalismo e a-historicismo de Wolf, em Beiras matizado pola sua 
recurrência ao pré-capitalismo e ao atraso das forças produtivas. Esque
cem-se os aspectos dinámicos. Assi, desconhecemos como foi instaurado 
o domínio do capital na esfera circulatória, ou se tal prevalência será sal
dada com a extinçom da esfera nom capitalista ou com o seu mantimen
to, etc., porque nom sabemos nada da sua estrutura básica -a pesar da 
formulaçom do conceito- e, polo tanto, tampouco da sua capacidade de 
resistência. Corremos o risco de introduzir pola porta falsa de novo a oni
presença do capitalismo, pois a sua dinámica, a sua lógica, nom só é do
minante, senom a única actuante. Onde a substantividade do que nom é 
capitalismo? 

VIII 
Que alternativa oferece Beiras para sairmos do «inferno do subde

senvolvimento»? «En realidade, pra que tefia lugar un proceso acumulati
vo de crecimento na perspectiva de un desenrolo autónomo, compre que 
o país -eiquí, Galicia- estea en condicións axeitadas para outer un esce
dente económico abondo e apricalo de maneira autónoma ás inversións 

(13) Agás, no caso de Beiras, do simbiotismo. 
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produtivas prioritárias dada unha estratéxia acertada de desenrolo ... » (p. 
249). Essas «condicións axeitadas» desvenda-as em parte o autor quando 
analisa as propostas dos ideológos do nacionalismo, e noutros artigos. A 
soberania económica, que assobarda a política, por mais que a presu
ponha, para colocar nas maos dum «poder político galego a iniciativa e 
control da política de formación e inversión dos recursos financieiros .. » 
(p. 251); para controlar os recursos mineiros estratégicos, socializar os 
energéticos, modernizar a agricultura e a pesca mediante a reforma agrá
ria e a reordenaçom pesqueira; para industrializar « ... 0 país, conxugando 
os criterios de creación de emprego cualificado, produtividade e rendabili
dade social, artellando un seitor industrial non dependente, dinámico, di
versificado e capaz dunha esplotación racional dos nosos recursos básicos 
cando menos» (p. 252). Em contra dos mitos, desenvolvimento nom é 
igual a industrializaçom e para um processo de desenvolvimento, determi
nadas estrategias de industrializaçom som nefastas. O autor opta assi por 
um crescimento sectorial equilibrado (agro-industrial) e pola invençom 
dum novo modelo, pois a extensom do actual à periferia é impossível e 
ademais está em crise. O equilíbrio agro-industrial convém aos interesses 
do proletariado e dos camponeses, e por isso acha umha virtualidade 
suplementar: som as classes chamadas a revirar a actual situaçom colonial 
mediante a libertaçom nacional. 

Desde a nossa perspectiva, cumpre matizar a complexidade de tais 
relaçons e a multiplicidade das soluçons históricas ao problema, mesmo 
no caso da construçom do socialismo. A captaçom dum excedente 
susceptível de capitalizar-se, o ritmo de crescimento que umha sociedade 
deseja, ... , constituem parte dos problemas envoltos numha alternativa de 
tal calibre. 

No que di respeito ao caminho de saída do subdesenvolvimento, des
tacar a contradiçom que supom com o marco constitucional vigente, no 
que a soberania política (e fiscal, orçamental, alfandegária, ... ) correspon
de ao Estado Espanhol. 

IX 

Ponhemos o ramo a estas linhas destacando os lindes da resenha. 
Por um lado a leitura do livro ensina e suscita umha mao-chea de fenó
menos e reflexons que as páginas anteriores apenas insinuam. Por outro, 
o carácter mesmo da recensom obrigou a manifestar numha maneira ex-

. cessivamente unidireccional as impressons: as críticas destacam-se, as 
coincidentes silenciam-se, quando som de superior valor intrínseco e atin
gem aos nós do trabalho. 

Santiago, outubro de 1985. 
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«Literatura moçambicana: um percurso»* 
Da assimilação à libertação 

Por Fátima MENDONÇA 
Universidade Eduardo Mondlane 

Maputo 
República Popular de Moçambique 

o aparecimento de uma literatura escrita em Moçambique surge inti
mamente ligado com a política educacional e a política de assimilação do 
Estado colonial português. 

O sistema de educação colonial não era um sistema educativo destina
do a transmitir aos jovens o orgulho e a confiança de membros de uma 
sociedade, mas sim a implantar um sentimento de submissão face ao 
europeu e logo, ao capitalista. A escola colonial ministrava uma educação 
para a subordinação, a exploração, a confusão mental, em suma o desen
volvimento do sub-desenvolvimento. O principal propósito do sistema 
educacional colonial era treinar africanos para servirem como homens da 
administração e de serviços a um nível ex,raordinariamente baixo (in
térpretes, escriturários, enfermeiros e professores das escolas rudimenta
res colocadas fora das cidades) e mais tarde, por volta dos anos 60, mão de 
obra barata para as empresas capitalistas privadas pertencentes a euro
peus. 

É neste quadro que se pode entender a política de assimilação colo
nial que, sob o pretenso não racismo português e estabelecendo a falsa di
cotomia civilizado/não civilizado, criava o embrião de uma pequena bur
guesia negra obediente e servidora dos interesses coloniais. 

Ser assimilado significava adquirir um estatuto de civilizado, i.é.,ser 
aceite e integrado na sociedade portuguesa. Para tal seria necessário ler e 
escrever português e adoptar hábitos de vida semelhantes aos dos portu
gueses, o que passava pelo renegar das instituicões culturais de origem. 
Não se tratava para o colonialismo, como a sua propaganda garantia, de 

(0) Palestra proferida na Universidade de Santiago de Compostela. 
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levar 'a civilização' aos povos que dominava. Sendo este o pretexto, a 
questão central era a destruição das culturas dessas comunidades ou seja 
da sua capacidade de se identificarem como pertencentes a um dado espa
ço cultural. Pretendia-se romper os laços do povo com o seu passado, 
com a sua história, particularm~nte com a história da sua resistência à 
penetra~ão colonial, estilhaçar a sua visão do mundo e da sociedade, 
privá-lo das formas de expressão que desenvolvera, desligá-lo até do seu 
espaço geográfico, amputando-o assim dos elementos que definiam a sua 
personalidade e impedindo que esses elementos, dentro da lógica do de
senvolvimento das sociedades, se transformassem na base aglutinadora da 
unidade nacional. 

Contudo, para a esmagadora maioria do povo a cultura imposta pelo 
colonizador indentificava-se por um lado com a negação violenta da sua 
própria e por outro com o chicote, a palmatória, o trabalho forçado e o 
imposto. 

Pode-se compreender portanto que a máquina de imposicão de mo
delos culturais do colonialismo, fosse pouco eficiente fora das Cidades e 
dos estratos sociais sujeitos ao processo de assimilação, que não ultrapas
sou o 2070. 

Explica-se assim que, no essencial, a cultura dos povos dominados 
não tenha sido enfraquecida. Transmitindo oralmente a sua literatura atra
vés de canções populares, perservando as suas próprias línguas no quoti
diano, afirmando através das diversas danças uma personalidade cultural 
bem distinta da portuguesa, a grande maioria do povo dominado resiste 
durante anos à dominação estrangeira. São muitas as canções -a servir 
normalmente de suporte à dança- em que essa resistência se manifesta. 
Numa canção do sul de Moçambique, recorda-se desta forma como é que 
o povo chopi se viu despojado das suas terras: 

"Ainda estamos zangados : é sempre a mesma história 
As filhas mais velhas têm de pagar o imposto 
Natanele disse ao homem branco que o deixasse em paz 
V ós, os velhos, deveis tratar dos nossos assuntos 
Porque o homem que os brancos nomearam é um filho de ninguém 
Os chopes perderam o direito à sua própria terra." 

Como referimos anteriormente, o Estado colonial esperava, com a 
política de assimilação, criar um estrato social, uma elite, que servisse os 
seus interesses e ajudasse à manutenção do seu aparelho de Estado. Con
tudo, o que o colonialismo produziu no assimilado foi um ser dividido: já 
não é africano e não chega a ser europeu. Desta contradição surge, na 
maioria dos casos, a necessidade por parte do assimilado de se identificar 
com aquilo que de certo modo renegou. 

Em Moçambique é exactamente esse estrato que literariamente se as
sume como porta voz de algumas das aspirações populares, num processo 
nem sempre linear. 

70 



Em 1918, por iniciativa de alguns jornalistas negros e mestiços é fun
dado em Lourenço Marques o Jornal O BRADO AFRICANO, que du
rante muitos anos seria a tribuna das vozes que literariamente veiculavam 
as primeiras manifestações de identidade africana e mais tarde moçambi
cana. 

No início dos anos 30 surge timidamente a voz daquele que é hoje 
considerado o primeiro poeta moçambicano de língua portuguesa: Rui de 
Noronha. Profundamente impregnada da estética do 3. 0 Romantismo 
português, a sua obra abre o caminho para o que viria a ser uma poesia 
de cariz nacionalista . "Desperta. O teu dormir é mais do que terreno.! 
Ouve a voz do Progresso esse outro Nazareno.! Que a mão te estende e 
diz -África surge et ambula.!" 

É o pós-guerra, com as ressonâncias das primeiras explosões naciona
listas, de que o V Congresso Pan Africano é um claro indício, que deter
mina a emergência de uma nova geração de escritores moçambicanos . Es
ta geração, abandonando os modelos formais e temáticos que fascinaram 
Rui de Noronha, irrompe de forma quase agressiva em manifestações poé
ticas que anunciam o caracter de intervenção que a poesia nestes anos vi
ria a ter. 

Noémia de Sousa, uma jovem que em 1949 surge no jornal O BRA
DO AFRICANO com os seus primeiros testos poéticos, terá ao longo de 
dois anos uma actividade constante de escrita que se vê forçada a abando
nar quando a sua poesia se começa a tornar incómoda para o poder que 
desafia. Abandonando o país em 1951, viveu em Portugal e França até 
1974, altura em que fixou residência em Portugal. Convidada a visitar a 
sua pátria independente em 1983, pela Associação dos Escritores Moçam
bicanos, Noémia de Sousa foi recebida pela nova geração de trabalhado
res, estudantes e escritores, como um símbolo dos resistentes, que até o 
último momento tentaram ser porta-voz dos que não se podiam fazer 
ouvir. 

Dos poemas publicados na época e noutros que circulavam clandesti
namente, destaca-se uma temática profundamente marcada pela visão do 
quotidiano nas plantações, nas cidades, no cais, nas zonas suburbanas, o 
que originou uma poesia fixada na revolta, na denúncia, no ódio à opres
são e na esperança da mudança. "E nada mais me perguntes,/ se é que 
me queres conhecer. . .I Que não sou mais que um búzio de carne/ onde a 
revolta d' África congelou/ seu grito inchado de esperança.!" 

Conjuntamente com Noémia de Sousa, surge igualmente no jornal O 
BRADO AFRICANO aquele que consideramos o grande poeta da identi
dade nacional, aquele que antecipando-se no tempo, captando e preven
do, produz, a partir de 1950 um universo poético gerado e produzido por 
um real definido e marcado: o mundo dos homens, dessacralizado e real, 
o mundo dos homens moçambicanos: do mineiro e do estivador, da pros
tituta e da criança dos bairros suburbanos onde "sobre as cabeças inclina-
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das! subjectivas nódoas de leite condensado! branqueiam o cáqui dos 
céus" contra a grande cidade de cimento, de poder, do opressor "ensa
boada de inútil fraternidade! como um polvo insaciável! espremendo o 
sangue das ruas! a tentáculos de silêncio.!" Referimo-nos a José Cra
veirinha, poeta que num período delimitado entre 1945 e 1965 funcionará 
como porta voz das aspirações nacionalistas de carácter anti-capitalista. 
Grande parte dos poemas produzidos durante esse período, que termina 
com a sua prisão pela polícia política PIDE, durante quatro anos, expri
mem uma atitude de resistência, de rebeldia, de afirmação e exibição da 
identidade moçambicana sem paralelo na história da literatura moçambi
cana. 

"Oh! A carga libertou as forças todas nos porões 
Oh! A carga libertou nos porões os fardos de jovens e algodão 
Oh! A carga da Companhia libertou-se ao som dolente das ondas 
E das brisas dos palmares chorando sobre as águas de Quelimane 
Com o casco mordendo as rochas duras debaixo do mar 
E ao ritmo do tropel maravilhoso dos vivos no convés 
A carga de jovens partiu as unhas 
Sangrou as mãos na miragem do portaló 
E renunciou sem ver a imaginada 
verde paisagem da Terra Prometida" 

(Excerto de "Ode a uma carga perdida de um barco incendiado cha
mado Save"). 

O ascenso do movimento nacionalista leva à fundação da FRELIMO 
em 1962. Em 1964 desencadeia-se a luta armada de libertação nacional. 
Foi o primeiro momento da história do povo moçambicano em que ho
mens vindos do Norte ao Sul se definiram como cidadãos dum país com o 
mesmo território, com um programa unitário imediato de libertar a 
pátria, expulsar os invasores e proclamar a independência. Esses homens 
conseguiram conciliar as aparentes diferenças fomentadas pelo colonialis
mo, conseguiram definir e ajustar todas as suas reinvidicações num 
programa que tocava a todos os moçambicanos independentemente da 
sua origem étnica, raça, religião ou língua. Momento de uma generosida
de ímpar em termos de história, momento que foi o culminar de séculos 
de divisão e lutas intestinas, de ódios e recusas mútuas, de suspeitas e in
terdições. Esta genorisidade original reproduziu-se, desenvolveu-se e atin
giu estádios superiores no decurso da luta popular de libertação, quando 
homens que até então se ignoravam e hostilizavam inciaram combates la
do a lado, derramando o seu sangue por uma causa comum. Este sacrifí
cio consentido de homens que tombavam longe das suas casas, das suas 
famílias, mas que sabiam já que ao fazê-lo as estavam a libertar, é uma 
afirmação concreta e tangível da unidade nacional. Nas zonas libertadas 
(No Norte e Noroeste de Moçambique), moçambicanos de várias regiões 
construiram em conjunto um novo tipo de vida, criaram novos padrões 
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de valores morais, normas de conduta e relacionamento, atitudes que os 
definiam pouco a pouco como seres característicos identificáveis numa 
nova qualidade nascida com a guerra: a moçambicanidade. E eram ho
mens que falavam línguas diferentes, que tinham hábitos alimentares dís
pares, que tinham variadas manifestações culturais mas que se irmana
vam e sentiam realizados como cidadãos de uma mesma pátria. 

Foi a construção de um novo tipo de vida nas zonas libertadas que 
estabeleceu, como necessidade objectiva a ruptura total com o campo do 
inimigo. Este processo que é eminentemente cultural reflecte-se poderosa
mente na poesia que nasce dos combatentes da FRELIMO. Poesia mili
tante, poesia que faz brotar o quotidiano da luta na floresta, tal como a 
de Craveirinha o faz quando fala da cidade. Poesia que canta a marcha 
longa, a emboscada, o morteiro, a bazuca, a mochila. Poesia que simulta
neamente anuncia e exalta a certeza de um futuro definitivamente con
quistado, um futuro que já se ia edificando nas zonas libertadas. 

A primeira recolha de poemas de guerrilheiros data de 1971. Nela 
apareciam nomes que não figuravam em qualquer antologia ou publica
ção dependente do aparelho colonial. Mostrada ao mundo conjuntamente 
com outros textos de poetas combatentes como Marcelino dos Santos, 
Fernando Ganhão, Jorge Rebelo, Sérgio Vieira, não entrava nas zonas 
controladas pelo poder colonial a não ser pelas portas silenciosas de uma 
clandestinidade vigiada. É só depois de 1975 que abertamente se ouvem 
os textos destes autores que, de armas na mão tinham contribuído para a 
conquista de independência. É na reunião de fábrica, de escola, de bairro, 
nos grandes auditórios públicos que, finalmente, elas se fazem ouvir. Fe
nómeno significativo e merecedor de algum estudo, que tem a ver com a 
capacidade que estes poetas tiveram de se identificar com aqueles que os 
reconheceram como seus: "Verde carmim azul e violeta/ e nós/ marchan
do no planalto.! Em baixo/ o vale/ e as machambas de Nachinhoco/ 
Mais longe/ nas encostas do Nampiali/ as árvores/ verde carmim azul e 
violeta/ enchem os nossos olhos/" (Marcelino dos Santos). 

Proclamada a independência de Moçambique e a sua constituição em 
República popular, no decorrer do processo revolucionário subsequente, 
estende-se a todo o país uma cultura nova, aquela que diariamente se de
senvolve e que permite, por exemplo, que em danças reservadas tradi
cionalmente a homens passem a participar mulheres e crianças, ou que 
práticas culturais mágico-religiosas se dessacralizem e se assumam como 
manifestações culturais artísticas, capazes de se oferecerem à comunida
de. 

No campo literário manifesta-se uma explosão da produção poética 
entre as camadas mais jovens. Manifestações que por vezes revelam a fal
ta de domínio do artefacto literário, mas que por si provam que na nova 
sociedade que se constroi, o jovem se assume como participante activo. 
Esta atitude estende-se aos jovens cantores que através da canção recriam 
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momentos históricosvividbs. € episódios do quotidiano, de uma forma 
verdadeiramente actuante. 

O teatro foi no passado-com raras excepções- um exclusivo da 
burguesia colonial. Actualmente aparece criado nas fábricas, nas empre
sas, nas aldeias comunais, com espontaneidade, movido por uma necessi
dade de crítica moralizadora, que não dispensa a prática de um humor 
oportuno e agudo. Utilizando como veículo a língua da própria comuni
dade que o pratica e a quem se dirige, constitui uma nova forma popular 
de intevenção trazida das zonas libertadas e que rapidamente se estendeu 
a todo o país. 

Como parte integrante e fundamental da cultura moçambicana, a li
teratura oral feita de contos, fábulas, sagas ou simples narrativas, vai-se 

, desenvolvendo consoante a evolução da vida social. Num país em que o 
colonialismo deixou mais de 90070 de analfabetos, hoje reduzidos ainda 
para 70070, a cultura da oralidade constitui a grande força que propor
ciona a apreensão da realidade através de formas estéticas. 

Torna-se difícil fazer o balanço da actividade cultural de um país 
com uma independência conquistada pelas armas há apenas 10 anos . Mas 
uma coisa é certa: porque readquiriu a dignidade de ser livre, o homem 
moçambicano veicula hoje, através de diversas manifestações artísticas 
verbais, o retomar dessa dignidade espezinhada durante anos . Lado a la
do com a língua portuguesa -língua da unidade nacional- convivem as 
diferentes línguas africanas de Moçambique, hoje também libertadas e 
restituídas ao seu real estatuto. Aquilo que era pejorativamente conside
rado como "dialecto" e "língua de selvagens" é agora um conjunto de 
línguas vivas e livres como os homens que as falam. 

Emergindo de um passado vergonhoso produzido pelo colonialismo, 
a literatura moçambicana escrita, a literatura oral, o teatro, as danças, 
são hoje património de todos os moçambicanos, de um povo que se des
cobriu a si próprio e deixou de ser exilado na sua própria pátria. Foi por 
esse sonho tornado realidade que me é possivel estar hoje aqui nesta Uni
versidade. 
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Um mar cheio de mar 
(Umha aproximaçom a «Profeda do mam, de Bernardino Grafia) 

Por XA VIER SEOANE 

«Imos Ó axexo, imos ó escuro» 

BERNARDINO GRANA 

o livro de poesia de Bernardino Grafia «Profeda do mar» (1), que 
hoje acaba de reeditar a editorial «Algalia» na cidade da Corunha, saiu à 
luz por primeira vez o ano 1966 na colecçom «Salnés» da editorial Galá
xia, ainda que sabemos polo seu autor que o livro já estava escrito na sua 
prática totalidade três anos antes. Desta reediçom cumpre salientar duas 
cousas: por umha parte, que um livro de poesia que se reedita anos após 
o seu nascimento é umha obra que, de um jeito ou de outro, vence o tem
po, pátria última que tem que conquistar o poeta; por outra, que feliz
mente as novas geraçons vam conhecer umha obra de que nunca se dei
xou de falar, mas ficava fora do conhecimento de muitos por estar es
gotada. 

Entrando já na sua análise, talvez o primeiro facto no que repara o 
leitor, ao abordar a leitura deste poemário, é no ritmo simbólico (2) do 
mesmo, facto já cumprida e lucidamente analisado por Claudio Rodrí
guez Fer, e que consiste em que os elementos morfo-sintácticos chegam a 
atingir umha dimensom simbólica. Esta dimensom simbólica, como mui 
bem ressaltou o poeta Rodríguez Fer, vem dada fundamentalmente no 
presente livro pola especial utilizaçom que dos substantivos e dos verbos 
fai Bernardino Grafia, no sentido de fazer corresponder a atitude vitalis
ta, afirmativa e optimista do autor com um dinamismo expressivo logra
do em base à acumulaçom incessante, às vezes deliberadamente caótica, 
dos elementos nucleares do sintagma. 

Mas esgotada a análise do procedimento ritmo-simbólico através da 
análise da linguage, vamos tentar realizar umha aprofundaçom no cos-

(I) "Profecia do mar». de Bernardino Grai\a. Algalia Edicións. colecçom Ardentia. Corunha. 1984. 
(2) Veja-se o magnifico trabalho do professor e poeta Claudio Rodriguez Fer. intitulado «O ritmo simbó

lico na poesia de Bernardino Grai\a». in Grial. n. o 70, Vigo, em que se analisam os «elementos de di
namismo positivo», como som «a reunióo de verbos principáis, a reunióo de sustantivos, o clímax, a 
exclamación e a gradación ascendente», todos eles de rendimento tam essencial no presente poemário. 
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mos poético do autor do ponto de vista da sua concepçom do mundo e, 
em menor grau, do seu correlato no plano técnico e formal. E, neste sen
tido, começaremos por dizer que a atitude profética que subjaz nalguns 
momentos da sua poética, e que opera já semanticamente no mesmo títu
los da obra, nom deve levar-nos a crer que o poeta pospom para o futuro 
a pulsom imediata, exultante e perturbadora da vida, canalizada através 
do mar. Senom que, contrariamente, o vitalismo veiculado no mais apal
pável presente -em muitos casos com veemência imperativa- é umha 
atitude central para o seu autor. Som muitos os exemplos aduziveis neste 
sentido . Vemo-lo, entre outros, já no primeiro poema, «Materia», que 
opera a maneira de obertura, e no qual o autor afirma: 

«Quen rachou, entrabou, remexeu átomos, 
quen pasou pola noite desvariado, 
ese vai polas veas, vai no tempo, 
vive, alenta ou buliga en teimosia» (pág . 15) 

Ou noutro fragmento do mesmo poema: 
«Contra os dias, a néboa, o medo, o escuro, 
tento o mar e procuro a plenitude» (pág . 16) 

em que o vitalismo chega a anelar a plenitude do home em estreita vincu
laçom com o cosmos, a afirmativa vital e gozos a contra o tempo, a escu
ridade, o medo, a adversa névoa. 

Este vitalismo leva, ineludivelmente, à acçom. Por isso nom é 
estranho o facto de o autor dedicar um formoso poema a Jackson Po
llock, pintor por excelência da action painting ou pintura de acçom, nem 
o de utilizar como veemência expressiva, com concisa contundência, os 
recursos do imperativo: 
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«Mira 
bucía 
palpa .. . » (pág. 25) 
«xurde 
zurricha 
vente ... » (pág. 26) 

Ou mais adiante: 
«sé mais feliz que os congresos máis lóxicos e serios 
sé laiio que está a cebarse en marés e invernos» (pág . 26) 

Ou ainda noutro poema: 
«Pero, ai! , agora vede, 
vede o fruto, 
vede o frio por sempre polas gándaras, 
polos mares enormes, os desertos 

Vede vir gaveantes e a petar nas portas outras mortes ... » 
(pág. 24) 



o vitalismo motiva igualmente que o poeta se situe no centro do pre
sente, tanto no centro das esferas de percepçom (pensamento, reflexom, 
contamplaçom ... ) quanto nas da acçom. A abundáncia de tempos em pre
sente potenciam a coetaneidade estreita, o cordom umbilical estabelecido 
entre a pulsom vitalista e emotiva do eu do poeta e o acaecer: 

«Penso, cismo e atoutifio na pel de auga 
unha nuclear mensaxe para alá das formas . . . » (pág. 23) 
«Quero pintar o mundo, 
e mato un moscardón de tanta raiba e pulo, 
e un cabalo tamén se é que fai falta mato» (pág. 24) 
«Limpo os pés, fixo os olios, penso e digo ... » (pág. 24) 

O sentido de exultaçom vital, a paixom de viver, o fogo da existên-
cia, som para el o antídoto contra o nada: 

«Hai que pofier o sangue tercamente, 
como outro golpe dado contra o nada. 
Hai que saber lamber o fogo noso, 
a vida toda, con ardor e pausa» (pág. 41) 

A pulsom da vida é tam forte, que ainda eivados devemos caminhar, 
que sem ar devemos respirar, acudindo mesmo ao exercício inevitável da 
palavra: 

«É xusto enfraquecer per o ter ansias, 
estar sen mans e andar cos cotovelos, 
sen pernas e tentar subir aos montes, 
sen aire e respirar sequera versos» (pág. 45) 

Vejamos este mesmo motivo expressado através da veemente repeti
çom de infinitivos: 

«Seguir, seguir, seguir anque te esfoles» (pág. 45) 
É lóxico o facto de que o vitalismo conduza ao poeta à potenciaçom 

do presente, momento de máxima vizinhança, de suprema imediatez com 
as cousas e com os seres. Por isso o presente pode ser utilizado para 
expressar a acçom realizada pola força vital, mortal e imperiosa do mar: 

«Empeza a grande viaxe a morte o imperio 
do mar. . . » (pág. 29) 

Ou emprega-se em ocasions para cristalizar a dimensom do poeta vi-
dente, quase nos lindes da omnisciência: 

«Vexo a morea a triste serpe escura 
pezofia que avespifia o doce sangue 
seu olio descontrola as nosas células ... » (pág. 30) 

Ou, por vezes, expressado em terceira pessoa, e com um certo sabor 
ou tendência ao impessoal, aporta importantes matizes à momentánea 
acronia: 
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«confabúlanse as brétemas os ventos 
revíranse espantosos en cubeos 
cae o cachón e fura pola pedra» (pág. 30) 

Digamos, afinal, que este vitalismo leva o poeta ao desejo de fusom 
com o todo, tanto por um desejo cognoscitivo, quanto por umha tentati
va de extática uniom: 

«Quero agora escoitar o gran misterio, 
a palabra que está tras do tabique, 
na podremia aparente, nese caos, 
nesa tebra maior que todo engole» (pág. 20-21) 
«Quero entrar pola pedra, no aire escuro, 
baixo o mar ... » (pág. 21) 

E já que reparamos no desejo de conhecimento, digamos que esse 
alento cognoscitivo conduz o poeta à vontade de se adentrar no coraçom 
da morte, para conhecê-la, afirmando a condiçom efémera, mineral, 
terreste do corpo: 

«cheirar eses teus OSoS» (pág. 217 
«pra dar, por fin, no cuarto onde estás certo, 
onde ti eres carbono, calcio, fósforo» (pág. 21) 
«i,Que quer dicir ser xa polvo sen gloria» (pág. 21) 

Porque o home é parte do cosmos, e há de se reintegrar ao coraçom 
da matéria e dos seus elementos, como subscreve ao começo dessa mesma 
elegia: 

«Perto de todo, Luis, estás na terra . 
Auga, aire, fogo, terra eres agora» (pág. 19) 
«Corpo en esencia, en corpo de materia, 
auga, aire, fogo, terra de verdade .. . » (pág. 19) 

A concepçom materialista do mundo de que fai gala o poeta sobran
ceia ao longo da obra, já desde o primeiro poema: 

«Atención á materia, inmensa teima» (pág. 17) 

A matéria, a physis, o cosmos, as criaturas, o mundo mineral e vege
tal, os peixes, as algas, o visgo, o iodo, os sais, o podre, o caos, o pI anc-

. to, as larvas, o micro e o macrocosmos, a geraçom e a putrefacçom, o 
ciclo da existência, latejam ao longo da obra. E dentro desse alento cós
mico e vital que o poeta expressa com contundência, paixom e rotundida
de, a constelaçom central é ocupada polo Mar, o proteico mar, o mar in
cessante. O MAR erige-se, como em Mendinho, como em Martim Codax, 
em Paio Gomes Charinho, em Roi Fernandes, Manuel António ou Pon
dai, ao nível de ·um autêntico protagonista. Um mar cíclico, imenso, em 
espiral, que se devora a si próprio, gerador e destrutor, que acaba por de
sembocar na eternidade que el mesmo representa. Um mar que é, entre 
outras cousas, desde a navegaçom de Ulisses, grande viagem: 
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«Empeza a grande viaxe a morte o imperio 
do mar sobre de min tal como espera» (pág. 29) 

Um mar em que hai que adentrar-se com valor para o percorrer e 
conhecer; para perscrutar na sua essência, nas suas criaturas, nos seus ele
mentos: 

«Atrévete nos mares 
de babexifla ou golpe 
con aguación e coso ... » (pág. 257 
« ... non coflezo este mundo que me palpa 
estas algas vermellas o galdrume 
o visgo en que me afundo o iodo os sales 
estes peixes rarísimos as cunchas 
o polbo monstruoso no sorrío» (pág. 29) 

O mar está riquíssima, exuberantemente povoado de peixes, de 
fauna. É um mar rico, diverso, voraz. Um mar no qual soturnamente se 
adentram, como o próprio Bernardino, os marinheiros de Cangas, Ons, 
Finisterra e toda a nossa costa atlántica, para roubar o prezado alimento, 
o talismám que esconjure a miséria e afame: 

«fame e paixón por séculos de séculos 
fame no Sur no Norte no Oeste e Leste 
en Cangas Ons Fisterra Vigo A Crufla 
fame nas maruxías nos invernos ... » (pág. 32) 

O mar é contemplado como umha plenitude que se gera e se enche a 
si mesma: 

«Un mar cheo de mar» (pág. 39) 
E é tamém liberdade total: 

«Un mar sen terra vive en viva alfombra 
para correr, voar sen pé nin leme ... » (pág. 39) 

Imagem, a da alfombra, que, ainda que nom tenha nada a ver, nos 
fai lembrar aquel quadro de Dali em que um meninho ergue a alfombra
planura do mar -debaixo da qual descansa um doce cam- numha clara 
demonstraçom de que as ideias, os símbolos, imagens e metáforas das ar
tes e da literatura som universais. 

O mar é mistério, infinitude espacial e amplitude: 
« ... unha extensión medofla faise esculca 
do infindo e dos espacios ante as proas» (pág. 39) 

O mar está tamém visto noutras ocasions como «inimigo»; ou adver
sa e antiteticamente como «sala de calma e de perigo» (pág. 39). Sobre o 
mar chovem as metáforas mais diversas e surpreendentes. Assi, o mar é 
para o poeta «língua», «soturno caimám>, «gato rexo con escamas», ou 
dionisiacamente um «salgado e ben mesto viflo tinto»; um olho, umha 
planície ... O mar devorador engole todo: «as formigas, os homes todo o 
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mundo/ incluíndo os luares e as estrelas». O mar é tamém extravio e re
encontro, pesadelo, volta à nudez essencial, às sagradas origens: 

«Un mar pra andar perdido e achar o tino 
como noite continua ou pesadelo 
onde o corpo deve ir espido, inxelo. 
Principio e fin das cousas, mar divino» (pág. 40) 

O mar é tamém símbolo de morte e de eternidade, vinculado ao 
velho mito do rio heraclitano, ou do rio temporal manriquenho, que irre
mediavelmente há de conduzir a vida à grande água : 

«Son río e teflo soio a propia auga. 

Pero é certo que agarda un mar moi grande, 
e hei de ir , hei de ir ao mar que agarda» (pág. 42) 

O mar é invencível, metamórfico, como um prometeu humanizado 
que chegasse mesmo a penetrar no home e na terra: 

«Ninguém pode contigo, mar proteico, 
porque o teu sangue é forte e me penetra, 
porque eres mar de mares e o teu cheiro 
chega ata o escuro da máis pura terra» (pág. 43) 

Face a essa condiçom imensa e invicta, o home nom é nada mais que 
umha criatura suspensa face ao abismo: 

«Eu son astro pequeno, suspendido 
do vacío, na sombra, noutra esfera» (pág. 43) 

Mas o poeta utilizará a seguir essa miudeza para se situar extatica
mente ante a grande criatura enigmática e inexpressível da qual Cernuda 
falava : 

«Enche máis, ven azul xa sen remedio. 
Ven contra nós e acaba, boca aberta. 
Engule, brinca en alga, en peixe, escuma. 
Semea nun fulgor a túa materia. 
l.Quen non leva no ser xiria de sales? 
l.Quen non te sabe febre deica as veas, 
ou reclama unha aperta de horizontes, 
ou garda en si gaivotas de impaciencia? 
Ninguén pode contigo, mar incríbel, 
realidade final, esfinxe, guerra, 
sitiador inefábel das cidades, 
sepultureiro en sono e branca area» (pág. 43/44) 

Fragmento em que vemos a plena identidade home-mar, unida à con
diçom invicta e transcendente de quem é à vez esfinge interrogadora e 
guerra desatada, de quem é morte lindante com as areias . A partir deste 
momento, ao longo do livro, o mar será já outra cousa, deixará de ser o 

80 



mar cósmico, devorador e incessante que até aqui enxergámos, para se 
converter num mar entrevisto a umha escala mais humana, geralmente em 
relaçom com os marinheiros que vivem do fruto da sua entranha, ou com 
os emigrantes, para os quais é, como em Celso Emílio, um caminho atra
vés do que exportarám, a sua carne de traballo. Formosos, na sua quase 
condiçom de cançons, os poemas «Canción para ir ao mar de pesca» e 
«Poema de Tío Emilio, marifieiro de Cangas», tanto pola sua singeleza, 
quanto polo seu lirismo ou o conhecimento da realidade marinheira e da 
riquíssima variedade de peixes. 

Afinal, além do tema do mar, que resulta vertebral na constelaçom 
poética de Bernardino Grafia, temos que assinalar a importáncia de dous 
temas que atingem igualmente umha presença importante: a crítica cívico
-social e a dimensom apocalíptica da realidade. Quanto à crítica cívico-
-social, detectamo-la em diversos momentos do poemário, sobranceando 
no poema «Materia», em que se unem reflexons e sátira contra o milita
rismo e a sociedade policial, contra o controlo que a sociedade contempo
ránea exerce sobre o indivíduo, contra as pessoas que aceitam umha reali
dade enlatada ... O posicionamento do poeta, neste sentido advoga por 
um sentido rebelde e libertário contra toda forma de poder ou ritual esta
belecido: 

«j,Cirimonias, ensalmos, rogativas ... ? 
Levantade os altares. Traede cregos. 
Baixo nós funga o fogo, a forza, o inferno. 

j,Cantos, fóra da lei ou estructuras, 
soltos andan sen deus e sen rexistros? 
(Ah!, reza de e tremede!) j,Cantas selvas? 
j,Canto mar (ah!, tremede!) vive puro?» (pág. 17) 

Outras vezes a crítica social vai dirigida cara a sangria da emigraçom, 
ou o cisma sobre a difícil sobrevivência dos marinheiros e as suas 
condiçons de vida e de trabalho, ou cara o afundimento do país, e alie
naçom futebolística urbana ou a diferença de classes . 

Quanto à dimensom apocalíptica digamos que as forças da geraçom 
e da destruiçom, da ordem do caos, vinculadas ao mito do início e do 
regresso, do eterno retorno, estám patentes, por exemplo, no poema 
«Apocalipse»: 

«Escoito. Escoito. Escoito. Sinto o doce 
morrer deste planeta: novo ciclo» (pág. 58) 

Nesse mesmo poema, a visom apocalíptica do autor tem umha das 
suas mais nítidas formulaçons: 

«E xuntáronse os deuses e os xueces, 
confundíronse as momias e as estrelas, 
formáronse galaxias e sentencias, 
decretouse pra nós a morte negra» (pág . 57) 
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A atitude profética, de longínquo sabor bíblico, plasma-se nesse 
fragmento, do mesmo modo que no poema «Oda marina ás forzas de Pa
tino e Jackson Pollock», em que do passado mítico lembrado se dá o sal
to cara o futuro de sinal claramente profético: 

«e fillos de pais naceron e remaneceron e repetíronse 
todos os movimentos . 
E HABERÁ MÁIS DILUVIOS E DESASTRES 
e cambiarán os semblantes das nubens de osíxeno das 

[galaxias 
e novos xelos e lígamos darán 
outros máis novos víveres e cadáveres tenros 
comeremos falaremos cubriremos o chan de papeis de 

[poderes» (pág. 27/28) 
Para completar esta visom de apocalipse, de final, seria interessante 

analisar o derradeiro poema, titulado precisamente «Finah>, em que se 
mostra, unido à grande visom apocalíptica, o pressentimento derradeiro 
da lama e da friage. 

Digamos, finalmente, que esta visom do mundo que acabamos de es
boçar, veicula-se, a nível formal, em diversas estruturas poemáticas, em 
que predomina o emprego do hendecassílabo, seja em tiradas de verso 
branco, ou em estruturas com rima assoante ou consoante; igualmente, 
cumpre sublinhar a importáncia do versolibrismo, ou de poemas com 
acento de cançom, assi como a presença do alexandrino branco no derra
deiro poema do livro (3). Estruturas métricas que vam acompanhadas de 
umha enorme liberdade verbal, de um discurso poético impregnado de 
violência expressiva e de dimensom sísmica e espiral que, ainda que nom 
se entrega praticamente nunca às pautas de dicçom do automatismo psí
quico-verbal que propugnava Breton, si se liberta das cancelas da dicçom 
tradicional. Umha tendência ao clímax, ao enfático, mesmo ao extático; 
um vitalismo sem fronteiras em estreita comunhom com o universo, im
pulsados por umha paixom poética que reborda os mecanismos analíticos 
e coutadores da razom, erguem-se em protagonistas deste livro em que o 
desejo de conhecimento se alia ao sentido profético, o sentido materialista 
ao telurismo e a pulsom cósmica, o humanismo, o home com centro, a 
preocupaçom cívico-social e a crítica subseguinte a um vasto ciclo de gé
nese e apocalipse, constituindo umha das obras mais audaciosas, sólidas e 
perduráveis da sua geraçom, assi como dando umha visom e um trata
mento totalmente novo a um tema que, como o do mar, é de sempre tam 
nosso. 

(3) Em ocasions a fluência discursiva e verbal do poeta leva-o a prescindir de sinais de pontuaçom, para 
dar maior liberdade e desinibiçom à sua escrita. 

82 







Matilde Rosa Araújo 

Minha mãe 
Que deuses ou lobos te levaram minha mãe que eu 

não torno a chamar mãe 
a não ser com as lágrimas sem resposta em amargo 

fosso 
Minha mãe volto ao teu ventre tantas vezes rasgado 
Encosto meu rosto ao teu seio esquerdo, o único 

que existia 
em teu corpo que foi meu abrigo e meu fel de es

perança desesperada 
Pela primeira vez tenho medo das labaredas do papel 

em que escrevo 
Erguem-se chamas das letras que se vão erguer já 

de rastos 
Em nada creio e finjo crer na sobrevivência de 

uns pés sem chão 
Perderam fronterias meus olhos em alagado mar 
Sinto o frio macio da tua mão, minha mãe de seda 

breve 
Escondi o teu pente num canto da casa para cheirar 
poder cheirar ainda teus brancos cabelos e puros 

ausentes 
E vou beijá-los na morte da vida que me levaram 
desde aquele instante em que foste o vaso de ala

bastro tão cansado 
que pela boca lançou o sangue do teu corpo vivo 

ainda 
Podem agora de cravos ou balas e de espinhos -ou 

chicotes me trespassar 
Já não sofro mais do que naquele instante em que 

teu sangue 
me deixou parada 
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E tu, viva, eu tinha um manto de girassóis e o Sol 
rodava 

E partiste, só, tu que sozinha não andavas sozinha 
partiste 

Mãe tinhas vinte anos no teu caixão e linda a fronte 
serena 

sorrindo digna fronte de vinte anos 
Liberta do sofrimento, da surdez física de teu humil-

de sofrer 
do teu dorido curvar em espaçado morrer . 
Doçura e amor atento minha mãe era teu amor 
Carmen era teu nome, de canto 
Galegas tuas raizes de água 
Mãe, regressei ao teu ventre retalhado 
Estou envolta num líquido frio e não morno 
E agora sei o que é ter nascido. Esta desgraça acon

teceu há tanto e estava anunciada 
Nascer. 
Carmen era teu nome e nunca te ouvi cantar nem eu 

canto para adormecer esta 
memória 

de amado sangue 
Mãe, nunca te ouvi cantar 
meu amado sangue 
E estou dentro de ti e tenho frio. 
Mãe canta agora em teu sono 
que eu não sei dormir. 
Sei que vieste beijar-me na despedida da noite 
Ergui-me mas manhã não era e tenho frio 
Acabaram os girassóis e eu estou dobrada e cega 
em teu ventre sem regresso 
Saudade pungida dá o nó cego no fio. 



«Escuma e outros oceanos» 
Por Sérgio IGLÉSIAS RODRIGUEZ 

«E ficámos nós sós» M. António 

I 

o mar era passage do vento morno e débil 
Singela escuma de pretas canles sem fundo 
O mar era desejo subtil e tamém palavra de frescura 
O mar era silêncio na friage da noite era espaço 
branca dor na tempestade selvage 
O mar era fugida cara umha beira-mar de prazer infinito 
era brêtema gris verdes anseios 

Amor que finava nas areias puras e perversas 
O mar era um beijo de morte 
nas primaveras dos espelhos 

Azul espelhas o desejo como 
finíssimo céu 
e sempre a bulir 
em ondas de harmonia 
Medras nas angústias da beira 
e estouras em estrépito 
cheio de escuma 

Roubou o derradeiro solpor 
anacos de escuma 

e assolagárom-se as oR~~s 
Bn aS s 

II 

III 
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Apertas de noite nadavam polo oceano 
a dançavam majestosas acochadas na pretura 

{submarinha 

VIas ondas? 
-beiços de mar

pequenos acenos 
de transparência 

Estalido de gaivotas ao redor 
da escuma sempre nédia 
Fugidios ecos de epitáfio 
voarám sobre as águas 
até esquecer o Outono 

Solpores sem angústia 

IV 

V 

a peneirar por riba do mar quedo 
AGONIA VERMELHA! 

VI 

Quero sentir o húmido tacto da escuma 
sobre a pel esquecida pola água 
Corre bule mar de nengures 
por riba de mim como deleitável 
sumo de luz 
Aperta-me com ondas de brancura 
e abate-me polas areias quentes 

Que fugaz a grandeza que me cinge! 

VII 

A escuma é doce almíbar dos peixes 

Sinal de transparência 

Brancura de Outono 
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Beijo de areia 

Séculos acres de deriva ao ALÉM 

VIII 

Espelha-me nédio! 
cristal dos azuis 

desejos 

IX (Agonia) 

E algum dia estourará a escuma em sólido lixo 
e nascerám as perguntas 
E calaremos abofé sem resposta 
E nascerám tamém as desculpas 
e amplamente falaremos com mentiras de vidro 
entanto o mar ficará sendo sólido lixo 
sempre sólido lixo e finará na pretura 

tam assassina 
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A notícia 

Por Jenaro MARINHAS 

Salom de vlSltas, modesto, mas confortável. Sobre um velador ou 
mesinha um telefone que começa a timbrar. Entra Márcia para atendê-lo. 
Márcia: Diga! 
Telefone: Morreu Seném. 
Márcia: Como di? 
Telefone: Morreu Seném! 
Márcia: Que morreu ... Seném? -Seném, é isso? 
Telefone: Exactamente. 
Márcia: (Um tanto desconcertada) Quando? -Onde? Diga, como foi? 

-Quem fala? Explique-me, por favor! Nom se retire, quero sa
ber algo ma:s , algum detalhe, em que circunstáncias ... Fale, 
nom corte (pausa) Ainda está aí? -Por favor!. .. Por favor!. .. 
(Para Rosiana, que entra) Colgárom. 

Rosiana: Quem era? 
Márcia: Nom sei, nom se deu a conhecer. Era voz de home, isso si. Voz 

firme de home jovem. 
Rosiana: Que queria? , 

(Márcia vai para Rosiana e abraça-se com ela em pranto). 
Rosiana: Márcia, por que choras? 
Márcia: Umha desgraça, Rosiana, umha desgraça. Nom sei como a su-

portarás . Minha querida Rosiana, minha pequena Rosiana! 
Rosiana: Acalma o pranto e di o que seja. Di-o já. 
Márcia: Estás preparada? 
Rosiana: Estou impaciente por saber. 
Márcia: Eu digo; mas deixa-me encontrar um jeito. Eu recebim a notícia 

brutamente. Mas tu ... a ti é que te atinge profundo, nom se che 
pode dar assi. 

Rosiana: Basta de palavreio, Márcia. Porás-me nervosa. 
Márcia: Rosiana, prepara-te para ouvir o pior. 
Rosiana: Vamos, vamos, estou pronta para ouvir o que seja. Deixa os 

paliatórios e di sem demora. 
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Márcia: (Com decisom repentina) Morreu Seném! 
Rosiana: (Com estupor, desprendo-se dos braços de Márcia) Nom!! 
Márcia: 
Rosiana: 

Márcia: 

Ambas : 

Márcia: 
Criada: 

Si, isso dizia a voz. -Firme, segura. 
(Rompendo em choro) Ai! -Sustem-me, MárCia! Sustem-me, 
que toda me desmorono. 
Cobra valor, minha prenda! Hai que ter valor! (Conduz Ro
siana ao sofá e sentam-se. Ambas tiram os panos para enxugar 
os olhos. Choram em silêncio). 
Pobre Seném -Pobre Seném! 
(Entra a criada empurrando um carrinho com a merenda). 
Que trais ai? 
O de sempre a estas horas, o café, os biscoitos, o doce. O de to
das as tardes . 

Rosiana: Esta nom é umha tarde como todas . 
Criada: Como nada me advertírom as senhoras ... 
Márcia: Também as desgraças nom advertem. Apresentam-se como um 

relampo, como um zarpaço de felino. 
Rosiana: (Com voz choramingueira, abraça-se com Márcia) Como um 

zarpaço! 
Criada: Querem dizer que aconteceu umha desgraça. 
Márcia: Imensa! 
Rosiana: Irreparável! 
Criada: Desculpem, nom era sabedora . 
Márcia: 

Rosiana: 
Criada: 
Márcia: 
Rosiana: 

Márcia: 
Criada: 

Ainda nós acabamos de saber, tam bruscamente que ficamos 
anonadadas. 
Si, anonadadas (Com grande suspiro) Ai!! 
Se nom fosse descompostura perguntar. .. 
(A Rosiana) Digo-lho? 
Si, ela também há de senti-lo. Nom as si como nós; mas nom 
deixará de senti-lo. 
Morreu Seném. 
(Indiferente) Seném? 

Rosiana: Si, Seném. 
Criada: Ah, e retiro o carrinho? 
Márcia: Deixa-o ficar. Já que o trouxe-che, deixa-o estar, nom estorva . 

(Vai-se a criada). 
Rosiana: Tu viche? como se lhe dixessem que cantou um melro . 
Márcia: Ou que morreu um cam. 
Rosiana: Isso mesmo, que morreu um cam da rua. 
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Márcia: Resulta difícil comprender tanta brutalidade. 
Rosiana: Que gente! Carecem de sentimentos. 
Márcia: Toma um golinho de café. Reanimará-te. 
Rosiana: Nom tenho apetência de nada. 
Márcia: Comprende-se; mas fará-che bem. Molha um biscoito. Este tam 

torradinho. 
Rosiana: Nom poderei tragar nada, fixo-se-me um nó na garganta que 

nada deixa passar. 
Márcia: Hai que sobrepor-se, é necessario fazer pola vida por mais que 

se apresente dura. 
Rosiana: Sem ilusom, sem esperança, vendo tudo cair e derrubar-se, que 

pode importar a vida! 
Márcia: (Serve-lhe um café) Toma, trata de tomar algo, um golo que se

ja, um bocadinho, é fazer um pequeno esforço. 
Rosiana: Tu também serve-te um, assi animarás-me. 
Márcia : Si, eu também; para dar-che aços. Só para dar-che aços, que o 

susto me tirou o apetite. 
(Ambas comem e bebem vorazmente, falam às vezes com a bo
ca cheia). 

Márcia: Teremos que avisar a Lula. 
Rosiana: Si, claro. Pobre Lula, que duro golpe vai receber. 
Márcia: Nom sabes quanto me compadeço dela. 
Rosiana: Eu nom terei valor para lhe comunicar umha notícia assi . 
Márcia: Pensas que o terei eu? 
Rosiana: Nom terás, nom; mas é necessario fazê-lo. Ela deve saber antes 

que ninguém. 
Márcia: Nom a podemos ter ignorante, de nengum jeito. Anda, tele- . 

fona-lhe. 
Rosiana: (Com espanto) Eu?! 
Márcia: Si, tu terás valor. Intenta-o. Vas ver como o terás. 
Rosiana: Nom sei, é difícil, encolhe-se-me o coraçom, trava-se-me a lín

gua. Fico toda a tremer. 
Márcia: Eu já che dei a notícia a ti e nom repito a prova. 
Rosiana: Está bem, farei-no eu; mas só de pensar em como o farei pon

-se-me a carne de galinha. 
Márcia: Se tu toda te arrepias, calcula como ela vai reagir. Pom cuida

do, pensa bem as palavras. 
Rosiana: Temo que se o penso nom lho digo. 

(Acercam-se ao telefone e Rosiana fai o chamado). 
Rosiana: Lula? -Es Lula? Querida Lula, encontras-te bem? Sou Ro-

93 



siana ... Si, Rosiana ... Pois verás tenho que dar-che umha notí
cia desagradável... Isso, umha notícia espantosa. Pois é, umha 
notícia terrível. .. Ouves-me? .. Morreu Seném (pausa) Lula! ... 
Lula! Estás bem! -Lula, responde! 

Márcia: (Intrigada) Cortou? 
Rosiana: Nom sei, ouvim umha pancada, como de um corpo que se des

maisse no chao. (Ao telefone) Lula! -Lula!. .. Ah, recuperas
-te? Si, comprendo. Trata de fortalecer-te. Vés para aqui? bem, 
agardamos-te. Nom tardes (Para Márcia, pousando o auricular 
e exalando fundo) Missom cumprida. Que alívio! 

Márcia: Afectou-lhe muito, claro. 
Rosiana: Podes supor. 
Márcia: Di que vem para aqui? 
Rosiana: Si, há que retirar este serviço (Timbra). 
Márcia: Já tirache um peso de acima. 
Rosiana: E que peso, sentia que me esmagava. 
Márcia: Agora queda sobre a pobre Lula. 
Rosiana: Pobre Lula! 
Criada: (Entrando) Chamárom as senhoras? 
Márcia: Retira isso. 

(Quando a criada vai levando o carro Rosiana lança-se a 
apanhar dous últimos biscoitos que restavam. Timbra o telefo
ne e acode a el ainda com a boca cheia). 

Rosiana: Quem! 
Telefone: Sou Elina, e tu? 
Rosiana: Rosiana; mas também está aqui Márcia. 
Tí!lefone: Acabo de falar com Lula, deu-me a notícia. 
Rosiana: Si? -Nos estávamos para telefonar-te, desculpa que nom o fi

xéssemos. Resultava-nos tam duro! 
Telefone: Deixou-me abraiada . Estou que dou dente com dente, nom sei 

como podo falar. Que desgraça, e assi, tam inesperada. 
Rosiana: Comprendo, nom sabes o consternadas que estamos por ti. Co

mo o tomache? 
Telefone: Estou à beira do suicídio. 
Rosiana: Que disparate! Elina, querida Elina, tem serenidade. 

(Márcia toma-lhe o telefone a Rosiana). 
Márcia : Elina, sou Márcia, arma-te de valor. Tu sempre foche mulher 

valorosa, nom te deixes ruinar agora. Si, para ti há de resultar 
horrível, verdadeiramente horrível. Estamos esperando a Lula, 
vem tu também. 
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Telefone: Nom tenho ánimo para nada. Só quigera morrer. 
Márcia: Mas tés que viver, nom te acobardes. Vem. Nom o penses mais 

e dá o primeiro passo que os outros virám de por si. Entre to
das faremos-che a dor mais leviá. 

Telefone: A dor! Nunca pensei que pudesse ser tam grande. 
Márcia: Nom te abandones a ela. 
Telefone: Apenas me sustenhem as pernas. 
Márcia: (Timbram na porta) Parece-me que agora chega Lula. Pom-te 

em caminho, até aqui logo chegas. 
Telefone: Vou, até agora. 

(Pousa o telefone e entra Lula. Rosiana e Márcia recebem-na 
com abraços e choramingos). 

As Três: Pobre Elina! -Pobre Elina. 
Rosiana: Quem podia pensar numha morte tam inesperada. 
Lula: E nom pudestes conhecer algum pormenor? 
Márcia: 

Lula: 
Márcia: 
Lula: 
Márcia: 
Lula: 
Márcia: 

Lula: 

Rosiana: 
Lula: 

Márcia: 
Rosiana: 
Lula: 

Márcia: 

Lula: 
Márcia: 
Rosiana: 
Lula: 

Nom houvo lugar, aquela voz lançou-me a notícia como quem 
lança um arpom empeçonhado e cortou-se a comunicaçom. 
Sem identificar-se? 
Centrou-se na notícia e mais nada. 
Quem seria? 
Pouco importa isso. 
Nom pode haver um erro? 
Impossível, se ouvisses aquela voz! -Era umha voz segura do 
que dizia. Como a voz de um oráculo infalível. 
Quando me deche a notícia sentim como umha faca sanhuda a 
trespassar-me o coraçom. 
Também nós a sentimos perfurando na carne e na alma. 
Mas logo dixo-me que a quem correspondia saber sem demora 
era a Elina e telefonei-lhe. 
Elina, claro, como nom demos nisso, Rosiana? 
Aconteceu tudo tam atropelado. 
Fazendo de tripas coraçom chamei-na e transmitim-lhe a des
graça. Que outra cousa podia eu fazer? 
Estava-nos informando quando tu chegache. Afigura-te, deso- ' 
lada. Dixem-lhe que vinhesse. 
Doio-me tanto por ela. 
Também nós nos doemos. 
Dixemos-lhe que tu vinhas para aqui. 
Há de estar tam quebrantada! 
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Marcia: Mas virá. 
Lula: Pensas que virá? 
Rosiana: Prometeu que si. 

(Timbram de novo na porta e as três permanecem expectantes; 
aos poucos entra Elina e lançan-se a recebê-la com extremas 
mostras de afecto e condolência). 

As Três: Elina, querida Elina! 
Elina: Ai, desventurado Seném! 
As Três: Desventurado Seném! 
Elina: Custou-me chegar; pero já entre vós sinto-me ... nom sei bem, 

as si como um náufrago que consegue deixar-se cair nas areias 
de umha praia. 

Márcia: 
Lula: 
Rosiana: 
Márcia: 
Lula: 
Rosiana: 

Elina: 

Marcia: 

Criada: 
Rosiana: 

Criada: 

Lula: 
MáTcia: 
Criada: 

Lula: 
Elina: 
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Senta-te. 
(Tomando-lhe as maos) Estás fria como gelo. 
Tremes, virá-che bem um copinho de licor. 
Temos um licor de guinjas que ressuscita um morto. 
Todas precisamos de um conforto. 
Nom tés Que dizer-nos como te sentes, sabemos bem que duro 
foi o golpe que recebeche. 
Mais que duro, foi um golpe mortal como de dardo di~parado à 
queima-roupa. Quem podia esperar tal cousa! 
Agora trata de esquecer (Timbra e nom tarda em aparecer a 
criada). 
Demandavam-me as senhoras? 
Si, trai-nos o serviço para tomar uns licores. 
(Mentres a criada vai e vem as quatro senhoras extremam a 
condolência com grandes suspiros e exclamaçons: 
-«Pobre Seném»! «Pobre Seném»- Chegada a criada com o 
carrinho do serviço, Márcia procura no armário a garrafa de li
cor e logo vai enchendo os copos . Bebericam todas contempla
das com gulosa inveja pola criada). 
(Enxugando com a ponta do sabelo umha fingida lágrima) Ai, 
pobre senhorito Seném! Pobre senhorito Seném! 
Ela está condolida também. 
(À criada) Precisas tu dum copo? Vai por el. 
(Sem fazer-se esperar tira rapidamente um copo da faldriqueira 
e mostra-o para encher, bebe-o dum golo) À saúde das senho
ras! (Vai-se) . 
(Acarinhando-lhe umha mao a Elina) Sentes-te melhor? 
Vós me confortades tanto! Quase tanto como o licor. 



Márcia: 
Elina: 
Márcia: 
Elina: 
Lula: 
Elina: 

Outro capinha? 
Algo remedia. 
Pai vai outro capinha. 
Está bom de verdade. 
Levanta o espírito. 
Aquece o sangue. 

Rosiana: Márcia tem um tento especial para os licores. 
Lula: Já se vê. 
Márcia: 

Lula: 

Elina: 
Márcia: 
Todas: 

Elina: 

Márcia: 
Elina: 

Elina: 

Elina: 

Nom é mérito nengum, o principal é dar com boa aguardente, 
esta véu de Pernambuco, guinjas graúdas de Vila Franca e uns 
ramos de canela, de Portugal. 
Pera tu sabes dar com as justas proporçons, até está bem ajus
tada de açúcar: nem demasiado doce nem demasiado áspera. 
Está perfeita. 
Outro capinha . 
Outro capinha. 
(De súbito Elina bota-se a chorar com grandes angústias e solu
ços, as amigas acodem a confortá-la: -«Que é o que tés ago
ra?». -«Estavas tam recuperada e repentinamente pós-te 
assi!». -«O sucedido nom tem remédio, trata de esquecer». 
-«Volve a ser a Elina forte e animosa!». 
Para isso tenho que me desprender desta má notícia que me 
preme o coraçom, libertar-me dessa farpa desgarradora que me 
sangra! Tenho ... Onde está o telefone? 
Aqui o tés, que vás fazer? 
(Resoluta) Marcar um número . Um número qualquer, o que 
sair e -emborcar por el abaixo como por um poço esta dor que 
me mata. 
(Colhe o telefone e marca). 
Si? ... Ah! -Escuite, (com voz firme e varonil) Morreu Seném! 
(Pousa o auricular com energia, abre os braços e respira fundo). 
Já me encontro bem. Óptima, liberta. 

As demais: Bravo! Tudo passou! 

(Fim) 
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Procuro papel e noite 
nos domínios do zeta 
(princípio do sonho 

4 Poemas 

Por José L. MARTÍNEZ PERElRO 

com armário empotrado de espantos). 

Ao acharmos um igual 
contámos os seus filhos de sílabas 
com paciência de astrónomo viúvo, 
descobrindo os seus versos com pedras 
como quem soterra divisor entre cocientes . 

Pero soubera de muros de continentes 
entre a sua porta(da) 
e as nossas janelas com dioptrias. 
E tamém nom pousara as páginas 
entre a voz dum paxaro, 
entre o insecto com pretensons 
que esgota veráns de Agosto. 

Portanto pugem um sinal na sua metade 
para acadar um sonho 
até a desapariçom do criado por mans 
sem braço, 
e acreditei nas metáforas 
ignorando a sua regra de respiraçom 
e a beleza da sua palavra. 

Era a primeira vez 
que via um universo de poemas 
que nom reivindicava 
o medíocre a inçar os escenários 
com áureo esterco! 
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A leitura ficou na memória, 
e os bons poemas nom soubérom morrer de verdade, 
e sempre volvem para mercar-nos um recordo 
e para recordar-nos um mercado ... 
e da beleza da' palavra Morte 
e da beleza da palavra 
e da beleza. 

• • 

A noite dorme como um peixe 
e soárom as buzinas dos dragons de ferro, 
pero a enorme cadea do escuro 
nom poderá fitar a Lua desde aqui 

• 

mentres a nave da tua palavra muda e baixo terra 
aborde cos seus cabelos o eterno branco. 

Nom merece o escuro esse castigo. 
Vou sacar desse cadro o azul 
com catro mans de gigante 
para extendê-lo neste cosmos fundido 
onde o anám tem o seu reino 
de raptos, cinza e silêncios. 

Volveu o dia num formigueiro a perder-se 
como um cinco que se multiplica, 
e os seus cabelos seguem atando 
ao meu tempo o marfim 
e nom deixam que o gadanho veja a Lua. 

Jamais arrebataremos à noite 
a sua neve de gatos! 
Os nossos olhos 
negros de vazio 
fitam 
desde o mármore até o firmamento 
aquilo que fora entre os dous 
conversa, poema e lousas. 
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Som um ser de dobre vida, 
da máis alta pintura 
ao máis baixo azulejo. 
Do meu cordom umbilical 
sae a visom que assassina 
as entranhas da noite, 
e cravam paraugas 
no meu intestino de cimento . 
Non festejo amizades 
de çapatos como espadas 
ainda que me lavam 
desde o alto a ferida . 
Nom soporto andares de insecto 
e combrem-me de alfombra os pulmons. 

Som um ser de dobre vida, 
mais o tempo desgasta-me em segredo 
as vértebras e fai-me sangue. 

• 
Pensei que aquel joguete de auga 
serviria para desterrar 
a sede de quem máis amo. 
Dei com el 
longe do teu escaparate, 
envolvim-no 

• 

num papel impermeável, sem ángulos, 
e caminhei polas ruas todas 
que, com inveja, 
intentavam impedir o meu romance 
estreitando-se . 

Fixo-se noite 
e o galano agradecido 
beijara-me de auga . 

Cando cheguei, 
um home 
descolocava a tua cabeça 
e embutia um novo vestido 
polo teu corpo de plástico. 
Comprendim que havia um outro, 
e chovia daquela maneira, 
e o joguete desfixo-se-me entre as mans o 

• 
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Vi sons de Rosalia 

Por Carlos PENELAS 

Como nos tempos pré-históricos, quero sentir a chuiva e os lábios e o 
coraçom, alá, pala alta noite, à luz da triste e moribunda lámpada, onde 
aninham os espelhos e as ondas da alma, destilando o veneno do oráculo, 
os templos que invocam as terras do sonho, as esferas inesquecíveis dos 
nenos através da névoa e o silêncio. 

Volvem as vozes atraídas pola cinza, mortalhas que soluçam sobre 
pedras enfeitiçadas, eternos tronos na humidade estranha que interroga o 
Desejo, preces que idolatram os nomes de Prisciliano, de Macias, de Par
do de Cela. 

Assi as superstiçons e o esquecimento, a delicada chuiva embriagada 
de deuses únicos. Sobre barcas ligeiras os nomes do sacrilégio e da cópu
la, reprimidos como páxaros buscadores dumha errante beleza, miste
riosos azeites numha língua orgulhosa e perseguida lembrada por meu pai 
nas noites de insónia. 

Umha e mil vezes a angúria apropiava-se de árvores queimadas, do 
assassinato do heresiarca em Tréveros. Surgiam maos que escondiam as 
ervas minerais, as maos da nai galega, o vínculo do sangue nas rainhas 
Dona Sancha e Dona Dulce, carvalhos do dó e a privaçom evocando os 
Penelas que convivêrom com Teodomiro, cual todo nace, vive y muere 
acá, com os suevos quando se negárom a tomar o nome dos seus amos, 
transitando altares com cálice de leite e soutos irresistíveis, na confissom 
dos corpos boiantes que despiam a alquimia das sombras. 

Vinham os perfumes insones do instinto, relíquias perdidas na idade 
do ferro, nos rituais da paciência e a piedade. Percorrendo pinheirais co
mo exércitos que movem o desprezo com espadas de bronze . 

Assi o furor de Manuel, as cartas do latejo que precipita a miséria e a 
fame, inconfessáveis sotainas adúlteras entre camponeses extraviados polo 
pecado. Desfundando reinos, senhoritos falam castelhano, na infinidade 
de incessantes chuivas, nos milagres do mercúrio, na vidência do vinho e 
os insectos, entre fadas e mouros que habitam covas pródigas de belas he-
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resias, de injúrias e vociferaçons. Assi os camponeses remiam a sua língua 
e a sua ternura, os únicos que vêm traves de ouro e ~e alcatrám sobre as 
chuivas dos astros . Caçadores furtivos numha terra com cántaros sagra
dos. 

Aquês que tém fama de honrados na vila oferendárom a noite para 
afundar os sussurros nocturnos. Crescêrom os fantasmas da tristeza, os 
muros do desamparo, da escomunhom, como altares fascinantes nas 
mutaçons da clandestinidade. Seminaristas rompendo os cristais do pra
zer, presenciando a fama desmedida de 1853, como as vi sons trágicas das 
lavandeiras que viam chegar os lobos extenuados, homes com gemidos 
errantes e esquálidas olhadas, dizimados pola febre e a ferocidade do 
abandono, nos caminhos lajeados de Íria Flávia. 

Ali, durante séculos, os camponeses ·provavam o pam-trigo nas festas 
patronais, na ironia das bençons demos gesticulantes, como a hostilidade 
da sega dos hombres de corazón de hierro. No leite fumegante da alva e 
do delírio, na emanaçom da névoa tendida na verde alfombra. 

Cabeleiras sem memória provocárom a impotência dos santos, relí
quias em mendigas com coroas extraviadas. Cruzavam pátios e per
corriam as ameas das muralhas, guarnecendo móveis de castinheiro, 
deslumbradas polos sepulcros esculpidos de Betanços, interpretando men
sages celestes, a torre de Breogám, as furnas onde ninguém ousa penetrar . 

Restauravam antigos costumes na distáncia das rosas, ambíguas pa
lavras como as de Polícrates ao descobrir o seu anel de pedras preciosas. 
Para beber os soluços da fêmea, para invocar cabelos peiteados por den
tes de ouro, arrastando sonhos invisíveis que convocam expoliados e soli
tários . Acarinham os avelórios das sombras, procurando a porta das suas 
moradas, cegados polo vento que arremoinha a cólera. Emergiam das ár
vores como fantasmas vestidos com a fúria das folhages. 

Assi percorriam as almas caminhos e soutos, nomeando o Merlim 
entre defuntos esquecidos pola preguiça do mundo, ultrapassando injú
rias, naves estrangeiras, ternuras vazias nos peiraos, imprecisas súplicas 
de sereas que latejam como espectros nas pedras. Orfa da chuiva, nomean
do o Manuel, umha e mil vezes, os enigmas de grandes assembleas, ressus
citando a misericórdia e a dor. Desde a luz que fere até as lágrimas, para 
cavar a ferida e o eco dos hóspedes. 

Areias ardentes lavram a soidade e a mirage do amor. Na transparên- . 
cia e o dó da criatura alucinada que nom tem apelido, afogada mais 
umha vez nas apariçons, nos fantasmas do tanque, conhecendo sua nai 
-Maria Tereija, tem piedade de nós, pecadores- nas fiam as do alcool, 
em imagen~ _de longas viages, buscando a vigília para o indefenso cora
çom de reis celestiais. Nom sentes que à noite os mártires desprendem a 
fúria dos lobos? Ou o revés das pedras que lamentam os mortos? Ou os 
limiares por onde caminha teu pai, o sacerdote José Martínez Viojo, bi-
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cando a tua fronte como dumha estátua visigoda, tua sombra na linguage 
do cabeçal. 

Acarom de Manuel, desde o abismo percorreste as magias do delírio, 
a eternidade no vinho sagrado de Martim Codax ou Joam Zorro, balbu
ciando o pregom de eucaliptos dispersos, procurando cruzar a larada do 
castigo, os visionários templos dos carneiros que buscam aves legendá
rias, a doçura dos seos sonámbulos de afecto e de chuivas de ouro. Assi a 
nobreza das alfaias, os utensílios da cozinha, os rumores fugazes das 
colheres de pau, a cegueira de rústicas alegrias em igrejas onde cantam 
milenários coros, marinheiros que tenhem a eternidade dos buques fan
tasmas . 

Estas som as vi sons de Rosalia. O pai de meu avô contava-as. O dos 
sistros, o que convocava o espírito dos Pene las nas côdeas da terra, o que 
chamava às fylgjas preservando os nomes, o fulgor dos pequenos frag
mentos que alimentam ritos, as vozes dumha mulher ausente ou o indefe
so ardor dumha virgem assassinada. 

Assi a nostalgia e a piedade no licor púrpura de anjos terrestres . 
Abrimos as últimas trevas, idades sem nome, duras estaçons do desolado 
trono, anónimos cestos que alumeárom os fruitos. A beleza nua, as ferra
rias e a inocência dos cavalos de cobre. A lama repara alimentos subli
mes, a peregrinaçom de pegadas proféticas nos soutos da divindade. 

Buenos Aires, Agosto de 1985 
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Participaçom da AGAL 'no 1. o Encontro da A.P.L. 
em Lisboa 

A Associação Portuguesa de Lingüística (A.P.L.) convidou a AGAL ao ,,1 .0 En
contro» de lingüistas celebrado na Faculdade de Letras de Lisboa durante os dias 
2 ao 4 de Outubro do passado ano. 

Em representaçom da nossa Associaçom acudírom a Presidenta M. a do Car
mo Henríquez Salido e o Secretário da Comissom Lingüística, Joám Carlos Rába
de Castinheira , que apresentárom a comunicaçom: «O português visto polo Insti
tuto da Língua Galega da Universidade de Santiago de Compostela». Nela ofere
cêrom-se um «corpus» de conceitos e teses que aparecem formulados nas "Nor
mas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego» (ILG-RAG, 1982) e em que se 
cita o termo "portugués» , Numha segunda parte analisárom-se os postulados de 
que partem e onde se recolhe o posicionamento do <<Instituto de Língua Galega» a 
respeito do galego e da lingua e cultura portuguesas. Esta comunicaçom, junto 
com as restantes apresentadas ao Encontro, serám recolhidas e publicadas em 
acta, 

No colóquio posterior demonstrou-se a sensibilidade e o apoio dos colegas 
portugueses na defesa dos nossos posicionamentos e da problemática situaçom 
do galego, que nós desde aqui agradecemos. 

Apresentaçom da AGAL em Lisboa 
o dia 4 de Outubro de 1985 M.a do Carmo Henríquez Salido, José António Fer

nandes Camelo, Joám Carlos Rábade Castinheira e Elvira Souto Presedo apresen
tárom a AGAL em Lisboa na Sociedade de Língua Portuguesa. 

Nesta apresentaçom, indicárom-se os fins que a AGAL defende e, assi mes
mo, fixo-se referência das publicaçons da nossa associaçom, Nela estivérom pre
sentes, além do seu Presidente, Fernando Sylvan assi como diferentes correspon
sais do jornalismo que se fixérom eco da nossa situaçom lingüística, do noso tra
balho e dos nossos projectos. 

Castelao visto pola mocidade 
Organizado polo grupo local da Corunha, e subvencionado pola Caixa de 

Aforros de Galícia, damos notícia da celebraçom dum concurso com o título «Cas
telao visto pola mocidade», destinado a estudantes de E.G,B., F.P., B.U.P. e C.O.U. 
Os trabalhos consistem na consideraçom pessoal (visto por ".) e razoada de algum 
dos as peitos da vida e obra de Castelao. A forma literária é livre. 

Estado actual da normalizaçom lingüística 
Os dias 18, 19 e 20 de Abril vai-se celebrar na Faculdade de Económicas de 

Santiago um encontro sobre o estado actual da normalizaçom lingüística (análise 
da politica oficial e alternativas). Convocam este encontro "Asociación de Escrito
res en Língua Galega», «Asociación Sócio-Pedagóxica Galega», «Federación de 
Asociacións Culturais Galegas» e apoia «Associaçom Galega da Língua». O -que 
se pretende com este encontro é «unir os esforzos de todos os que neste momen
to estamos en desacordo coa actual política sócio-lingüística que levan a diante 
as Institucións Públicas do País, baseada no folclorismo e na represión en todos 
ÓS ámbitos». 
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Simpósio Internacional sobre «Dimensões de alteridade 
nas culturas de Língua Portuguesa: O OUTRO» 

Organizado polo Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de 
, Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, celebrou-se nesta 
cidade um Simpósio sobre «Dimensões de alteridade nas culturas de Llngua Por
tuguesa: O OUTRO». Este Simpósio é o resultado do trabalho desenvolvido desde 
Janeiro de 1982, sob orientaçom da Professora Graça Almeida Rodrigues, através 
de seminários em que tomárom parte docentes do Departamento de Estudos Por
tugueses e alguns outros investigadores que a el se tenhem ligado por afinidade 
de intereses. 

Com este Simpósio pretendia-se estender o diálogo a interlocutores de outros 
departamentos dessa Faculdade, bem como a outras instituiçons portuguesas e 
estrangeiras (França, Itália, Estados Unidos, etc.) e nomeadamente palses da co
munidade lingülstica galego-Iuso-africano-brasileira. 

A Galiza estivo representada polas professoras da Universidade de Santiago 
de Compostela, e membros da nossa Associaçom, Maria do Carmo Henrlquez Sa
lido, quem apresentou umha comunicaçom intitulada .Portugal visto por Castelao 
através de Sempre en Galiza», em que pujo de relevo que Portugal para os na
cionalistas galegos nunca apareceu como umha grande ausência, nem como um 
"ais invislvel, pois Portugal é umha presença constante quer na Galiza quer em 
Castelao, e esta obra é um exemplo claro, mas nom o único. Centrou as suas ache
gas nas duas teses centrais deste livro: a sua aspiraçom à constituiçom do Esta
do Espanhol em forma de República Federal em que a Galiza seria a charneira em 
relaçom com Portugal e, em segundo lugar, no seu ideal da afirmaçom da unidade 
lingülstica galego-portuguesa. A professora Elvira Souta, a segunda representante 
da Galiza, abordou na sua comunicaçom intitulada .0 actual romanc~ 1?ºrtugu~§: 
uma leitura galega- em que se propujo como objectivo «cingir-se-á a ensaiar 
umha primeira aproximaçom do ponto de mira de quem, observando desde fora 
observa a constáncia de certas invariantes que actuam sob a fecunda variedade 
do mais recente romance português». Salientou a «pertença a umha mesma comu
nidade lingülstica ou a experiência de vivências culturais muito próximas», embo
ra sejam «muitas também as circunstáncias históricas Que nos afastam». Na sua 
disertaçom fixo referência a vários exemplos das literaturas galega e portuguesa 
para afirmar a .urgência do debate sobre o presente e o futuro de um projecto na
cional que, na sua opiniom, está nestes momentos seriamente ameaçado». 

Assinalar, afinal , que o Simpósio tivo lugar nas instalaçons da Fundação Ca
louste Gulbenkian, umha das entidades patrocinadoras, os dias 20 a 22 de No
vembro e participárom nel uns trescentos congressistas de diversas universida
des. 
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A AGAL rende homenagem a Castelao 

o día 26 de Janeiro, em Rianxo, a Associaçom Galega ' da Língua rendeu umha 
homena-gem a Castelao. Distribuiu-se o seguinte manifesto: 

A «Associaçom Galega da Língua», AGAL, rende homenage à -sem dúvida
mais importante figura da história do Galeguismo, Daniel Rodríguez CASTELAO. 
Mas esta homenage nom quer ser um mero acto simbólico por parte dos que nos 
mantemos fieis ao ideário nacionalista do autor de Sempre em Galiza. É tamém, e 
antes de todo, um acto de reconhecimento à actl,lalidade do seu pensamento, 
sobretodo perante o confusionismo malintencionado com que se pretende enturbar 
o seu nome. Nom queremos um «ano Castelao» baseado em cerimónias oficialis
tas vistosas, senom na difusom das suas ideias, na divulgaçom dos seus textos, 
sem tergiversá-los, sem manipulá-los. 

A AGAL tem como objectivos fundamentais a normalizaçom e a reintegraçom 
do galego na área lingüística a que pertence por natureza, e nisto Castelao é um 
dos principais definidores. Para Castelao «Galiza, como grupo étnico, tem direito 
a dignificar a língua que o seu próprio génio criou, porque é umha língua capaz de 
ser veículo da cultura universal, porque lhe serve para comunicar-se com os povos 
de fala portuguesa, porque nom tem outra melhor para expressar os seus senti
mentos e porque perdendo-a já nom lhe quedaria nengumha razom de existir» 
(SEG, p. 108). 

SER GALEGÚISTA, SER NACIONALISTA E NOM SER REINTEGRACIONISTA É 
UMHA CONTRADIÇOM. 

Associaçom Galega da Língua 
Galiza, Janeiro de 1986 

Às 13 horas começou o acto, apresentado pêlo escritor José Maria Monterro
soo Começou com a invocaçom da Presidenta da Associaçom. 

Invocaçom 

IRMAO DANIEL, 

A «Associaçom Galega da Língua» está aqui hoje, porque os membros que a 
integramos somos galegos que sabemos que vamos produzir a felicidade do nos
so povo e a salvaçom da nossa Pátria; por isso nom retrocedemos ante a possibili 
dade do triunfo. Nós nom somos estátuas de bronze, pois temos fé na ideia que 
propagamos. 

Os membros da AGAL nom formamos parte desse censo de «intelectuais» 
que moram na nossa Terra, semelhantes ao organista de Badajoz. Somos mulhe
res e homes de acçom que luitamos polo engrandecimento da nossa Terra, sem me
do ao fracasso, nem à censura, nem tam sequer às pedradas. Somos conscíentes 

. de que temos que luitar e criar e por isso nom andámos perdendo a vida metidos 
nas tripas dos problemas. 

Estamos aqui , porque nunca esquecemos que se somos galegos, ainda, é por 
obra e graça do idioma. Um idioma de seu, filho do latim e pai do mal chamado 
português. Idioma apto e ajeitado para ser veículo de umha cultura moderna; um 
idioma com o que nos podemos comunicar com mais de cento oitenta milhons de 
pessoas. Um idioma extenso e útil , que com .pequenas variantes se fala no Brasil , 
em Portugal e países africanos de expressom portuguesa. Um idioma que segue a 
florecer em Portugal. 
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IRMAO DANIEL, 
A «Associaçom Galega da Língua» comparece aqui em Rianxo como seguido

ra das teses da romanística e dos mais importantes vultos do nacionalismo gale
go. Apresenta-se hoje aqui, perante TI, pois segue a suster que galego e português 
som troncos de umha mesma árvore e porque veriffca que foi Portugal, ao ser in- . 
dependente, quem mudou em flores de jardim as flores ventureiras da nossa lin
guage. Manifesta-se aqui porque os membros da AGAL nom queremos triunfar e 
reinar depois de mortos, pois entendemos que os nossos objectivos som realidade 
e nom sonhos. 

Eis aqui também a presença física ou espiritual de membros mui significados 
para ti e para todos nós: o nosso querido e admirado Membro de Honra, o Prof. 
Rodrigues Lapa, o teu amigo da Galiza Sul; a lembrança dos membros da AGAL de 
Buenos Aires e a presença física dos teus amigos e seguidores, os nossos 
Membros de Honra da Galiza Norte, D. Jenaro Marinhas e D. Ricardo Carvalho, ao 
pé da tua imagem, os nossos queridos mestres. Eis a nossa presença, num dia do 
ano 1986, em que ainda se lhe nega umha cadeira de português à Universidade ga
lega, num dia em que instituiçons como a «Real Academia Galega» se manifestam 
contrárias ao prestigio do nosso idioma. . 

IRMAO DANIEL, 
Nós que somos galegos, gente de bom sentido, liberal e pacifista, entusiasta 

até o lirismo. Somos galegos seguros de que a «luz virá para a caduca Ibéria dos 
filhos de Breogáml>. Nós, galegos, estamos hoje aqui porque no céu de Ponte-Ve
dra hai e haverá sempre o lume do espírito de Bóveda que nom figura na Santa 
Companha dos imortais e que é a bandeira da nossa redençom. 

IRMAO DANIEL, 
Em memória de ALEXANDRE BÓVEDA, na tua memória, trabal~ando pola 

nossa naçom, GALIZA, aqui estamos os membros da «Associaçom Galega da Lín
gual> em Rianxo, um vinte e seis de Janeiro de 1986, fieis sempre ao teu ideário, à 
tua lembrança e sem manipulaçons, aqui estamos SEMPRE EM GALIZA. 

Rianxo, 26 de Janeiro de 1986 

A seguir tomou a palavra o nosso Membro de Honra Jenaro Marinhas: 
"Calculo que o feito de ter sido convidado a tomar parte activa neste acto de 

homenagem a Castelao radica em ser eu um dos poucos que já vamos quedando 
que tivérom algum trato directo e persoal com el. Polo que a mim respeita si podo 
falar de trato, já nom tanto de amizade, se incutimos no vocábulo algo assim co
mo camaradagem. Nom facilitava essa classe de amizade a diferença de idade e o 
distanciamento das nossas moradias habituais. O nosso trato, pois, houvo de ser 
breve e esporádico se bem que sempre afectuoso pola sua parte e nom digamos 
pola minha, a mais de respeitoso. 

No desaparecido Café Galícia, da Corunha, mantinham tertúlia diária os gale
guistas que polo tempo da segunda república espanhola residiam naquela capital: 
Vilar Ponte, Plácido Castro, Vítor Casas, Suárez Picalho, Luís Seoane ... E ali reca
lava qualquer galeguista que visitasse a cidade. Eu, que só de vez a vez acudia aO 
aquela mesa, era seguro que nom falhava em quanto que se anunciasse a assis
tência de Otero Pedraio ou Castelao . A Otero admirava-o, Castelao captivava-me. 
A Otero ouvia-o como umha voz que vinha do alto, como de umha nuvem densa e 
formosa, a Castelao escuitava-o como algo próximo e familiar . 

Umha das últimas vezes que falei com el deveu ser no veladoiro e enterro de 
Vilar Ponte, Março do fatídico ano 36; pero semanas depois, a poucos dias da mili
tarada fratricida do mesmo ano volveu à Corunha para tomar parte num mitim e 
pudem estreitar aquela mao destra que tam bem sabia governar o lápis e a pena 
em defesa da Pátria Galega. Pátria natural que nom precisa de hinos, bandeiras 
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nem alfándegas e nom baseia o seu brgulho de ser em espalhafatosas aventuras 
bélicas que tanto encendem o fervor dos patriotismos quarteleiros. 

A pátria intuída por aquel rapaz que na ribeira direita do Minho pergunta se 
os da outra banda som estrangeiros. O pé do debuxo elude umha resposta explíci
ta por ser desnecessária. Evidentemente entre os ribeirenhos de umha e outra 
margem nom cabem estrangerias, contam com umha pátria comum. 

Qual pátria é essa? 
Nos seus cadernos anota Albert Camus que tem por pátria a língua francesa; 

pero antes que o ensarsta galo o nosso Fernando Pessoa deixara escrito no Livro 
do Desasossego: ceA minha pátria é a língua portuguesa». Pois si; umha língua é 
umha pátria. Eis por que as alfándegas de Tui e Valença nom podem privar a gale
gos e portugueses de umha mesma pátria. 

Por fortuna ainda nom dérom os Estados com o jeito de aplicar ao verbo roial
tis e tarifas. 

Assim como à velha língua castelhana chamamos-lhe hoje idioma espanhol, à 
nom menos velha língua galega podemos chamar-lhe idioma português, sem que 
essas denominaçons resultem de algum desmerecimento dos antigos romances; 
antes polo contrário resultam de um crescimento, de umha culminaçom de maturi
dade. Os nenos que eram Chinto e Farruco som quando adultos Jacinto e Francis
co e tal como eles devemos aceitar a mudança. Temos de ver nos clássicos portu
gueses os nossos próprios clássicos , porque nom temos outros, e porque estám 
tam próximos da nossa língua como da actual língua portuguesa e brasileira. 

A língua dá a portugueses e galegos umha pátria comum e dá-lhes pátrias di
ferentes a política dos Estados. Castelao propugnava umha política federal, um 
Estado federal que comprendesse todos os povos hispánicos (el dizia ibéricos; pe
ro é notório que andaluzes, estremenhos, portugueses e galegos nom somos ibéri
cos). O Estado federal seria umha afirmaçom do natural, mentres que o Estado 
das autonomias é um amanho político, com toda a carga de descrédito que cabe 
na palavra. A política tem umha inquestionável origem nobre; pero caiu em bastar
dias. Castelao definiu-na no mitim de Montevideo como cearte de conduzir os as
suntos públicos» . 

Arte, em homens como Castelao; pero nas maos grosseiras dos políticos pro
fissionais degenera em artimanha. Ora bem, que cousa é um pOlítico profissional? 
Aquel que procura na conduçom dos assuntos públicos lucro e poder pessoal, sem 
reparar em meios nem fitar algum nobre fim . 

No jogo da política o político profissional é um croupier desleal à banca e ao 
apostante, predisposto a vender, se o preço convém, ao partido que o suporta e ao 
eleitorado que simula representar. 

O cacique é um exemplo de político profissional, por isso o caciquismo foi alvo 
dos aguçados dardos da arte plástica, literária e política de Castelao. . 

Toda obra de arte é umha crónica social, assim a obra de Castelao resulta 
umha fonte histórica, minuciosa e veraz, para os historiadores que no futuro se 
ocupem do avatar galego durante a primeira metade deste século. 

Nengum outro condutor do nacionalismo galego alcançou a adesom unánime 
que a el lhe rendeu o povo consciente. 

Porteiro Garea, morreu novo, Vilar Ponte carecia de ímpeto necessário. Vicen
te Risco limitou a sua influência a uns poucos intelectuais que cabiam com os 
pes baixo as faldras de umha mesa-camilha. Algo se poderia dizer da política de 
mesa-camilha na Galiza; pero nom é momento nem lugar. Nom simpatizava Caste
lao com essa clase de política. Escrebia em .. Verbas de Chumbo»: ceainda queda 
muito fino intelectual do.s que a gente di que devemos fazer pranto cando morram; 
pero eu quixera melhor homes de acçom sem medo ao fracasso, nem ao ridículo, 
nem tam sequer às pedradas». 

111 



Castelao foi e continua a ser um ponto de convergência de todos os naciona
listas galegos. O ponto de apoio da alavanca que levantará este povo nosso ao 
nível que lhe corresponde entre todos os demais povos do mundo que sabem dar 
conta de sr:' 

Finalizada a intervençom de Jenaro Marinhas houvo um recital de poemas por 
José Maria Alvarez-Cáccamo (um poema de Aquilino Iglésia Alvarinho), Miguel An
jo Fernám-Velho (um poema de Cabanilhas) e José Maria Monterroso (um poema 
seu). 

O acto finalizou com umha ARENGA do Professor Carvalho Calero. Por nom 
dispormos do texto do Professor Carvalho oferecemos um esquema das ideias bá
sica que tratou: 

• Significado de Castelao na vida da Galiza. 
• Castelao está vivo em todos nós, ainda que o querem enterrar conti 

nuamente. 
• Os de Rianxo tenhem que estar orgulhosos por contar entre os seus filhos 

vultos como Castelao. 
• Castelao fai sempre viver e rememorar aos que somos continuadores da 

sua mensagem. 
• Convite aos filhos de Rianxo, a estas pessoas presentes no acto, a seguir 

dando a Galiza filhos como Castelao. 
Por último, salientar que participárom no acto mais de 500 pessoas às que se 

somárom de modo espontáneo os vizinhos da vila de Rianxo. 

Para a AGAL o «Colóquio de Lexicografia» constitui 
umha prova mais do neocaciquismo cultural exercido 

polo Instituto da Língua Galega 

Os passados dias 27 e 28 de Fevreiro e 1 de Março, celebrou-se em Composte
la, organizado polo ,<Instituto da Lingua Galega» e com o patrocínio da Conselha
ria de Educaçom e Cultura da Junta de Galiza, um "Colóquio de Lexicografia», 
amplamente divulgado nos meios de comunicaçom galegos. A "Associaçom Gale
ga da Lingua» mais umha vez tem que denunciar: 
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1. O Instituto da Lingua Galega está a receber continuamente fundos públi 
cos por trabalhos e actividades que carecem do rigor científico necessário 
e que, em muitas ocasions, nem tam sequer publica, como por exemplo o 
"Atlas língüístico de Galiza», o "Léxico», "Formulários de procedimento ad
ministrativo e Léxico Administrativo», etc., etc., mentres se segue margina
lizando a entidades e associaçons que como a AGAL levam trabalhando 
pola normalizaçom lingüistica e cultural da Galiza. 

2. O "Colóquio de Lexicografia» ao ser subsidiado com fundos públicos exi
gia ser considerado também como umha actividade pública, aberta a to
das as instituiçons, associaçons, entidades e pessoas que tenhem muito 
que aportar e dizer sobre lexicografia galega. 

3. O .<lnstituto da Lingua Galega» da Universidade de Santiago nom fixo mais 
que quase seqüestrar durante três dias a determinados especialistas inter
nacionais, com o fim de que nom se pudesse celebrar um amplo debate 
sobre a problemática cultural e lingüistica da Galiza. Sob este "Colóquio» 
só se esconde buscar um respaldo internacional para logo continuar com 



o neocaciqu ismo cultural (practicado através de bolsas , ajudas à 
investigaçom, serviço de assessoramento lingüístico, associaçom de tra
dutores, associaçom de funcionários para a normalizaçom lingüística, 
APADEL, e outras muitas associaçons fantasmas dirigidas polo «I.L.G .,,) e 
inclusive com a manipulaçom das investigaçons e os nomes dos professo
res convidados . 

4. A AGAL entende que um Dicionário lexicográfico galego si tem interesse 
mundial, mas de nengum modo pode ser unicamente o «Instituto da 
Língua Galega" a entidade responsabilizada para a sua elaboraçom, em 
primeiro lugar porque já está quase realizado por outros importantes espe
cialistas e outros colectivos, que necessitariam só a necessária ajuda eco
nómica para publicar os seus trabalhos , e em segundo lugar porque nas 
publicaçons parciais que realiza este Instituto sempre aparecem manipula
das as suas conclusons e por isso carecem do rigor científico necessário. 

(Aparecêrom re ferências em - La Regi6n. (5-3-86. p. 7) e em - Faro de Orense. (5-3-86, p. 3). 
Non apareceu nada, isto é, SILENCIOU. _La Voz de Galici a • . 

Membros de Honra 
Na Assembleia celebrada em Rianxo o 26 de Janeiro foi proposto, por unani

midade, para Membro de Honra da AGAL, Gladstone Chaves de Melo. Postos em 
contacto para solicitar a sua conformidade, respondeu : « .. . cabe-me dizer-lhe que 
aceito mu ito desvanecido o título que houveram por bem conferir-me (ainda mais 
por unanimidade) de Membro de Honra da Associaçom Galega da Língua. 

Velho combatente da melhor causa galega recebo a distinção como um 
estímulo para cont inuar na luta . 

... transmita os meus agradecimentos e estes meus sentimentos aos seus co
legas ( .. . ) da AGAL". 

A AGAL conta com os seguintes membros de honra: RicÇlrdo Carvalho Calero, 
Ernesto Guerra da Cal , Manuel Rodrigues Lapa, Joám Coromines, Leodegário A. 
de Azevedo Filho, Óscar Lopes, Jenaro Marinhas e Gladstone Chaves de Melo. 
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Um método de aproximaçom ao latim 

Por AGIULFO 

FRANCISCO, J. A. de (coord.), Lenguas modernas y latín, Vol. I, Universidade 
de Valência, I.C.E., 1985, 379 pp. 

Umha equipa de professores, quase todos de B.U.P. ou Liceu, pertencentes 
às àreas de idiomas , Latim (J . A. de Francisco, R. Escriche e C. Sanchis) , Castelha
no (A. Herrero e J. L. García Remiro) , Catalám (Ma T. Coves, F. Torres e A. Guillén) , 
Francês (E. Ladrón de Cegama, A. Calpe e M.· D. Canet) e Inglês (E . García Gó
mez, B. Kbster e J . I. Sola) , baixo a coordenaçom de José Angel de Francisco, 
tenhem elaborado um método novo que exemplificam abundantemente na obra 
que recenseamos . 

A novidade do método consiste em fazer realidade para o grande público um 
trabalho que os especialistas desfrutárom com motivo do /I Congresso Interna
cional de Estudos Clássicos (Dinamarca. 1954) sobre os vestígios ou rastos do la
tim nas línguas ocidentais , incluídas as nom indoeuropeias como a húngara. 

Segundo se fai constar no "Prólogo» do método, "os resultados fôrom espec
taculares: toda umha subestrutura grecolatina segue a servir de mecanismo bási 
co à progressom natural destas línguas mediante a qual se dispuxérom e estám a 
dispor-se para expressarem as muitíssimas novidades que umha civilizaçom ace
leradamente inovadora oferece à percepçom dos usuários; aliás , a unidade prati
camente universal destes avanços modernos, ao apresentar-lhes uns mesmos ob
jectos e conceitos que designarem e ao exigir-lhes análogos esforços para os in
corporarem , foi e vai determinando uns, maiores cada vez , parecidos entre elas, 
contínuos e notórios». O "Prólogo» é da autoria do Prof . Sebastiám Mariner Bi
gorra. 

A obra compreende os seguintes apartados: O. Introduçom em que se expli
cam os objectivos e o método, além de fazer algumhas observaçons gerais . 1. Ca
derno do aluno, subdividido em cinco partes que correspondem às línguas consi
deradas . Nele indicam-se o vocábulo latino , os derivados no próprio latim e as vo
zes patrimoniais e cultas nas respectivas línguas modernas . 3. Apontamentos es
pecíficos de cada área em que, também para cada umha das cinco línguas estuda
das, se oferecem as " regras de evoluçom» (a partir do latim) e a "explicaçom dos 
vocábulos» mais importantes ou dificultosos dados no caderno do aluno. 4. Apên
dice de latinismos mais freqüentes , com explicaçom ad hoc para o aluno, e 5. Bi
bliografia (breve) por matérias . 

O método já foi apresentado no País Valenciano , em Catalunha, em Valhado
lid ... Está-se a usar nos Liceus desses lugares e mais em Langreo, Madrid , em di 
versas partes de Andaluzia. 

Confiemos que, a breve prazo, se introduza na Galiza e inclusive em Portugal 
toda vez que na imediata ediçom , a aparecer , se acrescenta com um apartado de 
Galego-Português, da autoria de J. C. Rábade Castinheira e de I. Alonso Estravis . 
Para esse momento reservamos umha crítica mais completa. 
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Sobre a transformaçom do agro galego 
Por E. LÔPEZ 

Acaba de ser publicado o, até agora, último livro de Gonzalo Fernández· que, 
em princípio , apresenta um interesse duplo: de umha parte a sua pretensom de 
oferecer umha interpretaçom do subdesenvolvimento económico de Galiza e perfi 
lar os traços básicos do que deveria ser o desenvolvimento da economia galega e 
em part icular do seu agro. A outra fonte de interesse deriva da própria ident idade 
do autor; para situarmo-nos bastará com referir certos factos: ainda que nascido 
em Galiza reside em Madrid estando vinculado à empresa de electricidade Unesa; 
ademais é director do Serviço de Estudos da Caixa Rural de Ourense, cargo ao 
que acedeu depois de publicar, com prólogo de Augusto Assia, umha análise 
laudatória da experiência de Coren em Ourense e do seu promotor Eu l6gio Gômez 
Franqueira (1). 

Portanto, estamos perante umha obra que pode exprim ir a visom , o projecto 
económico, de umha parte importante da «burguesia galega» com a mirada posta 
(como se explicita no próprio livro) na integraçom na Comunidade Económica 
Europeia (2). 

O seu conteúdo pode-se dividir em duas grandes partes, referidas a ámbitos e 
planos mui diferentes. Delas, a segunda consiste numha descriçom da evoluçom e 
realidade actual das «Cooperativas Orensanas» (Coren), que som mostradas como 
a plasmaçom prática da estratégia de desenvolvimento agrário para Galiza defen
dida na primeira parte , e, em conseqüência, como experiência a generalizar ao 
conjunto do país. O seu conteúdo vem ser um resumo actualidado do livro de 1975 
citado. 

Com anterioridade, o autor apresenta sucessivamente o que pretende ser 
umha interpretaçom do subdesenvolvimento galego (num apartado que se intitula 
significativamente «La automarginación de Galicia»), completada com o epígrafe 
2: «La apertura ai mercado y la crisis agraria», no qual, entre outras cousas, fai 
umha aplicaçom mecánica ao agro galego do manido esquema da «crise da agri· 
cultura tradicional». Os três epígrafes seguintes fam rp.ferência às transformaçons 
a realizar para superar a actual situaçom, concluindo com um último apartado re
ferido a «La CEE como objetivo y como punto de referencia» . 

Mais que fazer um recorrido amiudado por esse conteúdo, parece-nos de 
maior interesse tratar de pOr de manifesto as suas linhas básicas de razoamento 
(e as limitaçons teóricas e posturas políticas que daí se desprendem), labor, por 
outra parte, nada fácil dado o escasso rigor teórico do livro, em especial no refe
rente à etiologia do subdesenvolvimento de Galiza. 

1. O primeiro que se manifesta em toda a obra é umha conceiçom difusora 
do desenvolvimento. Isso exprime-se umhas vezes em termos da «teoria dos vasos 

• G. Fernilndez. EI cambio a9,a,io en Gallcia. Madrid . Ed. Dagur, 1985. 
(1) Fernilndez, G., Gallcia y las coope,ativas 0'8nsanas, Madrid , Ed. Dagur, 1975. 
(2) É sign ificativo o tratamento que recebeu a sua apresentaçom em Sant iago nos princ ipais jornais galegos, 

(ver _La Voz de Galic ia- e o -Faro de Vigo- do 27·4·85). . 
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comunicantes», identificando maior abertura (sobretodo comercial) a zonas desen
volvidas com o desenvolvimento mesmo, como fai quando se refere à integraçom 
na CEE, ou (num plano diferente) à mercantilizaçom necessária da agricultura ga
lega. Outras vezes aquela conceiçom de fondo reflecte-se na visom do desenvolvi
mento material da humanidade como um processo de criaçom continua de novos 
conhecimentos que amplia constantemente um acervo comum disponível para to· 
dos os homes e todos os povos (3). . 

É à luz desse marco de referência que se pode entender a sua interpretaçom 
do subdesenvolvimento galego. Porque aceitando essa premissa pode-se atribuir 
a actual situaçom do país a que Galiza está (e estivo) à margem do desenvolvi
mento (Iea-se países desenvolvidos): «Galicia es una región subdesarrollada. Es 
por lo tanto una región puesta ai margem dei desarrollo: (pag. 15). 

Ele, ademais, localiza o subdesenvolvimento galego no sector agrário, renun
ciando assi a umha interpretaçom de conjunto da realidade socioeconómica gale
ga e introduzindo umha versom extrema das teses dualistas: o atraso localiza-se 
num sector, e explica-se polo seu isolamento, incomunicaçom, com o exterior, 
sobretodo no referente aos intercámbios comerciais e à nom adopçom ou 
incorporaçom dos conhecimentos e formas de comportamento próprios dos paí
ses desenvolvidos. Levando às suas últimas conseqüências essa argumentaçom, 
a explicaçom última só pode ser psicológica. Assi fala de umha «concepción 
autárquica o semiautárquica de la población agraria» (pag. 22), ou de «un tipo de 
comportamiento socioeconómico alienante respecto dei desarrollo» (pág. 97), que 
por suposto cairiam do céu ou seriam um atributo da populaçom de Galiza desde 
o pecado original. 

As conclusons absurdas às que chega G. Fernández ponhem de manifesto, 
ademais das suas limitaçons teóricas, que o subdesenvolvimento económico de 
Galiza e, em geral, a existência no mundo de países desenvolvidos e subdesenvol
vidos nom se pode explicar cientificamente se se parte de umha visom difusora do 
crescimento. De facto, a experiência histórica demostra que o desenvolvimento 
capitalista de certos países nom só foi acompanhado do subdesenvolvimento dos 
demais senom que em grande medida operou-se a conta dele. E longe de nen
gumha tendência automática ao reequilíbrio, as diferenças tendem a agrandar-se. 
No sistema capitalista, desenvolvimento de uns e subdesenvolvimento de outros 
som duas caras da mesma moeda e indissociáveis de próprio sistema, como o 
som as relaçons hierárquicas e de dominaçom. Só partindo dessa constataçom 
histórica e da posiçom de Galiza dentro desse sistema se poderá entender a sua 
evoluçom e situaçom actual; e só partindo desse reconhecimento se poderá pers
pectivar o nosso futuro. 

E se partimos dessa dialéctica centro-periférica que caracteriza a dinámica 
do capitalismo, vê-se claro que a supressom de barreiras económicas de todo tipo 
entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento nom dará lugar a nen
gumha tendência ao reequilíbrio (os vasos comunicantes) senom que tenderá a 
acentuar as diferenças. Portanto, a integraçom na CEE nom suporá a «integraçom 
no desenvolvimento», como afirma o autor (a evoluçom dos desequilíbrios re
gionais no seu interior é ilustrativa); e pôr a questom em termos de «Desde la capi
tal de la CEE no se habla de marginación .. . » (pág. 122) é eludir o problema. 

2. Outra das constantes da obra é que para o autor só hai um caminho, umha 
via, possível de desenvolvimento: a seguida polos países capitalistas adiantados. 
Todo o que seja «anormalidade» a respeito desse padrom (que nom é tam unifor-

(3) Visom que já está em S. Kuznets. (ver a sua obra C,ecimento económico moderno, Madrid, Ed. Aguilar, 
págs. 3·17), mas que G. Fernández simplifica e quase reduze a um plano psicológico. 
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me na realidade) é subdesenvolvimento (consoante com a sua falta de rigor, 
umhas vezes é causa e outras sintoma) e deve ser eliminado. 

De acordo com isso, o grande peso relativo que hoje tem ainda a populaçom 
activa agrária em Galiza situaria o país «à marge do desenvolvimento .. . Mas o que 
haveria que explicar é por que continua a ter essa importáncia relativa o emprego 
agrário, o que em grande medida supom perguntar-se por que nom medrou o resto 
da economia (em especial a indústria). 

Mais ainda, também o predomínio rural e a dispersom dos núcleos de popula
çom entram, na sua opiniom, em conflito com o progresso do pais (que exemplifi
ca, ao falar de infraestrutura, na auto-estrada do Atlántico e nas concentraçons 
escolares). 

Pensar num tipo de desenvolvimento diferente, que pretenda umha transfor
maçom progressiva da realidade existente e nom a sua substituiçom, nom cabe 
nos seus esquemas mentais; conceber umha política económica adaptada às 
próprias necessidades deve-lhe parecer umha heresia que só poderá desatar as 
iras dos deuses desenvolvimentistas. Como di na página 126: «Todo ello (refere-se 
às estruturas de produçom e distribuiçom, aos jeitos de actuar, à política econó
mica) puede ser adaptado en alguna medida a las circunstancias locales y concre
tas, pero dicha adaptación no puede ir demasiado lejos, salvo que lo que se pre
tenda sea convertir la política de desarrollo en política de subdesarrollo .. . 

Quais som em definitiva os traços básicos do desenvolvimento agrário que 
ele defende? 

-A transformaçom deverá ser fruto da iniciativa privada e «propulsada por 
unos pocos .. (pág . 38). 

-A populaçom activa agrária deverá reduzir-se fortemente (das diferentes hi
póteses de reduçom parece preferir aquela que implica umha disminuiçom em 
mais de 380.000 persoas, isto é, mais do 80% da cifra actual), como premissa do 
desenvolvimento agrário. 

Trata-se, portanto, em palavras de Trigo de Abreu, do «muito para uns 
poucos ... Isso poderia ser coerente desde a perspectiva de G. Fernández, mas pom 
de imediato a questom do destino dos que abandonem a agricultura. E aqui chega 
a outro «cul de sac .. do seu razoamento, porque nom pode deixar de reconhecer o 
problemático que é que a indústria e os serviços absorvam em Galiza esse êxodo 
(ao que hai que acrescentar o crescimento vegetativo da populaçom activa, que 
ele esquece). Sem embargo, afinal , elude, mais umha vez, o problema falando esta 
vez da necessidade de que o povo, e especialmente as «élites .. , as «minorias recto
ras .. , assumam as suas próprias responsabilidades; mas nom com vistas a ar
telhar um projecto político coerente com as necessidades do país; a tomada de 
conciência refere-se a que « ... a ninguna minoria responsable le puede resultar in
diferente la creación de un puesto de trabajo .. (pág . 107). Assi com umha declara
çom voluntarista passa por alto a questom. Mas, também é certo , se, como afir
mou a Televisom Espanhola, a integraçom na CEE vai facilitar a realizaçom da 
vocaçom dos galegos (que polo visto é a de emigrar) a questom tampouco tem 
tanta importáncia. 

3. Para concluir, apenas um breve comentário sobre a sua defensa de Coren 
como experiência a generalizar ao conjunto do agro galego. Sem metermo-nos no 
seu contido social, está claro que as «Cooperativas Orensanas .. nom oferecem um 
exemplo de transformaçom progressiva do agro galego. O seu êxito económico 
deu-se em actividades implantadas ex novo, em grande medida por nom agriculto
res (que as trabalham com assalariados), e com unidades produtivas independen
tes dos recursos próprios e que tenhem mais de factoria industrial que de explota
çom agrária (granjas avícolas e porcinas). Como o próprio autor reconhece, os 
logros fOrom muito mais limitados na gadaria de bovino, precisamente a única 
que se tratava de inovar a partir da realidade existente, e nom de instalar algo à 
margem das actividades existentes e até dos seus protagonistas, os camponeses. 
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Catarse(1) 

Por Henrique Manuel RABUNHAL CORGO 

Vai para trinta anos que Claúdio Murilo, o poeta brasileiro afincado em 
'Madrid, trabalha no difícil e porém fabuloso universo da linguage poética. Este la
bor contínuo no tempo, fai·se mais constante, quanto a publicaçons se refere, 
nestes últimos anos da presente década. Acabamos de receber a sua última entre
ga datada em Rio em 1985. Na sua estrutura, Catarse, nom supom negumha 
inovaçom a respeito de entregas precedentes. O volume aparece classificado em 
quatro partes que gozam, por assi dizer, de certa autonomia formal mas que de
senvolvem globalmente umha única poética como, em boa lógica, era de esperar. 
Os versos, também seguindo umha prática habitual no autor, som extremadamen
te curtos, constituindo, se se me permitir a expressom, como dentes, esta vez inci
sivos, dum coitei o, claramente horizontal, que contém e exprime umha poética 
marcada por umha certa atitude de relativo auto·isolamento, de reflexom sobre 
motivos clássicos nas líricas de todas as latitudes, de crítica aguda e severa a 
umha sociedade apresentada em estado de nociva descomposiçom, onde a temá
tica do carpe diem ocupa um lugar de releváncia. Como noutras ocasións tam
bém, Claúdio Murilo gosta de introduzir no seu discurso poético todo um ba
talhom de referências culturais a autores, poetas, pintores, ideologias e filosofias 
que marcam um bom trecho desta catarse que ante todo parece ser a expressom 
dumha vocaçàm irreprimível. O poeta cumpre assi a sua funçom de participaçom 
edá via livre a um discurso que na medida em que sacia e satisfai o autor, come
ça a ser atractivo para o leitor, quando menos para esse leitor potencial que toda 
aventura editorial observa. Estamos mui acostumados, aqui na Galiza polo menos, 
a umhaseveridade, nom sei se provista de inveja ou destrucionismo infantil, que 
muitas vezes impede ver nitidamente o que de bom haja sob umha mirada simplis· 
ta ou tot<llitária. Com este espírito, de humildade perante a obra objecto da nossa 
atençom, é que nos acercamos a esta Catarse que o Claúdio Murilo nos entrega. E 
fazemo-lo, nom é demais que fique escrito, coa urgência que a própria vida nos im
pom, umha urgência incansaveímente odiada mas que, e talvez já para sempre, 
preside o nosso periplo existencial. 

A primeira parte em que dizíamos que estava estruturada esta entrega, leva, 
precisamente, o título genérico de Catarse. O verso aqui é de alento mais longo e . 
serve para veicular umhas composiçons em que predomina, por vezes, o tom de 
arenga. O poeta, servindo-se do modo imperativo, reclama a presença de todo 
aquilo que o exima da incomprensom, a insensibilidade e o desalento que pericli
tan e pululam por toda a parte. Embora seja herói de guerras imaginárias, o autor 
reclama contundentemente a liberdade como eixo semántico de todo um proces· 
so de queixa e lamento. Um sentimento de acusado individualismo parace presidir 
e selar os poemas pertencentes a esta parte . .. Escrevo para esquecer o mundo» 

(1) MURILLO, Claúdio, Catarse. Edições Antares , Rio de Janeiro, 1985. 
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di-nos o poeta sintentizando nesse verso a sua aberta confrontaçom coa realidade 
exterior e individuando esse herói , que é el próprio, o que se serve da pena e da 
brancura dos fólios para esse constante exercício bélico, exercício que em pró
prias palavras de Claúdio nom deixa de ser ecum fio de sentenças desconexas» que 
ecpelas comissuras dos lábios sangrale purga o pus de toda incongruência». 

Relógio de sonetos, dá título à segunda parte do poemárlo , que está consti 
tuída por doze composiçons que som como as doze horas dum tempo lentamente 
assumido, vivido e escrito, um tempo que sem saber como, passa, age e fere. A úl
tima palavra de cada poema, repete-se no início do poema seguinte, conferindo-lhe 
aos doze poemas umha unidade se calhar maior. A vida, o tempo é apresentado 
também como universo bélico, onde o poeta há de ter ecOs cinco sentidos» alerta
dos. O tempo é homologado à tesoura que eccorta os fios da fuga» . O cántico de 
censura volve-se especialmente contundente ao referir-se às personages que Lluis 
V. Aracil chamaria, inteligentemente, notáveis, e que para Claúdio Murilo som imu
nes ao poder de Cristo e Lenine. O dia, o tempo consome-se. Apenas queda o de
sejo claramente expressado polo poeta de re-codificar e re-edificar a realidade . 

ecArte e ... » é o sintagma que se repete em todos os títulos dos poemas que 
configuram a penúltima parte desta Catarse. O autor pom em relaçom a arte e o 
tempo, a natureza, a inquisiçom, etc. , procurando aprofundar em tam delicadas 
conexons. 

ecLapidário» é o título da quarta e última parte do volume. O verso concentra
-se, a estrutura de coitelo antes mencionada é mui patente. O poeta tem excluído 
das composiçons a presença da acçom. Nom hai verbos para este lapidário. A ten
som lingüística eleva-se. Afinal, Claúdio Murilo volve-se talvez mais introvertido, 
mais inacessível ou, quem sabe, mais diabolicamente simples. 

CompostelalPastoriça, 1986 

Livros recebidos 
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boa, Dezembro, 85 - Fevereiro, 86. 

122 



Antología de la poesía gal/ego-portuguesa 
Selección, estudio y notas de Carlos Alvar y Vicente Beltrán. Madrid: Edit. 

Alhambra, 1985 

Nom hai muito dávamos noÚcia nestas páginas dumha antologia da lírica ga
lego-portuguesa, obra de Elsa Gonçalves e Maria Ana Ramos (1), toca-nos nesta 
ocasiom comentar outra obra da mesma índole; isto é, umha nova selecçom 
daqueles textos que os autores considerárom de mais valor no corpus, sempre 
atractivo, da nossa poesia medieval. Mas nom só, pois conseguem com umha 
obra crítica e completa mostrar de forma precisa e totalizadora o referido fenóme-
no literário. • 

O livro chega-nos procedente do ámbito cultural espanhol, exemplo do cre
cente interesse que levanta a poesia trovadoresca fora do nosso entorno; e da 
mao de dous estudiosos: Carlos Alvar e Vicente Beltrán, especialistas na matéria 
como tenhem demonstrado em ocasions anteriores e neste mesmo caso concreto . 

Começaremos por esclarecer um ponto que pode, em princípio, suscitar dúvi
das: é a afirmaçom dos autores de se tratar do .. corpus antológico mas extenso 
que se ha publícado hasta ahora». Nom falam evidentemente, cremos, no número 
absoluto de composiçons recolhidas, num total de 216 (2), mas do panorama que 
nos é apresentado, onde encontramos, à parte das cantigas de amor, amigo, es
cárnio e maldizer umha série de textos mesmo alheios à tradiçom trovadoresca: 
cantiga mariana de Fernando III, textos da Escola galego-castelhana, transcriçons 
musicais, etc. 

Estrutura-se o plano da obra da seguinte maneira: precede à recopilaçom an
tológica um .. Estudio preliminar» que integra à sua vez seis partes: .. La escuela 
gallego-portuguesa», .. EI marco cultural» , «La poética de la cantiga», .. La tradición 
manuscrita», .. Las Cantigas de Santa María», «La herencia de los trovadores» se
guidas das tradicioriais notas bibliográficas e precisons de diversa índole. A se
guir temos o corpus de autores e textos completado por três apêndices: .. Textos 
no trovadorescos», «Cantigas de Santa María» e «Transcripciones musicales». 

Na primeira parte, que podemos denominar introduçom, expom-se de maneira 
teórica e por extenso o que foi aquel movimento literário; situando-o nos limites 
culturais do momento, apartado este último de indubitável interesse. Assi mesmo 
acompanha este estudo um grande número de notas a pé de página que venhem 
esclarecer algum ponto concreto da exposiçom, ou bem fornecem o leitor da 
informaçom bibliográfica específica para cada um dos pormenores tratados. Todo 
o conjunto é contemplado com rigor e posto ao dia quanto aos últimos estudos 
sobre o tema. 

(1) Vid . in Agá/ia, n.o 2, pp. 245-246, a sua recensom . 
(2) Basta confrontar com a Ant%gia de Alexandre Pinheiro Torres (Ant%gia da poesia trovadoresca galego· 
portuguesa, Porto: Lello e Irmao. Editores , 1977). 
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Temos na continuaçom a antologia que recolhe um total de 51 autores, orde
nados cronologicamente desde Joam Soares de Paiva ao aragonês Estevam da 
Guarda. Em cada caso é-nos apresentado individualmente o poeta, oferecendo 
aqueles dados de maior significaçom histórica e literária, seguidos dos textos; es
tes da mesma maneira introduzidos por um comentário em que se aponta o es
quema métrico e estrófico, a ediçom de onde procede, e por outro lado um resumo 
do conteúdo que orienta a leitura, mui necessário nas composiçons satíricas polo 
seu carácter singular que som acompanhadas dumha traduçom para espanhol. A 
antologia é complementada, como já assinalamos, polos apêndices com 15 novos 
textos. 

Se tivermos de salientar o grande acerto do texto, este seria, sem dúvida, o de 
nos proporcionar umha visom completa e rigorosa do material tratado. Logra isto 
com a feliz apresentaçom inicial e acurados comentários que antecedem autores 
e textos, assinalando em todo momento interrelaçons e originalidades; quer dizer, 
integrando individualidades no conjunto global , com o que apreendemos o signifi
cado particular de cada autor e poema assi como o seu lugar no movimento trova
doresco. Por outro lado destacamos a numerosa e quase sempre acertada es
colha dos textos, que se perfila com os apêndices, o último dos quais, absoluta
mente novedoso neste tipo de obras, é de atençom se pensarmos que textos po: 
etico e música fôrom um todo inseparável na lírica medieval. 

Porém, tamém consideramos que algumha faceta pudo ser melhorada e entre 
estas sublinharia varios pontos: o critério seguido para a transcriçom textual , la
cunas na compreensom lingüístíca de algum texto e problemas das denomina
çons de recursos estilísticos. 

Quanto ao primeiro, a falta dum critério unificador, que segundo os autores 
reproduz «Ia variedad y falta de unificación que persiste en estos estudios», foi já 
superado por algum editor, e com bons resultados (cfr. Elsa Gonçalves, A lírica 
galego-portuguesa.), podenzo induzir o leitor a equivocos ou dificultar a compreen
som. 

Da mesma forma é insuficiepte a informçom lingüística que ajude à 
percepçom pormenorizada, e creio necessária, dos textos já que o resumo inicial e 
no seu caso a traduçom , nom literal , dam apenas umha ideia geral do conteúdo. 
Problema que aumenta se considerarmos o ámbito espanhol a que se dirige. A 
soluçom viria neste caso com a presença dum pequeno glossário e notas interpre· 
tativas, como se oferecem nalgum texto (cfr. n. o 14, «Sedia·xi Don Belpelho em üa 
sa maison», pp. 110-115) com umha clara melhora. 

Por último assinalamos a explicaçom deficiente ou insuficiente de algum arti
fício literário (cfr. pág . 23, definiçons de cobras capdenals, capfinidas e capcauda
das: «repetición de un término inicial de verso en estrofas sucesivas») ou, a nosso 
ver, a identificaçom errónea de algum deles (v.gr. textos 65, 66, 85, etc. artifícios 
de «dobre» e «mot·refranh»). 

Contodo, temos de reconhecer que nada disto oculta o valor da obra no fim da 
qual o leitor consegue umha visom actual , crítica e completa da nossa lírica gale
go-portuguesa medieval. 

José Antón io SOUTO CABO 
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