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(2 a parte)
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ESPECIAL
José Maria Álvarez Blázquez
(Dia das Letras Galegas 2008)
(2 a parte)

Nota introdutória
José-Martinho Montero Santalha
Universidade de Vigo

No anterior número de Agália (núms. 91-92,2° semestre de 2007) incluímos um
«Especial "Xosé María Álvarez Blázquez"» (pp. 7-42), em homenagem a este escritor e
investigador, com ocasião de a Real Academia Galega ter anunciado que se lhe dedicaria o «Dia das Letras Galegas» de 2008 1•
Como uma segunda parte dessa homenagem, neste ano 2008 em que se homa a
figura excepcional de José Maria Álvarez Blázquez, apresentamos no presente número
um novo contributo, que inclui a correspondência que, ao longo de uns 20 anos, manteve com o professor Manuel Rodrigues Lapa, e um novo artigo inédito sobre outro trovador, esta vez sobre Dom Lopo Lias 2 •

A correspondência entre Álvarez Blázquez e Lapa
O conjunto que aqui publicamos abrange umas 40 cartas.
Nesta correspondência faltam, como se poderá ir observando, bastantes cartas.
Faltam, em primeiro lugar, algumas das enviadas por Rodrigues Lapa. Mas sobretudo
faltam muitas das cartas de Álvarez Blázquez a Lapa, pois delas o remetente não parece
ter deixado cópia; os originais enviados devem de encontrar-se entre a documentação de
Lapa, conservada em Anadia, e seria útil publicá-las também.

1 Publicou-se ali um artigo inédito de Álvarez Blázquez sobre o trovador Airas Moniz d' Asma (intitulado «Un trovador rompe a lei do segredo: y-vel-sa») e dois poemas inéditos. No sítio que o seu filho o professor Celso Álvarez Cáccamo mantém em Internet sobre seu pai (sítio rico de informações de toda índole),
pode ver-se uma reprodução fotográfica da página inicial desse primeiro «Especial» da revista Agália
(http://www.udc.es/dep/lx/cac/xmab/andel-agalia.htrn). e outra da primeira págína do manuscrito do artigo sobre Airas Moniz d' Asma (http://www.udc.es/dep/lx/cac/xmab/trovador.htrn).reproduzidatambémnapág.ll
do citado número de Agália.
2 Devemos manifestar, mais uma vez, o nosso agradecimento ao professor Celso Álvarez Cáccamo,
que nos facilitou uma reprodução fiel destes materiais, conservados no arquivo familiar.
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Entre as que faltavam nesse conjunto, encontram-se duas já publicadas (a primeira delas -talvez um bilhete postal- só fragmentariamente): trata-se de escritos de
janeiro de 1954, relativos à recente publicação por Álvarez Blázquez do Canciaeira de
ManJero (Vigo 1953), Optei por transcrevê-las também aqui, no seu lugar cronológico,
tomando-as da edição de S. Noia e A. R, López (1953, no suplemento cultural «Revista
das Letras» do jornal compostelano Galicia Haxe) que cito mais abaixo,
O valor desta correspondência está bem explicado pelo professor Celso Álvarez
Cáccamo no seu trabalho «Álvarez Blázquez e Lapa: História duma colaboração»3:
"Durante vinte anos, entre 1951 e 1970 pol0 menos, Xosé María Álvarez
B1ázquez e Manuel Rodrigues Lapa mantiveram correspondência frequente sobre diversos temas de interesse comum: os cancioneiros medievais galego-portugueses, os vilancicos com fragmentos galegos dos chamados "Séculos Escuros", o hipotético original galego-português do Amadis de Gaula, etc.".

Conteúdoo No que diz respeito ao conteúdo destas cartas, é grande o seu interesse para a história cultural galega desses anos, e são abundantes as referências a publicações e personagens do mundo cultural galego, Especialmente interessantes resultam
as informações sobre o processo de elaboração da antologia da poesia trovadoresca, publicada por Álvarez Blázquez em 19524 : pode aí ver-se que
colaborou de modo
generoso ao esforço de Álvarez Blázquez, mas ao mesmo tempo essa colaboração serviu de estímulo decisivo para que Lapa empreendesse a sua magna obra científica de
edição crítica das cantigas de escárnio, Assim o explica Celso no trabalho dantes citado:

Editado em Internet em http://www.udc.es/dep/lxlcac/xmab/xmab-Iapa.htm; reproduzem-se aí facsimilarmente os fragmentos de cartas relacionados com o projecto da Escolma, e uma das páginas do original
dactilografado de Álvarez B1ázquez anotado por Lapa.
4
Xosé M[aríaj, ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Escolma de poesia galega, 1: Escola medieval galegoportuguesa (1198-1346): Edición, notas critico-biográficas e glosario, Vigo: Editorial Galaxia, 1952. [Tratase de uma ampla antologia trovadoresca, por autores, com infonnação biográfica e bibliográfica. Aparece
apresentada por um «Limiar» (pp. 7-10) de Manuel Rodrigues Lapa; «Proloquio do colector» (pp. 11-15). No
fim inclui índices onomástico (pp. 213-214), toponímico (pág. 215) e dos primeiros versos (pp. 217-221),
Reeditou-se facsimilarmente: Vigo: Editorial Galaxia, 2008]. O próprio autor publicou em 1975 uma segunda
edição desta obra, revista e ampliada: Xosé M[ arí]a. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Escolma da poesía medieval (11981354), Vigo: Edicións Castrelos, 1975,272 pp. [A antologia trovadoresca aparece agora revista e acrescentada
com umas 30 novas composições e com 3 novos trovadores: no «Proloquio» (pp. 7-14) o autor adverte que
"resulta unha obra distinta, dadas as engádegas e correccións introducidas. Un total de trinta cantigas agora incorporadas, as máis delas de escárneo e maldicer, así como a inclusión de tres novos trovadores e a revisión
pormiúda dos testos poéticos e notas biográfIco-críticas, xustifican a nosa afirmación" (pág. 7), Em contrapartida, teve que sacrificar, daquela primeira edição, o «Limiar» de Rodrigues Lapa e os índices onomástico, toponímico e dos primeiros versos. Mantém os mesmos critérios ecdóticos. Desta segunda edição fez-se reedição facsimilar, dividida em 3 volumes, dentro da «Biblioteca de Autores Galegos» publicada pelo jornal Diario16 de Galicia, de Vigo, em 1992, para ser repartidos com o jornal, em três dias distintos; o primeiro volume compreende as pp. 1-93, e foi distribuído em 18 de fevereiro desse ano 1992; o segnndo vai das pp. 94184, e foi entregue no dia seguinte, 19 de fevereiro; e o terceiro abrange as pp. 185-269, e foi entregado no seguinte dia, 20 de fevereiro J.
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Como se desprende desta correspondência, o contributo de Lapa para o resultado
final da Escolma foi muito notável, até ao ponto de demorar a publicação um ano (de Dezembro de 1951 até começos de 1953) para Álvarez Blázquez ir trabalhando melhor o
texto e introduzindo as sugestões de Lapa. Desde o começo, este ofereceu a sua "assistência anónima" para "uma obra que deve honrar a cultura galega", e Álvarez Blázquez pôsse à disposição de Lapa para quanto conselho ele julgasse oportuno: "non quero que se
imprima unha saia folia sen o seu 'placet"'.
Por sua parte, Lapa foi compreendendo (embora não compartilhasse plenamente)
a focagem de Álvarez Blázquez, popularizadora e "de exercicio estimativo da propia sensibilidade poética" que tratava de "ofrecer ao público unha pequena parcela da nosa lírica
medieval", unha focagem talvez inicialmente inexperta nos aspectos da edição textual.
Consoante via que o volume foi tomando forma, Lapa deveu vencer as reticências iniciais
a contribuir com um Limiar para um projecto que talvez não visse claro. Afinal, o Limiar
de Lapa a uma obra que deseja "feliz" e que "cumpra o seu destino" representou um elegante e discreto mas culturalmente importante apoio.
Ao mesmo tempo, o projecto de Álvarez Blázquez ("a mina -a 'nosa'- ESCOLMA", como a descreve este) animou o próprio Lapa a retomar a sua edição das cantigas de escarnho, o qual daria fruto no seu volume: Manuel Rodrigues Lapa (ed.) 1965.
Cantigas d'escarnho e de maldizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia.

Outros epistolários publicados de qualquer dos dois correspondentes podem ajudar a esclarecer o conteúdo desta correspondência.
De Lapa poderão ser úteis os dois volumes seguintes:
Correspondência de Rodrigues Lapa: Selecção (1929-1985), Seleção, organização e introdução de Maria Alegre Marques, Ana Paula Figueira Santos, Nuno Rosmaninho,
António Breda Carvalho, Rui Godinho, Coimbra: Livraria Minerva Editora 1997,436 pp.
[Edita-se aqui um conjlmto de 374 cartas, quer escritas por Lapa, quer dirigidas a ele (bastantes delas a ou por galegos, mas nenhuma com Álvarez Blázquez como correspondente)].
Manuel Rodrigues Lapa, Cartas a Francisco Fernández dei Riego sobre a cultura
galega, Vigo: Editorial Galaxia, 2001, 407 pp. (<<Serie Ensaio, vol. 16»). [Inclui umas 310
cartas enviadas por Lapa a Fernández del Riego, datadas entre 1950 e 1985. "Edición e
revisión das cartas: Tiago Vidal Figueiroa" (pág. 4). O livro abre-se com uma «A xeito de
presentaciól1» de Francisco Fernández dei Riego, destinatário das cartas, e conclui com
uns úteis «Índice onomástico» (pp. 385-393) e «Índice» geral cronológico (pp. 395-407)].

A respeito de Álvarez Blázquez poderão ser de utilidade os epistolários seguintes:
A. R. LÓPEZ / Rosa NAvlA / Soedade NOlA, «Bouza Brey, a resistencia pasiva»,
em O Correo Galego (Santiago de Compostela), núm. 359 (29 de março de 2001), suplemento «Revista das Letras», pp. 1-30. [Editam-se cartas de Bouça Brei a Álvarez
Blázquez].
Soedade NOlA / A. R. LÓPEZ, «Cincuenta anos do Cancioneiro de MonJero», em
Galicia Hoxe (Santiago de Compostela), núm. 496 (18 de dezembro de 2003), suplemento
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«Revista das Letras», pp. 5-23. [Editam-se umas 25 cartas relativas à publicação por
Álvarez Blázquez do livro poético Cancioeiro de Monfero (Edicións Monterrey, Vigo
1953) com ocasião do cinquentenário da sua aparição].
Ana ACuNA, «Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e
Xosé Ma Álvarez B1ázquez (I)>>, em: Madrygal: Revista de Estudios Gallegos (Madrid) 8
(2005), pp. 19-31; Ana ACUNA, «Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal
Martínez e Xosé Ma Álvarez B1ázquez (H)>>, em:
Revista de Estudios Gallegos
(Madrid) 9 (2006), pp. 15-25. [Edita as cartas de ambos os amigos, ambos mestres de
formação e poetas l.

Transcrição. Algumas advertências sobre os critérios de transcrição.
Tanto no caso das cartas de Lapa como nas do próprio Álvarez Blázquez o que
aqui se transcreve é uma reprodução do material conservado no arquivo do escritor e
facilitado generosamente, como fica dito, pelo seu filho Celso. Trata-se da reprodução
dos originais no caso das cartas de Lapa, e das cópias feitas em papel químico ("papelcarvão") no caso das cartas do próprio Álvarez Blázquez; neste segundo grupo, as
cópias apresentam por vezes pequenas lacunas de letras (especialmente no fim de
linha), mas raramente surgem dúvidas sobre a passagem afectada; de qualquer modo, as
letras reconstituídas vão aqui assinaladas entre colchetes.
Em geral, mantenho fielmente o texto original; nas poucas passagens em que algum vocábulo aparece claramente errado por gralha material que pode supor-se involuntária, corrijo-o. Também conservo geralmente a divisão em parágrafos; mas não
sempre: modifico-a nalguns casos, sem sequer indicar o facto, com o fim de adequar
melhor o texto à diversidade de assuntos tratados nele, e tendo em vista que Lapa estava
condicionado, nesse ponto, pela limitação de espaço da folha ou do postal em que escrevia.
Note-se que Lapa geralmente escreve Blásquez (em vez Blázquez).
Entenda-se que sempre a assinatura Manuel Rodrigues Lapa no fim das suas cartas é manuscrita, embora se trate de escritos dactilografados.

Índice das cartas:
1951, setembro, 20: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1951, novembro, 12: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1951, novembro, 29: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1951, dezembro, 13: Carta de
Blázquez a Rodrigues Lapa
1951, dezembro, 19: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1951, dezembro, 21: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez B1ázquez
1952, janeiro, 7: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a
Blázquez
1952, janeiro, 14: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa
1952, janeiro, 29: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1952, fevereiro, 7: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa
1952, março, 18: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1952, março, 20: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1952, março, 21: Carta de Rodrigues
a Álvarez Blázquez
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1952, abril, 19: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953, janeiro, 4: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa
1953, janeiro, l3: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953, fevereiro, 5: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953, fevereiro, 17: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953, maio, 28: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953,junho, 8: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1953, julho, 11: Carta de Rodrigues Lapa a Á1varez Blázquez
1954, janeiro ??: Bilhete postal (?) de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, janeiro, 30: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, março, 8: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, março, 15: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, abril, 7: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, abril, 25: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, julho, 19: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, julho, 31: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1954, agosto, 5: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1955, junho, 16: Carta de Rodrigues Lapa"a Álvarez Blázquez
1956, fevereiro, 8: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956, maio, 3: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956, maio, 16: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956, maio, ??: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956, junho, 23: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956, julho, 4: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1956,julho, 14: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1965, dezembro, 12: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1969, dezembro, 25: Cartão de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
1970, janeiro, 17: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez

o artigo <<Ainda en roda de D. Lopo Lías»
Entre os papéis de José Maria Álvarez Blázquez conservou-se um artigo inédito
intitulado «Ainda en roda de D. Lopo Lías». Aparece manuscrito da sua mão em nove
fólios de papel, e em tinta de duas cores (azul e vermelha), o que parece indicar dois diferentes momentos de redacção (o texto fundamental em tinta azul, e as correcções ou
acrescentamentos em vermelho).
É de supor que, antes de entregá-lo para publicação, o autor o mecanografaria ou pelo menos o copiaria numa versão mais limpa-; no entanto, o texto aparece elaborado de maneira que o próprio autor devia de considerar definitiva, não só no seu conteúdo mas também na sua redacção. Com efeito, o manuscrito não é já um simples ras-
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cunho: texto resulta fácil de seguir, apesar de reflectir o trabalho de redacção e de posterior correcção, e o desenvolvimento do ensaio é perfeitamente lineal.
Foi transcrito por mim da cópia do manuscrito original que me facilitou o seu
filho Celso Álvarez Cáccamo, e foi depois revisto e corrigido por
que conhece bem
a grafia de seu pai. Com leves adaptações em alguns aspectos menores, nomeadamente
de formato, conservo em geral exactamente o texto original de Álvarez Blázquez.
Cronologia. Segundo se deduz do próprio texto, o trabalho deveu de ser redigido por Álvarez Blázquez pouco depois de aparecer o número 15 da revista Grial, copVH~'~Wh aos meses de janeiro - março de
onde saía o seguinte artigo de Manuel Rubén García Álvarez:
M[anuel]. Rubén GARCÍA ÁLVAREZ, «Castilla e Castela, Ordejón, Orcellón e o
trovador Lopo Lías», em: Grial (Vigo), vol. 5 (1967), núm. 15 Uaneiro - março de 1967),
pp. 1-7.

Álvarez Blázquez toma ensejo para este seu trabalho nesse artigo de Garcia
Álvarez, e das suas palavras concluímos que a aparição desse artigo de Grial era recente. Pela correspondência de Lapa a Femández deI Riego sabemos que o número 15 de
Grial saiu à luz nos primeiros dias de marços.
Álvarez Blázquez devia de escrever antes de que saísse o número seguinte, 16,
de Grial, visto que neste publicou-se um
de Rodrigues Lapa que
Blázquez não cita, mas que seguramente não deixaria de citar se tivesse aparecido,
por referir-se aos mesmos temas:
M[anuelJ. RODRIGUES LAPA, «Subsídios para o esclarecimento duma baralhada
histórica: o caso de Castela e de Orcellón», em: Grial (Vigo), vaI. 5 (1967), núm. 16
(abril - junho de 1967), pp. 185-190.

Podemos, pois, concluir que o artigo foi elaborado na primavera de 1967. (Na
correspondência de Lapa e Álvarez Blázquez que
se publica não há cartas desse
ano,
se as houvesse, não deixaria de fazer-se referência ao assunto).
É provável que este texto de Álvarez Blázquez estivesse destinado também para
onde apareceram os primeiros trabalhos da "série" (como ele mesmo diz) sobre o
trovador Dom Lopo Lias:

5 Em carta de data 12 de março de 1967, escrita em Anadia, Lapa diz a Femández dei Riego: "Recebi o n° 15 do Grial e tive o prazer de ler o artigo de Rubén García Álvarez sobre «Castilla e Castela... e o trovador Lopo Lias». Tem inteira razão sobre o problema geográfico e é muito de agradecer o seu contributo"; e
mais adiante anuncia-lhe o envio de um breve artigo para o seguinte número de Grial: "Enfim, pode contar
com uma notazinha de página para o próximo número de Grial: quero agradecer a García Álvarez a amabilidade do seu artigo e de passo tecer algumas considerações sobre ele" (Manuel Rodrigues Lapa, Cartas a
Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega, Vigo: Editorial Galaxia, 2001, pág. 251). É o artigo
que cito a seguir no texto.
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Xosé Ma ÁLVAREz BLÁZQUEZ, «O trovador lugués D. Lopo Lías en terras de Pontevedra», em: Grial (Vigo), voI. 3 (1965), nÚ1ll. 10 (outubro - dezembro de 1965), pp.
446-452.
M[anue1]. RODRIGUES LAPA, «O trovador D. Lopo Lias: introdução ao estudo do
seu cancioneiro», em: Grial (Vigo), voI. 4 (1966), nÚ1ll. 12 (abril - junho de 1966), pp.
129-148.

Por motivos que não é fácil precisar, o artigo não foi dado a lume pelo autor.
Porém, algumas das ideias aqui expostas aparecem depois recolhidas na segunda edição
da Escolma (1975, pp. 139-144), onde se introduz a figura de Dom Lopo Lias, ausente
na primeira edição (1952).
Passados já mais de dez anos desde o momento em que o escrevera, Álvarez
Blázquez anotou a seguinte advertência noutra folha em branco (que situou no começo
do manuscrito):
"Este trabajo no llegué a pub1icarlo. Si me decido a hacerlo, tengo que ver e1 estudio de E1igio Rivas "A dona de Bagüín era de Marín e vivía en Marin", Museo de Pont.,
T. XXXII, p. 131-140".

Refere-se ao artigo de Eligio RIvAS, <<A dona de Bagüin era de Marín y vivía en
Marín», publicado em El Museo de Pontevedra (Pontevedra), 32 (1978), pp. 131-140.

o apelido Lias
Como se vê, Álvarez Blázquez usa sempre a forma Lias do apelido do trovador,
e não parece ter dúvidas sobre esse ponto. A este propósito, não estará fora de lugar advertir mais uma vez que a forma Liáns que alguns dão ao apelido do trovador carece de
justificaçã06•
A leitura Liáns (ou a equivalente Liãs) foi proposta por Pellegrini em 1969 e
aceitada por vários autores depois. Nos cancioneiros aparece o apelido umas vezes como Lias e outras como o que parece ser Liãs; mas esta segunda forma deve seguramente
interpretar-se como uma transcrição errada de Lías (com acento agudo sobre o O.
Com efeito, Lias (com tonicidade na sílaba inicial: I'li-asl) é apelido bem documentado na época medieval na Galiza, e ainda hoje vivo. Por exemplo, um Femám Lias
documenta-se nos anos 1272, 1273, 1287 e 1290, precisamente na comarca de Orzelhom, que achamos também citada nas cantigas de Dom Lopo Lias; por outra parte, um
Dom Joám Lias aparece citado em documento redigido em Caldas de Reis em 1286
("de Dona Mecia Núnez e de Dom JoámLias, seu marido").
O nome da actual freguesia galega Liáns, com o qual Pellegrini sugeria identificar o apelido do trovador, deve de proceder de LINALES 'terrenos dedicados ao cultivo
6 Expus anteriormente estas mesmas considerações tanto na minha tese de doutoramento inédita (As
rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise, A Corunha: Universidade da Corufia,
2000, pág. 46, volume I) como na recensão de Giuseppe TAVANI, Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa: Introdução, edição crítica e fac-símile, Lisboa: Edições Colibri, 1999, em: Revista
Galega de Filoloxía (A Corunha), nÚln. 4 (2003), pp. 163-170.
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do linho' (como o próximo topónimo Feáns procede de FENALES 'campos de feno'), e
na época trovadoresca tinha que ser
não ainda Liáns.
De resto, Lias aparece na documentação medieval como variante do antropónimo comum Elias, com a aférese de e- inicial que vemos noutros casos: nas mesmas cantigas trovadorescas achamos (Sam) Leuter '(Santo) Eleutério', e na língua popular temos ainda hoje formas como limento 'elemento', liminar 'eliminar', etc.
O apelido Lias é efectivamente um patronímico, e não importa que não possua o
sufixo patronímico característico -z, pois desde tempos medievais aparecem também em
função de apelidos patronímicos os mesmos nomes de batismo (originariamente precedidos da preposição de, indicando paternidade): nos próprios textos trovadorescos temos, por exemplo, "Martim Marcos" (1667.1) ou "Mari Mateu" (1593.1, 6R).
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Correspondência entre José Maria Álvarez Blázquez e Rodrigues
Lapa

[A primeira carta que aqui se recolhe está datada, como se vê, em 20 de setembro de 1951. Falta, neste ponto cronológico do começo do epistolário, pelo menos uma
carta de Álvarez Blázquez a Lapa, datada provavelmente pocos dias antes].

1951, setembro, 20: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].
Anadia, 20 de Setembro de 1951.
Sr. D. José Maria Álvarez Blásquez,
meu prezado Amigo
Recebi a sua estimada carta e logo a seguir o livrinho de Vesteiro Torres, que lhe
agradeço penhoradamente. O autor baseia-se no livro de Silvari, Galeria biográfica de
músicos gallegos, como diz em nota de pág. 148. Também interessa muitíssimo procurar os números do Heraldo Gallego em que vêm publicadas informações a respeito de
Patino. Quando regressar a Lisboa farei uma nota sobre as investigações que havemos
de fazer sobre máteria de vilancicos. É uma sorte ter por colaborador um livreiro antiquário.
Brevemente lhe mandarei um exemplar do meu Amadis de Gaula. E não me esquecerei dos 2 sonetos de Ferreira dedicados aos amores do herói.
Que seja tudo por amor da Galiza. Aperta-lhe cordialmente as mãos o
seu amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa
P.S.- Minha mulher, meu filho e neto enviam cumprimentos afectuosos.

1951, novembro, 12: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].
Lisboa, 12 de Novembro de 1951.
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Meu prezado Amigo
Desejo-lhe uma boa saúde, em companhia de todos os seus. Só hoje começo a
cumprir a promessa que lhe fiz, enviando-lhe a cópia dos dois sonetos de António Ferreira, imitados da linguagem do Amadis. Foram copiados da 1a edição dos Poemas Lusitanos. Têm grande valor literário e até linguístico, pois é uma das provas, e das mais
concludentes, da autoria galego-portuguesa do Amadis. Agradecia-lhe que me indicasse
a obra do P. Sarmiento que trata do Amadis. Será a nota, muito escassa, que vem nos
Origenes de la lengua gallega?
Estou a mexer nos vilancicos. Sei que na Bib. Nacional de Madrid há colecções
de vilancicos, entre os quais galegos. Não podia ver isso através de algum amigo que
tenha em Madrid? Eu procurarei nas bibliotecas de Coimbra, Évora e Porto. Sei que em
Coimbra e Évora há vilancicos.
Mando-lhe uns livros meus. É uma lembrança de gratidão de quem se confessa
seu amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues

1951, novembro, 29: Carta de Rodrigues Lapa a Áivmrez Biázquez
dactilografada] .
Lisboa, 29 de Novembro de 1951.
Meu prezado Amigo
Recebi livro de Garcia de la Riega sobre o Amadis, que muito lhe agradeço, e o
original da sua antologia, que é mais volumosa do que eu pensava. Dei-lhe já uma vista
de olhos e noitei-Ihe imediatamente a falta de um índice de autores, no fim. Isso é absolutamente indispensável para a consulta. Já não falo num índice das
com
m,mçao do 10 verso, que, embora
talvez seja dispensável.
Na Bibliografia acho demais aquela obra do P. Mourifío, que é um apontoado de
erros e
grosseiros. Num trabalho sério não se deve citar um livro desse
te. Em compensação, faltam nesse índice alguns trabalhos que deveriam nele figurar:
Carolina Michaelis,
Silvio Pellegrini, Repertorio
della
ma lirica portoghese. Modena, 1939; Aubrey F. G. BeU, Da
sa. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1933. Para as notas biográficas e edição de
de escarnho são indispensáveis as
Esse capítulo é o mais discutível do seu trabalho. Certas aproximações e localizações são muito
como
pretende identificar o
com o "Lupus cantor" ou o Bonaval a par de
Santiago como a terra natal do segrel Bemaldo. Devo dizer-lhe, a propósito, que em
1665 havia outra povoação deste nome entre Rosal e Bayona. Num diário da VU.'H~H.W'HU.
de 1665, que descreve a invasão da Galiza
exército português, lá vem mencionado
esse lugar. Valeria a pena ver no mapa de Fontán.
Sobre a questão dos vilancicos, quero dizer-lhe com a maior sinceridade que não
concordo com a decisão, tomada sem eu ser
da inclusão dos meus vilancicos no
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livro de F. Valverde. E de duas uma: ou o meu livrinho continua a ser a base para uma
futura edição melhorada, organizada por nós ambos, como estava combinado, ou iremos
reunindo os materiais para uma espécie de Corpus dos vilancicos, no qual colaborariam
os três: vostede, Filgueira e eu. Já comuniquei a DeI Riego que, em princípio, não me
recuso a trabalhar com pessoas da categoria política de Filgueira, desde que os nossos
trabalhos não tenham nem carácter oficial nem político. Como isto tem importância, peço-lhe que se entenda pessoalmente com Dei Riego, a quem vou escrever.
Muito obrigado pela nota de Valdés sobre o Amadis.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1951, dezembro, 13: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa
[Carta dactilografada].
Vigo, 13 NadaI 1951.
Sr. D. Manuel Rodrigues Lapa
LISBOA.
Meu distinto amigo: Rescibín a sua do 29 de Santos, que viu encherme de caviÍste compafieiro
lacións, das que partillaron conmigo os bos amigos dei Riego e
meu na empresa editorial de Monterrey. Pois non deixo de comprender a grande parte
de culpa que tiven no seu disgusto, cicais por non saberme espresar ben na carta en que
lle daba conta da intromisión de Filgueira. Fica xa dito que coma tal intromisión a comprendemos Vifias e mais eu dende o primeiro intre, pois ben craro estaba que foise a
lembrar do tema dempois que coneceu pol-a prensa os proieitos de Vde.; por iso Ue decía eu que Monterrrey non se decidiu a aceitar a oferta hastra dempois de meditai o moito, e si se decideu ao cabo foi, precisamente, pensando que co seu librifio faTÍa unha
aportación aos nosos comúns trabanos. Por outra parte, o libro de Filgueira, que se dividirá en dous tomos, comprenderá cantigas de NadaI en xeral, tanto vilancicos como
lran
panxolifias e cantigas
e non soio abranguerá os séculos XVI a XIX
no tomo J), senón tamén a poesía do XIX e aitual. Fúmos nós os que Ue propuxemos
que tratase de facelo amplio, para que de tal xeito non tivese mais remedio que dar a
conocer os vilancicos que íl nos manifestou conservaba manuscritos e inéditos
coidamos que topados nas capelas das catedraes galegas-, algúns co-a música orixinal.
Ninguén de nós Ue ofreceu colaboración nin pensou en tal cousa, pois, ao contrario,
soio se trataba de aproveitarse da sua vaidade n-aquilo que nos poidera interesar. Eu xa
Ue manifestei a V de. que teno recollidos uns 15 vilancicos, publicados en periódicos e
revistas raras, e que ando â percura de algúns mais: un que está ms. no Escorial e dous
que figuran no Cacioeiro de UpsaJa. De nada de isto Ile dixen palabra a Filgueira, nin
tampouco dos dados que poda eu ter dos autores de vilancicos, coma por exempro, do
autor de un que íl pubricou agora coma inédito e que resulta de autor conecido, D. Marcos Parcero, crego en Compostela e estudante en Fonseca.
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De ningunha maneira se trata, pois, de prestar axudas a outra persoa que non sena Vde.; e por iso, cicais trabucamentes, coidamos que pubricar o que Filgueira tivese
era contribuir a ista axuda tamén, pois non hai nin que pensar nos beneficios do negocio
editorial, que nin é tal negocio nin nos deu ainda mais beneficios que os de orde moral,
moito mais cobizadeiros.
Supomos nós que si Filgueira trata de facer unha edición total da poesía galega
de NadaI deica agora conecida, por forza botará man de parte ou de todo o contido no
libro de Vde., mais isto non de forma que poda semellarse a unha reedición ampriada do
seu libro, o que non sería lícito. Cicais n-iste senso eu non me soupen espricar na mina
pasada carta.
Non embargantes, meu admirado profesor, quero facer constar de agora pra
sempre que a mina homilde persoa e pouco saber está por enteiro â sua disposición e
que, si é preciso, tratarei de convencer aos meus companeiros Vinas e Grinó -que son
os que forman comnigo a Editorial Monterrey- pra que a edición de Filgueira non se
leve a cabo. E, por outra parte, querolle manifestar que mina modesta colaboración no
proieitado libro dos vilancicos será totalmente anónima, de xeito que, mais que unha
desigual colaboración, na que a mina parte sería ben catiba e probe, non se tratará mais
que de unha entusiasta axuda a prol da común cultura literaria, que os dous amamos.
Moito desexo que ista espricación sena bastante pra V de. e sepa comprender non
soio a mina boa intención, senón tamén que no paso dado non houbo outro [de]garo que
o de facer posibre a saída â luz de vilancicos que nós non conecem[os, p]ra darlle maior
corpo e importancia ao libro de Vde. Filgueira falounos de ["]sesenta vilancicos" por él
conecidos -cicais incruíse os 28 de Vde.-; cal[culand ??]o que íl dé 30 inéditos, de eles
botaríamos man tamén nós despois, aos que adiríamos os que eu teno e él non dé, os
que podan toparse en Madride e [non] digamos dos que poden xurdir de ises ninos de
Évora, Coimbra e Porto, nos que V de. ten posto xa a certeira ollada. Istas contas foi as
que eu me bot[ ei] -un degaro, cicais demasiado presuntuoso pra min, de aituar no asunto a x[ei]to de catalizador, pra lograr o mais compreto "corpus" posibre. E, naturalmente, pra V de. está reservado de tal maneira a tarefa final e definitiva. Dígame si me enganei, mais en todo caso faga un esforzo por disculparme.
E vamos agora, brevemente, cos demais temas da sua carta.
Celebrarei que o libro de La Riega e a nota de Valdés encol do "Amadís" lle
presten algunha utilidade. Se soupera de algunha outra cousa, lla comunicaría.
A Bibliografia que eu pono ao final da mina Escolma non é mais que aquila que
eu manexei pra facel-as minas notas biográficas e críticas, e de ningunha maneira un
capídoo mais do libro, a xeito de unha orientación bibliográfica xeral. É decir, que se
trata somentes dos libros de onde son tomados os datos que figuran no testo ou dos que
se transcriben alguns trechos, pra evitar o ter que ponelos de contino antre paréntesis naquil. Xa me decato que non é demasiado estensa nen todo o ampria necesario, mais coido tamén que pra a mina tarefa, de simpre coleitor, abonda. Será comenente, pois, pra
evitar confusións, consignar algo eisí "Bibliografia consultada" ou "citada no testo".
Non manexei os "Randglossen", non soio porque non me foi posibre topal-a obra, senón
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porque, en realidade, na mina Escola concedo pouco márxe[n] ás cantigas de escárneo,
en razón de seren pouco axeitadas pra o gran público.
Os seus reparos ás localizacións dos trovadores tópoos xustos, mais no caso de
Bonaval permítome ouservar que tradizoalmente se Ue ven considerando antre nós como nado no Bonaval de Compostela, antre outras razóns pol-a sua alusión â "sagraçón
de Bonaval", feito histórico, acaescido no 1230, e tamén ao pasado prestixio da romaxe
("se veese o meu amigo a Bonaval, e me vise ... "); non tiven tempo de buscar o Bonaval
antre o Rosal e Baiona, mais coido que será aldeífía de pouca entidade. Comunicareille
o que saiba. Atento â sua ouservación troque o "Foi nado", por "Cóidase que foi nado",
pra deixalo eisí na sinxela sospeita. No tocante ao "Lupus cantor", a sua ouservación é
xustísima; tomei o dato de Filgueira, mais a posibilidade é tan remota que non vai a pena pararse n-ela. Correxín todo o referente a iste estremo.
Moita Ue agradecería fase anotando n-unha cuartela todas as ouservacións, por
cativas que senan, que o meu traballo Ue suxira; é a maneira de libralo de "lapsus" graves. Non lle importe, por moi fondas que tefian que ser as posibres reitificacións nin por
moito que me tena que rifar pola mina in[ o ]rancia; tráteme en todo intre co rigor con
que o mestre ten de tratar ao discipre. E, por favor, non fale de min no prólogo; fale somentes dos trovadores e do seu trovar.
Coma quer que o libro estáse compondo xa, fágame o mais axifía posibre as ouservacións fundamentaes que tena de me facer, pois non quero que se imprima unha
soia foIla sen o seu "placet". Discúlpeme tanta molestia.
Fico agardando con inquedanza a sua.
E soio me resta agradecerlle o seu rico presente, isas duas obras preciosas de
Vde. A "Estilística", que non conecía, linna de un tirón, con moito mais encanto que se
lira unha boa novela; en realidade, é a novela da fala portuguesa, chea de episodios cooridos e suxestivos. A sua prosa cortante [e] direita ten un forte poder de arrastre; é puro
arte tamén, porque é peda[go]xía pura. jMoitas gracias!
Un saúdo cordial e sincero do seu amigo e servidor,

1951, dezembro, 19: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez

[Bilhete postal dactilografado].
BILHETE POSTAL
Por avião
Endereço:
Exmo. Senhor
D. José María Álvarez Blásquez
Gran Vía, 326-5° drcha.
Vigo - Espanha

Remetente:
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M. Rodrigues Lapa
Rua Newton, 3
Lisboa - Portugal
Lisboa, 19/12/951.
Meu prezado Amigo
Recebi a sua carta, que agradeço.
Estou a ver com grande cuidado o original da Antologia. Como se baseou, para
as tenções e cantigas de escamho no texto de Teófilo Braga, que não era medievalista
nem filólogo, escaparam erros que deverão ser corrigidos. Peço-lhe pois que demore a
composição tipográfica mais 3 ou 4 dias. Há coisas importantes.
Com cumprimentos afectuosos para o senhor Vifias, um abraço do amigo muito
atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1951, dezembro, 21: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez

[Carta dactilografada].
Lisboa, 21 de Dezembro de 1951.
Meu prezado Amigo
Mando-lhe o original da Antologia com as observações que me sugeriu. Sobretudo as cantigas satíricas estavam muito estropiadas, por serem tiradas da má edição de
Teófilo Braga. Não fiz tanto reparo nas cantigas d' amigo, por supor que seguiu a edição de Nunes; mas num ou noutro ponto verifiquei que os dois textos não condizem. Não
teve à mão essas edições, das cantigas d' amigo e d' amor? Também devia ter visto a
Crestomatia arcaica de Nunes e o Canc. da Ajuda. Enfim, qualquer edição das cantigas, mesmo que se trate de vulgarizações, supõe um trabalho minucioso e bastante
árduo de restituição e confronto de textos.
É curioso o que lhe vou dizer: Há anos que ando com desejo de fazer a edição
das cantigas de maldizer. A sua Antologia aguçou-me o apetite e penso agora tratar a
valer da coisa.
e como é natural que o meu editor seja galego, da Galiza ou da América, talvez fosse
conveniente dispensar-me do prólogo, onde teria que repetir o que disse nas Lições, publicadas há pouco, e onde não poderia deixar de me pronunciar sobre a Antologia (critério de selecção, problema ortográfico, identificação onomástica, etc.). Em compensação, prontifico-me a dar-lhe toda a assistência anónima para que o seu trabalho saia o
mais perfeito possível. Para isso julgo que se não deve apressar a composição tipográfica, antes que esteja pronto, em forma definitiva, o texto e o comentário. Há muita coisa
a rever nesses dois campos. Trata-se de uma obra que deve honrar a cultura galega e
não deslustrá-la. Desejaria que compreendesse o meu ponto de vista.
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Quanto ao caso dos vilancicos, agradeço-lhe as
e garanto-lhe que
nem uma vez duvidei da sua boa fé. Foi apenas imprudente, ao tomar uma resolução
sem me consultar. É que, repare bem, pode dar-se o caso que da minha exploração em
arquivos portugueses não resulte muita coisa de novo, pois a colecção mais completa
foi vista por mim -a da Bib. Nacional. Nesse caso, o que ficaria para nós? Bem pouca coisa. Insisto em minha opinião: já que Filgueira se quer meter nisto, aproveitemos a
sua impertinência, para formarmos os 3 o Corpus dos vilancicos. É o mais acertado, o
mais digno e o que melhor serve os interesses da cultura galega. Não acham?
Gostaria que não ficasse com uma opinião muito desfavorável a meu respeito.
Nós, os galego-portugueses, somos um pouco descuidados e improvisadores. Só podemos libertar-nos desse defeito, aceitando a disciplina dum método rigoroso. É preciso
criar esse instrumento. Os reparos que fiz ao seu trabalho, aliás muito simpático, radicam neste princípio. Fi-los com sinceridade e com o fito posto nos interesses da nossa
comum cultura. Compreende a minha atitude? Gostaria que falasse sobre isso com Del
Riego.
Entretanto, creia-me amigo muito atento e obrigado

Manuel Rodrigues Lapa

1952, janeiro, 7: Bilhete postal de Rod.rigues Lapa

li

Álvarez Blázquez

[Bilhete postal dactilografado, excepto o nome e o endereço do remetente, que
são manuscritos de Lapa].
CORREIO
PORTUGAL
BILHETE POSTAL

Endereço:
Exmo. Senhor
D. José M. Álvarez Blásquez
Gran Vía, 326-5° drcha.
Vigo
Galiza - Espanha

Remetente:
Rodrigues Lapa
Rua Newton, 3
Lisboa - Portugal
Lisboa, 7 de Janeiro de 1952.
Meu prezado Amigo
Recebi a sua carta de boas festas, que agradeço e retribuo cordialmente. Também
eu desejo que o Ano Novo lhe corra com felicidade.
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Mandei-lhe há tempos o original da antologia, com notas do meu punhoo Recebeu-o? Peço-lhe que mo mande dizer, pois estou em cuidado, ainda que o enviei registado, já se vêo
O Amadis de García de la Riega vai-se lendo aos poucos oTem muita imaginação
e não estava de posse do assunto; mas pode ser que se aproveite alguma coisa, em meio
dos '-"C'I-''''''<.''''o
Com os meus respeitos para a sua senhora, creia-me amigo m[ui]to atento e

Manuel Rodrigues Lapa

1952, janeiro, 14: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa
[Carta dactilografada]

o

Vigo, 14 de Xaneiro de 19520
Sr. Don Mo Rodrígues Lapa
LISBOA
Meu distinguido amigo: Ten Vdeo que me perdoar pol-a demora en dar resposta
â sua carta do 21 de NadaI; os traballos de cabo de ano na oficina e na librería, tiveron a
maior
da
de outra banda, o paquete co orixinal da "Escolma" demorouse
bastante, e non hai mais que oito dias que o teno no meu poder; non quería contestarlle
denantes de oliar as correciónso
Non pode Vdeo maxinar cánto lIe agradezo o traballo que por mina
se tomou, e nin que decir ten que seguirei ao pé da letra todas as suas suxerencias e observaciónso E aínda farei mais: tratarei de
no tocante a biografia e poética dos trovadores, todo aquilo que non tenha unha base de certa posibilidadeo Reconezo que a bibJiografía que
manexar non é abondosa nin sempre dina de creto, mais a verdade
é que pra outra cousa teríame de desplazar por algún tempo â Cruna ou Sant-Yago, en
cuias bibliotecas cicais toparía parte do que Vdeo me recomendao Non considerei que
pra unha sinxela labor de escolma precisase de tanto o A mina
mais segura e certa
foi V deo mesmo a través das suas preciosas obras e logo co-a promesa de que revisaría o
meu escrito o Tamén Filgueira foi lido demoradamentes por
sobre todo no seu derradeiro traballo na "Historia de las Literaturas Hispánicas"o Pra o texto tiven de seguir
a Nunes e Braga (iste soio no cancioeiro de
confrontando -cando me foi posibre- co-as antoloxías portuguesas de Nemesio, Regio, Pimpao, etco De Filgueira tamén
tomei algo, e por certo que a "gesta" de López de Bayam correxinna asegún iI, e vexo
datos biográficos tireinos de traballos dispersos de autoagora que bastante mal.
res galegos, e anque tratei de desbotar fantasías, 11011 deixei de considerar que algu11has
identificacións onomásticas, derivadas da toponimia,
ser acertadas e, cando menos, apuntan unha pista pra ulteriores investigaciónso
Ben sei que no meu modesto
como en todo traballo humán, hai erros e
non trato de cangar aos autores de que me servín co peso dos meuso Somentes quero que
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V de., co seu agudo senso crítico, comprenda as minas grandes dificultades n-unha labor
que apenas ten intentos de erudición, senón mais ben de exercicio estimativo da propria
sensibilidade poética, tratando de ofrecer ao público unha pequena parcela da nosa lírica
medieval.
Dei Riego, Vifias e mais eu lamentamos moitísimo que, pol-as razóns espostas,
non acceda V de. a escribir pra o Iibro unhas lifias limiares. Tífiamos posta moita iJusión
n-elo, porque sería cicais a primeira ocasión en que unha autoridade centífica do Portugal irmán avalaba co seu prestixioso nome unha laboura, humilde pero chea de anceios
outos, de un fato de galegos esperanzados. Non era a mina vanidade persoal -anque de
certo ela tamén contara- o que me fada degoirar que o seu traballo dinificase o libro:
era, por riba de todo, o prestixio da editorial "Galaxia" e o sinificado do exempro, de
que tan necesitados andamos por eiquí. Ben podería eu mentirlle agora, tirándolle importancia ao feito, mais quero ser sinceiro e leal; isto mesmo Ue demostrará a outa estima en que todos nós o temos a V de. Ista estima, e ista amizade cordial, fainos tamén
comprender sin reservas as suas boas razóns e aceptalas de bo grado, como amigos verdadeiros. Cicais outra vez podan as nosas ilusións verse cumpridas.
Na primeira ocasión que vaia a Pontevedra falarei con Filgueira. Desplegarei as
minas mais sutís artes diplomáticas pra darlle conta do proiecto dos vilancicos, sen Ue
decir toda a verdade. Si ten algún incomenente ou pon reparos de calquer arde, comunicareíllo a V de. De calquer sorte, o meu primeiro contaito non será mais que de sondeo.
A ver
pol-o menos, Ue alcontro bo remedio a isto. N-outro caso, Vde. me disculpará
si abandono a tarefa paI-o que a min toca e me limito a indicar a Filgueira a improcedencia de incluir no que él faga os vilancicos descubertos por V de. De iste xeito, íl faría
somentes unha aportación parcial ao futuro "corpus". Todo isto, repito, no [ca]so en que
íl pofia reparos a un traballo común. Pero de todos xeitos, eu sem[pre] estarei â disposición de V de. na percura de datos e textos.
Por certo, non tiven sorte nos vilancicos que agardaba atopar. O do E[ sco ]rial,
cuia copia lIe mando, parezme portugués, ainda que non tampouco de un xeito craro.
Agardo a sua opinión. As outras duas composicións do Canc. de Upsala non san vilancicos nin merecen a pena. En troques, teno curiosidade p[ ar] saber si, en efeito, hai
algúns na Bib. Nacional de Madride, como V de. me indicou n-unha das suas cartas. Era
mester tratar de conecer as signaturas dos ms., pois de outra maneira será pouco doado
localizalos. Eu teno na Bib. un bo amigo, moi dilixente, que me mandaría deseguida fotocopia ou microfilm, s[i] Ue damos as indicacións precisas.
Voume agora a poner con todo vagar â tarefa de revisar a Escolma, corr[ e]xila
seguindo as suas indicacións [e] liberala de carga. No glosaria xa estaba traballando e
cando estena rematado tomareime a liberdade de no enviar, para que tena a xentiJeza de
revisalo. Non sei como Ue pedir disculpa por tanto atrevimento; cicais porque a culpa é
en parte sua, ao pôr tanto interés en todo elo. Outra cousa que me esquendn decirlle é
que o exemprar que mande[i] a Vde. 11011 tina sido revisado mais que n-unha pequena
parte, pois non era o destinado â imprenta, e agora topo que bastantes das suas correccións xa eu mesmo as fixera, ao confrontar textos e ao revisar o escrito. De isto tiveron
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culpa os editores co-a sua presa; agora, en troques, terán de agardar, porque non quero
precipitarme.
E nada mais. iAh, recibín a sua derradeira postal! Moito lle agradezo os seus votos de felicidade. Daríame por satisfeito con que o presente ano non fose mais maio que
o pasado.
Meus saúdos respetuosos aos seus familiares, e V de. conte co afecto cordial do
seu amIgo,

1952, jaHleiro, 29: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázql.l.ez
CTr,?7nfln

menos o Post Scriptum, escrito à

Lapa].

Lisboa, 29 de Janeiro de 1952.
Meu prezado Amigo
Respondo à sua carta de 14 do corrente, um pouco tarde, do que lhe peço desculpa. Não tenho andado muito bem de saúde.
Agradeço-lhe o vilancico que me enviou. Parece-me obra de um português, que
galeguizar o texto, seguindo a tradição dos vilancicos, e fez uma grande misturada
de formas. Terá de ser estudado, com outros do mesmo género. Oportunamente lhe darei indicações sobre a pesquisa a fazer. Estou com empenho, como deverá calcular, em
conhecer a reacção de Filgueira à proposta que lhe vai fazer, que é a mais digna dos altos objectivos que visamos.
Continuo com o trabalho, bem árduo, da restituição das cantigas de mal dizer. Se
não fosse a sua Antologia, que veio acordar a antiga ideia, não teria ainda metido mãos
à obra. Peço-lhe que me deixe ver novamente as cantigas e o glossário, quando os tenha
prontos para a impressão. Julgo um imperativo de consciência fazer isto: nada tem que
me agradecer. Trabalhamos ambos para o mesmo fim. O que desejo é que a obra saia,
que obras
se não perfeita (nada há perfeito no mundo), ao menos digna de uma
irresponsáveis têm gravemente deslustrado.
Um desses livros é precisamente o de La Riega sobre o Amadis de
que
lhe mando hoje devidamente registado. Agradeço-lhe o ter-mo emprestado. O que esse
homem diz sobre coisas propriamente filológicas é inacreditável; as aproximações
onomásticas que faz são próprias de um desequilibrado ou de alguém que não tinha o
menor vislumbre de senso crítico, o que vem a dar no mesmo. Enfim, está a par de
Mourifio e outros que tais, que têm desonrado com os seus dislates, produto de imaginações descontroladas, a nossa cultura. Entendo que é absolutamente indispensável que
deixem de ser escritos livros desses, que nos desprestigiam.
Desejo-lhe do coração uma boa saúde; e receba cumprimentos afectuosos do seu
amigo muito atento e obrigado
Manuel
Lapa
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P. S. - A partir de 1 de Março o meu endereço é: Rua 12, Costa de Caparica
(Portugal).

1952, fevereiro, 7: Carta de Álvarez Blázquez a Rodrigues Lapa

[Carta dactilografada].
Vigo, 7 San Bras, 1952.
Sr. Don M. Rodrígues Lapa.
LISBOA.
Meu distinguido amigo: Xa vai sendo hora de que ofreza a Vde. unha eispricazón do meu longo silenzo: non quería escribirlle de novo sin ter denanies estado en
Pontevedra a falar con Filgueira do asunto dos vilancicos, e hasira o dia de onte non me
foi posibre ir alá, pois tiven repetidas veces que adiar o viaxe por diversas razóns.
Fun, pois, a Pontevedra, acompanado do común amigo Vinas, e coa meirande
diplomacia dinlle conta a Filgueira do proieito noso -de V de. e mais meu- e da sua
"coincidencia" posterior no mesmo pensamento, eisí como da indicación sua de que era
preferible a traballar isolados facelo en equipo, a fin de lograr de iste xeito o "corpus"
dos vilancicos. A sua resposta textual foi: - jEncantado!". E de verdá que encantado ficou, non soio porque a idea pareceulle moi axeitada, sinón porque ben se decata da honra que V de. Ue fai. Eu fíxenlle saber o meu cativo papel entre V des. dous, e quedamos
de acordo en que, en principio, eu farÍa de catalizador e 1azo de unión antre V des., escribendo a un e outro e centralizando, en certo modo, a laboura; pero tanto a íl, como a
Vde. agora, teno de adiantar que o meu modesto nome non debe aparescer no libroo Non
me rife por isto, e comprenda as mifias razóns.
O plan que en principio acordamos, pra ser sometido à sua aprobación é o seguinte: V de. e Filgueira tratarán de recadar, cada un polo seu
o maior número de
vilancicos galegos, inéditos ou non, mentres eu axudo no que poida tanto a un coma a
outro, escribindo a onde me indiquen, tomando copias fideles, procurando fotografías
ou microfilms, etc. Cando ista previa tarefa estena concluída, sería bo procurar unha
xuntanza, despois de confeccionar un plan de edicióno Apuntóume a comenencia de dar
n-uns apéndices as transcripcións musicales dalgúns vilancicos e tamén unha escolma
dos poetas galegos modernos cultivadores do xénero. Non embargantes, coido que de
todo haberá que tratar con vagar, e que o mais urxente é ir agora â pesquisa de textos.
Díxome que acaban de pubricarse varias vilancicos, que foran cantados en Zaragoza e
que ten noticias de outros da Bib. Nal. de Madride, eisí ou non sei que outros lugares.
Caída que incluso os hai nas capelas de Cádiz e Granada; alá veremos. Eu teno noticia
de un trilingüe -portugués, galego e asturiano- de Toledo, publicado mm folletino do
SoXVIlI.
Moita celebrarei que todo isto sena do seu agrado e coincida en todo co seu pensamento; non deixe de comunicarme cantas indicacións e suxerencias coide oportunas.
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Polo pronto sería bo que me dise nota das signaturas dos vilancicos da Bibo NaL de Madride, pra tratar de obter o microfilm, a través de un amigo meu, que é funcionario alí.

o luns vindeiro enviareille por correo certificado o orixinal da mina Escolma, totalmente correxido, seguindo ao pe da letra todalas suas indicaciónso Vai acompafiado
do Glosario, no que aínda terá que pôr V de. moito da sua parte e que terno sena ocasión
pra me demostrar o pouco que sei. Algunhas voces van en blanco, porque desconezo ou
dubido do seu sifiificado; outras antre interrogacións; outras, en fin, cicais con errada interpretación. A verdade é que manexei todos cantos Glosarios topei à man, e onde non
topei lagoas enfrenteime con contradiccións de bulto. En fin, que xa me avergonza molestalo tantas veces.
No meu traballo suprimín cousas e modifiquei outras; fuxín das afirmacións categóricas e desbotei certas suposicións. Ainda aSÍ, poden quedar defeitos e
que
Ile rogo me indique tal corno fixo denantes. Dous
están ainda en pé: 1°, erguer = erger, traguer = trager, etc., no que nin eu, nin Dei Riego, nin Vifias, a quenes
fixen partícipes das minas dudas, sabemos corno resolver. As suas razóns son moi atinadas, mais non é menos certo que as formas erger, trager, pónennos frente ii malsoante
geada. O 2° problema é o da ortografía de
trobador, etc., que Vde. me corrixe
sempre nista forma, sin duda por razóns etimolóxicas, e que eu tina unificado, co resto
das voces antergas, en orde à modema ortografía galega (cicais niste caso influída polo
castelán)o Resultaría que nas minas notas escribiríamos trovar, e no texto dos poetas
trobar, provocando o confusionismo na xa confusa ortografía nosa. l,Qué facer con istes
dous problemas? Eu non puiden tornar aínda ningunha decisión, nin quixen tampouco
facelo denantes de plantearlle de novo a V de. a custión.
Volvendo ao Glosario, teno necesidade de disculparme dos seus defeitos, advirtíndolle que é a primeira vez que se fai antre nós do galego antergo ao galego moderno,
todos os demais tenen sido de
ao castelán, con todas as facilidades que da
a riqueza eispresiva diste; por iso, topeime fano de guías e traballos precedentes, e às
veces teno por forza de recurrir ii forma castelán posta antre paréntesis, pra que o leitor
se decate ben do sifiificadoo
A obra levará tamén un índice de trovadores, outro dos primeiros versos das
composicións, e un terceiro onomástico, ainda que iste non é tan seguro, pois dependerá
en parte das comenencias de aproveitamento do
é decir, de que sobren ou nOD
unhas foIlas do pliego final.
Ben sei que, con todo, o meu traballo non carecerá de
pero confío que
agora esté xa mais cerca do seu criterio e agrado. Por ISO vou me a tornar aínda unha 1ibertade: non mo deixe SiD unhas verbas limiares suas! Non unhas verbas nas que tena de
facer eloxio algún, que 110n é do caso, sinón nas que fique constancia de ista irmandade
espritoal da nosa común
que prestixien a n08a edición e que sirvan de exempro
pra o futuro labourar dos intelectuales luso-galaicos. Non no
por
e nin 8iquera 110
eu soio: é en realidade GALAXIA a que ten o meirande interés en contar
antre os seus colaboradores às autoridades que, corno
dan exempro de ma estria e
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rigor científico. Non fale de min nin do libro: díganos apenas algunha cousa da escola
trovadoresca galego-portuguesa, pra que o leitor coneza o mundo en que vai a entrar;
unha breve lección literaria, unha sinxela evocación da época, un rápido eisame dos
xéneros, sin necesidade de perder moito tempo nin moita tinta.
Perdóeme ista insistencia, na que cicais non debería eu cair. Si Ue desagrada, esquénzaa, sin Ue dar importancia. A DeI Riego comuniqueille ista idea, e estou autorizado a decirUe a V de. que íl tamén a fixo sua; pero, naturalmente, ningún dos dous queremos que o peso da amistade poda sifíificar unha coacción na sua decisión. Prescinda,
pois, dél e o sacrificio que V de. faga adíqueUo ao prestixio cultural dos nosos pobos,
que están por riba dos coidados humáns.
No paquete da Escolma vai un librifío meu, encol das romaxes, que tefío a honra
de Ue adicar. É cativa cousa e non trata mais que de dar ao leitor non familiarizado cos
nosos costumes unha visión cinematográfica das festas populares. Nin o espacio nin o
meu saber daban pra mais.
Recibín hai tempo o libro de La Riega. Comprendo o seu noxo polas parvadas
que di; era o sifío do seu tempo, e él non foi quen de superar a época.
Agardo co interés de sempre as suas noticias. Respetuosos saúdos a todolos seus,
e V de. conte coa leal amistade do seu bo amigo,

1952, março, 18: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Bilhete postal dactilografado, menos o Post Scriptum, escrito à mão por Lapa].
BILHETE POSTAL
Endereço:
Exmo. Senhor
D. José María Álvarez-Blásquez
Gran Via, 326-5°, drcha.
Vigo
Galiza - Espanha

Remetente:
M. Rodrigues Lapa
Rua 12
Costa de Caparica
PORTUGAL
Costa, 18 (?)/3/952.
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Meu caro Amigo
de que levará
Recebi a Antologia, que vou ver com atenção; mas
menos 15 dias, pois trago entre mãos umas coisas urgentes o Agradeço-lhe a oferta do
voluminho, na verdade muito sugestivo, sobre as romarias galegas. Lembro-me com
saudade da passeata à Franqueira.
Fiquei satisfeito com a
que deram à
dos Vilancicos; mas não
posso dispensar a sua colaboraçào, por ser um instrumento de ligação indispensável.
Conversaremos mais de espaço sobre o assunto.
Creia-me amigo muito atento e
Manuel Rodrigues Lapa
P. So Conte com 2 ou 3 páginas de apresentação, à guisa de prefácio.

1952, março, 20: Carta de Rodrigues Lapa a Áivarez Blázquez
[Carta dactilografada, menos o Post Scriptum, escrito à
Costa de

Lapa].

20/3/952.
Meu caro Amigo
Tenho o prazer de o informar de que a revisão da sua antologia vai mais depressa
do que eu cuidava, pois já tenho revisto mais de metade do trabalho. Calculo que, dentro de três dias, lho poderei mandar. Fixemo-nos pois nas formas erguer, traguer, etc.,
que embora não sejam exactas, são ainda as menos más. Trobar é uma expressão técnica, que conviria manter no texto, embora no comentário escrevesse trovar. Faça porém
° que lhe parecer melhor, pois disso não vem grande mal ao mundo.
Claro que muito me interessa o ms. de Sarmiento en coI do Amadis. Agradecialhe uma cópia exacta do trabalho, mais não preciso do microfilm. O que é fundamental
é saber se o trabalho é efectivamente de Sarmiento. Estou convencido de que será coisa
melhor do que o ensaio de La Riega. Oportunamente falaremos nos vilancicos; mas
desde já lhe digo que não posso dispensar a sua colaboração. Para um Corpus não são
demais 3 colaboradores.
Cumprimentos aos amigos e em especial ao Sr. Vifías. Creia-me amigo muito
atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa
P. S.- Trobar corre o século XIII; trovar o século xv.

1952, março, 21: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
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Costa da Caparica, 21 de Março de 1952.
Meu prezado Amigo
Compreendendo a necessidade que tem da Antologia, mandei-lha ontem registada e com as correcções que me pareceram indispensáveis. O meu prólogo será composto no fim de tudo, depois do Glossário, que precisa de leitura mais atenta. Muitas rubricas vão marcadas com ponto de interrogação. Quer isto dizer que é necessário indicar a
página onde aparecem para se ver melhor o sentido. Ainda aqui, por vezes, foi induzido
em erro por Teófilo Braga, como naquele fantástico significado de coteife, a que aludo
com certo pormenor nas minhas Origens. Não deixe de me mandar as provas tipográficas do Glossário. Se então já estiver em Anadia, tanto melhor, pois é lá que tenho a
maior parte dos meus livros.
Lembro-me agora que, no capítulo do Conde de Barcelos D. Pedro, diz que este
magnate faleceu ou fez testamento em Latin, na Galiza. Trata-se de uma terra portuguesa, domínio do Conde, na província da Beira, não longe de S. João de Tarouca, na igreja
de cujo mosteiro ele foi sepultado. Não deixe de corrigir essa
de certa gravidade.
Como vê, esta questão de toponímia é quase insolúvel, pois as terras da Galiza de lá sofreram as mesmas influências e têm os mesmos nomes da Galiza de cá. Tudo é igual,
ou, pelo menos, muito parecido ... E é nesta confusão que reside o interesse de tão curiosa cultura. Ou não será assim?
Quanto à grafia de trager, veja a falsidade da sua posição, adoptando a forma
traguer, que atraiçoa a verdadeira pronúncia do tempo, a pág. 171, onde inscreve a forma trague. Este monstrozinho, que suponho não existir em galego, está por trax; mas
esta forma aqui não é possível, pois daria menos uma sílaba. A única forma legítima é
pois trage, com} pre-palatal. Contudo, não deixo de admitir as suas razões, que consideram o grande público e não uma roda restrita de estudiosos.
Peço-lhe que diga na volta do correio se recebeu efectivamente a Escolma. Era
lamentável que se extraviasse, o que não é natural.
Cumprimentos a todos os amigos. Creia-me
amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1952, abril, 19: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez B!ázquez
[Carta dactilografada, salvo o Post Scriptum, escrito à mão por Lapa].
Costa de Caparica, 19/4/952.
Meu prezado Amigo
Mando-lhe hoje o Prólogo à sua Escolma. É uma coisa sóbria, breve, como ficou
combinado. Veja se lhe agrada. Quando não, diga, para se modificar, se vir que a Censura pode meter nele o dente (não creio). Teremos tempo para isso,
demora ainda o
começo da impressão. Não deixe de me enviar o Glossário: há coisas que precisam
emenda.
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Sobre o Conde de Barcelos D. Pedro, deverá consultar o Cancioneiro da Ajuda,
págs. 246-248. Não está bem fixado o ano de nascimento de D. Pedro. A data vulgarmente admitida, 1291, não serve, por razões de peso aduzidas por n Carolina (pág.
246, n. 4), que sugere a data aproximada de 1285.
Cumprimentos aos
e um abraço cordial de
Manuel Rodrigues
P. S.- DeI Riego teria ido já para Madrid? Disse-me que talvez passasse por aqui.

neste ponto uma tarjeta
carta seguinte].

, .... "ouo,.uu

de Lapa, à qual

referência na

1953, janeiro, 4: Carta de Álvarez Blázquez li Rodrigues Lapa
dactilografada].
Vigo, 4 de Xaneiro de 1953.
Sr. Don Manuel Rodrigues Lapa
ANADIA
Meu lembrado amigo: Recibín dias pasados a separata do seu interesante traballo
encol da cantiga da "garvaya", que tivo a amabilidade de me adicar, xunto ca sua tarxeta de felicitación de Aninovo. Agradezo fondamente ambas delicadezas, e ante todo
quérolle espresar os meus afervoados votos de venturanzas pra todos V des. no ano que
empeza.
Sabía por DeI Riego que tina Vde. publicado en "Cuadernos de Estudios Gallegos" o referido traballo, e agardaba por a revista con verdadeira ansiedade[;] a revista
ainda non chegou ás minas mans, de modo que o seu atento obsequio fo[i] por min doblemente agradescido. Muito me gorentou o seu magnífico estudo, dempois do cal coido que xa non hai nada qué falar do asunto. Leccións distas precisamos de V de. os que
pOiS, sm os
tanto amor temos posto no noso espléndido pasado literario. Non nos
zumosos froitos do seu saber.
Tina -e teno- unha grave deuda con Vde.: a do microfilm do traballo do P.
Sanniento encol do "Amadís". A verdade é que a culpa non ten sido mina, sinón da perA
soa a quen Ue encarreguei en Madride, vai pra oito meses, que me tirase a dita
primeiros do pasado mes encarguei por fin a outra persoa, e ísta prometeume que non
tardaría en me mandar o microfilm. Agardo con inquedanza, mais tamén con certo escepticismo. Na nosa desditada Biblioteca Nacional non hai servizo oficial diste tipo, e
temos que encomendar a particulares tales traballos, vencendo mil impeitizos. En fin,
alá veremos si desta volta temos mais sorte.
A mina -a "nosa"- ESCOLMA está na imprenta, e coidamos que pra o cabo de
mes estefia rematada. "Galaxia" puxo moito coidado nela, e penso que será do seu agra30

do. Eu non pensei que Ue diran tanta presa á edición, pois entrou en caixa hai poucos
dias, e por iso non quixen molestar a V de. denantes de agora, pra que tivese a bondade
de axudarme a acrarar as denadeiras verbas do Glosario, confonne tinamos acordado.
Mándolle boxe a lista, con indicación das cantigas a que pertencen, seguindo as suas
instruccións. Algunhas van coa definición provisional antre intenogantes; noutras non
me atrevÍn a poner nada. Sei ben que isto é xa abusar da sua amabilidade, mais non teno
mais remedia que aconer outravolta a ela, confiado na sua probada pacencia pra conmigo.
Seguindo as suxerencias que V de. me fixo, irá ao final un índice de primeiros
versos, ademais do de autores, e cicais outro onomástico.
Parez que Filgueira prepara con presa outra "Antoloxía da lírica medieval galego-portuguesa", según me dixeron en colaboración con Piel. Isto pode ser que sena o
motivo por que "Galaxia" ten presa en que a nosa vexa a luz axina, por comprensibles
razóns comerciales. De ser certa a información, non deixa de estranar a nova "coincidencia".
Rógolle faga presentes á sua dona, fiUo e netino ~que xa non será tan "ifio"~ as
Iembranzas cordiaes da mina dona e minas niste comenzo de ano, desexándolles a todos
as meirandes felicidades.
E pra V de. unha aperta moi fonda do seu decote admirador e amigo,

1953, janeiro, 13: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].

Anadia, 13 de Janeiro de 1953.
Meu caro Amigo
Mando já a lista de palavras, pois tenho receio que lhe faça falta para acabar de
imprimir o livro. Vão mesmo a lápis as minhas notas; se tiver alguma dificuldade na leitura, diga. Quando inutilizo os sinais de interrogação, quer isso dizer que está bem.
O que me diz sobre uma pretensa edição de Filgueira e PieI enche-me de surpresa. Mas é uma rematada loucura esta competição desaforada, que se traduz num espantoso insucesso comercial! São dois livros que necessàriamente se vão prejudicar um ao
outro. Por isso mesmo acho indispensável que a sua Antologia saia muito cuidada, sem
erros de maior, com uma revisão tipográfica escmpulosa. Estou sempre ao seu dispor,
para o que quiser de mim.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1953, fevereiro, 5: Carta de Rodrigues Lapa li Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].

31

Anadia, 5 de Fevereiro de 1953.
Meu prezado Amigo
na
me diz textualmente: "Pode escrever ao seu
Recebi carta do Prof.
amigo Álvarez-Blásquez que não cheguei a pensar numa
dos Cancioneiros. O
que preparo é uma antologia de carácter essencialmente
que
todos
os séculos da existência do galego, começando pois pelos latinos dos fins do século
muito diferente. Também a antologia que, em princípio,
VIII. Como vê, é um
Ignoassentei preparar de colaboração com Filgueira Valverde, teria um carácter
ro,
se este plano irá realmente para a frente. O seu amigo não tem, pois, motivo
para apreensão". Aí tem o que há a respeito da falada antologia.
Quero fazer-lhe um pedido: não será
mandar-me provas do meu prefácio da sua Antologia? É que no geral os livros galegos são mal revistos e receio que
que aqui tenho,
haja erros nessas minhas três páginas. Aliás, relendo a cópia do
encontro erros, que não sei se teriam sido corrigidos no exemplar que lhe mandei. Recebeu as respostas que dei às suas dúvidas? Houve uma ou outra que ficou sem resposta, por não ter indicado com rigor o número da cantiga.
uma revisão impecável: é
fundamental.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuell<nf1r,1ÇY1~IPS

1953, fevereiro, 17: Bilhete postal de Rodrligues Lapa a Álvarez Biázqlllez

excepto o nome e o

pnrJp,VPf'n

do remetente, que

BILHETE POSTAL
Exmo. Senhor
D. José María Álvarez-Blásquez
326-5°, drcha.
Gran
Vigo - Espanha

Remetente:
M. Rodrigues Lapa
Anadia - Portugal
Anadia, 17 de Fevereiro de 1953.
Meu prezado
Agradeço-lhe vivamente exemplar da Escolma, que me enviou logo em seguida à impressão, O aspecto gráfico não está mau, ainda que para o meu gosto pessoal o
ache um pouco berrante de cor. No meu prefácio há alguns erros, mas não tantos como

°
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receava. No texto encontrei alguns, num folheio superficial. Verei isso melhor. Talvez que o aspecto ganhasse com a numeração das cantigas antes do 10 verso. Enfim, que
a Escolma seja feliz e cumpra o seu destino.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel
Lapa

1953, maio, 28: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].

Costa de Caparica, 28 de Maio de 1953.
Meu prezado Amigo
Ando há dias para lhe escrever, afim de lhe solicitar o seguinte, na falta do nosso
prestantíssimo DeI Riego.
Encol do
Tinha muitíssimo empenho em possuir o estudo de Cotarelo
nome de Martin
que foi publicado no nO 109 da revista "Nós". Não foi tirada separata? Não é possível arranjar um número avulso da revista? Apelo para os seus conhecimentos bibliográficos e para a sua
de alfarrabista.
Também estou muito interessado no artigo de Iglesia Alvarinho sobre Codax.
n° XII (1951), é possível que se consiga esse
Como foi publicado no Anuario de
número, caso não
e esse
que muito
ainda tenho um terceiro
a
mais difícil: não seria possível obter ainda os números do Boletin da Academia que trazem o estudo de Oviedo y Arce sobre Codax? Devo dizer-lhe que já tenho esse trabalho; mas desejava outro exemplar para oferecer a um amigo, o professor brasileiro
Celso
que anda interessado na figura do
de
Nunca pensaram na
reedição em volume desse estudo, com o
musical de Taffal y Abbad? Talvez valesse a pena, com notas que actualizassem o texto, em certos passos. Uma tarefa
interessante para Galaxia.
Cumprimentos para sua senhora e um bom aperto de mãos ao Sr. Vifias. Receba
um abraço do seu amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues

1953, junho, 8: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázqu.ez
[Carta

Costa de Caparica, 8 de Junho de 1953.
Meu bom
Efectivamente o Fernández deI Riego ficou bem substituído. Agradeço-lhe muito
do coração a sua carta e as suas generosas ofertas. Recebi o estudo de Cotafelo Valledor
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em duplicado, generosa previdência que muito vai prestar a Celso Cunha. Este amigo e
professor brasileiro vai dedicar um trabalho a Martin Codax, segundo me informou. Seria bom orientá-lo no sentido das coisas galegas, pois é um romanista de muita cultura,
que publicou já trabalhos fundamentais sobre Charinho e João Zorro. Foi pena não citálo na Escolma. Ficará para a 2" edição.
Quanto ao Anuário de Vigo talvez se possa fazer o seguinte: como o artigo de
Iglesia Alvarinho é curto, poderia tirar duas cópias dactilografadas, uma para mim, outra para C. Cunha, e mandava-lhe o seu exemplar. É o melhor que há a fazer.
Muito agradeço a si e ao amigo Sr. Vifias pela oferta do entremês sobre a pesca
do rio Minho. Talvez que procurando no nosso Arquivo da Torre do Tombo, encontremos vestígios do autor. Farei uma pesquisa.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

[Falta neste ponto uma carta de Alvarez Blázquez de data 21 dejunho, à qual se
faz referência na carta seguinte de Lapa].

1953, julho, 11: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].
Anadia, 11 de Julho de 1953.
Meu estimado Amigo
Demorei em responder à sua prezada carta de 21 de Junho: meteram-se afazeres
de permeio; depois veio o trafego da minha vinda para Anadia. Desculpe. Já escrevi a
Del Riego, dizendo-lhe a verdade: que encontrou em você um admirável substituto, em
você e em Ramón Pifieiro, a quem também devo atenções que muito me penhoraram.
Somos uns para os outros, como diz o bom povo. Muito obrigado por tudo.
O entremês não tem efectivamente valor literário; e Bouza Brey não foi aqui feliz no tratamento do texto. No v. 90 deverá ler-se e váse e não évase, que não é coisa
nenhuma; no v. 175 deverá ler-se como está no ms. morto e no v. 178 torto. No v. 197
deverá ler-se impresa (= empresa); no v. 230 provàvelmente mais as guardas; no v.
300, Quen, amigo; no v. 343, co isso; no v. 386, mais. Gràficamente, a edição está primorosa.
Ainda antes de vir de Lisboa, fui ao nosso Arquivo Nacional procurar informações sobre a personalidade do autor. Não encontrei nada; mas não dei por findas as minhas diligências.
Já disse a DeI Riego que aceito, em princípio, a sua proposta; mas poria como
condição o ser uma edição especial, reservada a um certo número de subscritores, forçosamente limitado. Não podemos perder de vista que, preparando eu a edição total das
cantigas d' escarnho e mal-dizer, não posso prejudicar o êxito duma tal edição com essa
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antologia. Suponho que compreenderá o meu ponto de vista. Por isso, entendo que será
melhor amadurecer a ideia, antes de lhe dar realização, e ponderar os prós e os contras
duma tal iniciativa. Não lhe parece?
Não deixarei de lhe comunicar qualquer achado que faça nas bibliotecas e arquivos de peças em galego.
Cumprimentos ao seu innão e à sua senhora. Um bom aperto de mãos do seu
amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1954, janeiro ??: Bilhete postal (?) de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[... ] "O Cancioeiro" é uma brincadeira inocente e bem forjada; mas receio que
possa induzir em erro mais de um estudioso que não tenha capacidade filológica para
distinguir o falso do verdadeiro [... ?] Há homens que não perdoam serem levados a engano [... ]

1954, janeiro, 30: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez

[Carta dactilografada].
Anadia, 30 de Janeiro de 1954.
Meu estimado Amigo
Estive ausente de Anadia durante oito dias e só agora tomei conhecimento da sua
carta, que, como é de calcular, me encheu de satisfação. Até que enfim que encontrámos o célebre artigo de Veste iro Torres! Também me interessa o que diz sobre a publicação do estudo no livro póstumo "Monografías de Vigo". Claro que não tenho muita
pressa e posso esperar um mês ou mais pela cópia. Apresentará os meus cmnprimentos
e agradecimentos ao Sr. Rey Soto, a quem devemos esse grande favor. Diga-lhe que eu
sou um bom amigo da Galiza.
Muito interessantes as reacções suscitadas pela sua hábil impostura literária.
Oxalá que os que caíram como patos lhe perdoem a brincadeira.
Não deixe de me enviar os catálogos do seu recheio de obras em galego, com os
respectivos preços.
Com cumprimentos para o Sr. Vifias, creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1954, março, 8: Carta de Rodrigues Lapa

li

Álvarez Blázquez

[Carta dactilografada].
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Anadia, 8 de Março de 1954.
Meu prezado Amigo
Uma boa saúde para si e para os seus são os nossos votos, por este inverno
húmido e frio.
Quero lembrar-lhe o famoso artigo de Vesteiro Torres sobre Codax e o apuramento daquelas indicações bibliográficas em tomo de duas prováveis redacções desse
artigo. O meu amigo, o Prof. Celso Cunha, está vivamente interessado nisso. E como o
espero aqui para os fins deste mês, vindo de Paris, gostaria, podendo ser, de lhe dar esses elementos, de que precisa para o estudo sobre Codax.
Uma outra coisa pretendia da sua amabilidade e saber bibliográfico. Fui em tempos assinante da revista "Nós". Queria encadernar a colecção, mas dou por falta dos seguintes números: 1 a 15; 18 a 20; 22 a 32; 119; 125. Tenho repetidos, portanto a mais,
os números: 59 a 68 (lO números). Último número que tenho: 137-138 (maio e junho de
1935). Não é possível, em alfarrabistas, encontrar alguns desses números? Tem na sua
livraria alguns que me venda? Talvez em Santiago apareçam. Nesse caso escreveria a
D. Jesus Carro, que me poderia descobrir esses números que me faltam. Desculpe mais
este incómodo. Disponha dos fracos préstimos deste seu amigo muito atento e obrigado

Manuel Rodrigues Lapa
[Um apontamento manuscrito de Álvarez Blázquez na margem esquerda desta
carta precedente diz: 'Ten os 3 que a min me fallan", em referência, segundo se deduz,
a números da revista Nós. Na parte direita da margem superior da folha Álvarez
Blázquez anotou também os que parecem ser os três números que lhe faltavam: "49136 - 137-38"].

1954, março, 15: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez

[Carta dactilografada].
Anadia, 15 de Março de 1954.
Meu estimado Amigo
Não quero deixar de responder prontamente à sua carta, para lhe agradecer o envio dos dois números (9 e 10) da revista ''Nós'', que tenho incompleta. Em retribuição,
ofereço-lhe, para ter na sua livraria de antiquário, os números 59, 66, 67 e 68, que tenho
repetidos. Um trabalho curioso e benemérito seria guardar números soltos de revistas,
para ir completando colecções. Seriam vendidos de bom preço, bem entendido. Nada há
que mais me aborreça do que ter colecções truncadas.
Desejo a saúde de sua senhora e faço votos por que tenha uma boa honra, como
dizem as gentes de Portugal.
Compreendo perfeitamente as razões que alega e permito-me até um alvitre: Ferro Couselo, a quem inutilmente pedi que me visse o caso do artigo sobre Codax, não
poderia encarregar-se da cópia, visto que está em Ourense? Poupar-lhe-ia incómodos e
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até dinheiro. De qualquer
agradeço-lhe do coração a boa vontade que
em
satisfazer o meu pedido.
Escreverei ao bondoso amigo D. Xesus Carro sobre os números de NÓS. Talvez
que em Santiago se encontrem alguns números avulsos.
Com os nossos cumprimentos para a sua
creia-me am[igo]. m[uito].
obrigado
Manuel Kn,'1Y1<7110 Lapa

1954, abril, 7: Carta de Rodrigl.le§ Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada, salvo a
Scriptum, que aparecem escritos

final (desde "Creia-me
de Lapa].

") e o Post

7 de Abril de 1954.
Meu
Amigo
Muitíssimo obrigado pela sua carta e pelas duas cópias do artigo de Vesteiro Too que sucedeu
rres, que tem apenas certa importância histórica. Foi muito
com Rey Soto e Ferro Couselo. Conheço perfeitamente as susceptibilidades desses bibliómanos e aprovo a sua atitude caridosa. A Ferro Couselo também vou escrever a
agradecer-lhe. Não quero que ele suponha que estou zangado pelo seu longo silêncio. É
pessoa muito estimável e ótimo trabalhador.
Já recebi resposta do P. Carro García sobre os números que me faltam de Nós.
Não os encontrou em Santiago. Esperarei.
Muito
pelo catálogo de MONTERREY. Peço-lhe que tome nota do livro de Ramón Go Alegre, Poesía gallega contemporânea. Sugiro-lhe esta forma de pagamento: Tenho já há tempo um artigo nos Cuadernos Gallegos que me deve dar umas
200 ou mais pesetas. Poderei pagar esse e mais livros que mande vir. Ainda está à venda
Proel de Amado Carballo? É um fino poeta, que está na raiz de toda a poesia modernista.
Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues
P. S.- Vou hoje para a Costa de Caparica, onde fico ao seu dispor. Estarei lá até
fins de Junhoo

1954, abdl, 25: Carta de Rodrigues Lapa li Álvarez Biázquez
[Carta dactilografada],
Costa de Caparica, 25 de Abril de 1954.
Meu prezado
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Acabo de receber a minha encomenda de livros, contendo Pmel de Amado Carde Ramón González Alegre. Muito obrigado.
baIlo e Poesía gallega
Agradeço-lhe que me envie a factura, para lhe pagar juntamente com outras publicações
que vá adquirindo. Claro que, neste capítulo, não posso aceitar os seus favores. Dirijome ao livreiro e não propriamente ao amigo. Bem basta o que eu o tenho maçado e continuarei a maçar sem dúvida, recorrendo à sua amabilidade e ao seu saber.
Tenho estado aqui com o Prof. Celso Cunha, que lhe agradece o cuidado que teve com o artigo de Vesteiro Torres. O seu trabalho sobre Codax vai sair uma coisa boa
e séria, feita em profundidade. É muito competente em poesia medieval. Gostaria que o
conhecesse; ele vai assistir ao Congresso de Poesia, que este ano se celebra em Santiago.
Creia-me amigo muito certo e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1954, julho, 19: Carta de Rodrigues Lapa a Álvlilfez Blázquez
[Carta dactilografada, salvo o Post Scriptum, escrito à mão por Lapa na margem superior dafolha, porque no fim não ficara espaço ].
Anadia, 19 de Julho de 1954.
Meu prezado Amigo
Não sei se estará no Coruxo, ou em Santiago. Esta vai um pouco à sorte. Esteve
aqui há 4 dias o Prof. Celso Cunha, que vai ao Congresso de Poesia de Compostela e a
quem dei o seu enderereço. Estimaria que se encontrasse com ele, pois anda a fazer um
estudo sobre Codax.
Eu vou no dia 3 de Agosto até ao Brasil e penso fazer uma série de conferências
sobre temas galegos. Como podem surgir dúvidas sobre a interpretação duma ou outra
poesia de Cunqueiro ou de Pimentel, agradecia-lhe que me mandasse o endereço deles.
Também tenho algumas dificuldades de vocabulário, que lhe hei-de submeter. Uma deque serve de título
las é, por exemplo, esta: qual o verdadeiro sentido do nome
ao livrinho de Pimentel? O dicionário de Carré não diz nada sobre isso.
Também lhe pedia que me desse alguns exemplos mais gritantes das
das castelhanizações a que são submetidos os nomes de lugares galegos. Queria seleccionar alguns.
O nosso Dei Riego lá anda pela Argentina. É possível que o encontre no Brasil,
pois também lá vai. Recebi há dias um postal dele, já de Buenos Aires. Como não está
presente, é a si que me dirijo para as dificuldades.
Brevemente receberei as pesetas da minha colaboração nos Cuadernos. Liquidarei a minha dívida à sua livraria. Peço-lhe que veja se me arranja mais estes livros: Pedrayo, Contos do camino e da rua; Castelao, Cincoenta homes por dez reás; Dieste,
Dos arquivos do trasno; Montes, Tres contos. Seria possível?
Creia-me amigo muito atento e obrigado
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Manuel Rodrigues Lapa

P. S. Desde o próximo dia 21 até 2 de agosto estarei na Costa de Caparica - Rua
de Gil Eanes.

1954, julho, 31: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Bilhete postal dactilografado].

BILHETE POSTAL
Endereço:
Exmo. Senhor
D. José M. Álvarez-Blásquez
Gran Via, 326-5°, drcha.
Vigo - Espanha
Remetente:
M. Rodrigues Lapa
Rua de Gil Eanes
Costa de Caparica
Portugal

Costa, 31 de Julho de 1954.
Meu estimado Amigo
Muito obrigado pela sua carta e pelas valiosas informações que nela me deu.
Não recebi os contos de que nela me falava. Certamente não conseguiu adquiri-los. É
uma grande dificuldade ler os contistas galegos, por falta de edições. Seria bom que se
reimprimissem.
Felicito-o pelo seu merecido triunfo em Buenos Aires. Gostei de ler a poesia
«Saudade», que efectivamente introduz uma nova maneira na sua lírica.
Renovando-lhe os meus agradecimentos, creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1954, agosto, 5: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Bilhete postal dactilografado].

BILHETE POSTAL
Endereço:
Exmo. Senhor
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D. José Maria Álvarez-Blásquez
Gran Via, 326-SO, drcha.
- Espanha

Remetente:
M.

Á~~~H,.,~'~U

Lapa
Rua de Gil Eanes
Costa de Caparica
Portugal

5/8/954.
Meu estimado Amigo
Recebi com
os dois livrinhos de novelas de Otero >''',rl1''o>,,,,
Rafael Dieste. Muito obrigado. Tenho empenho em
os dos outros
em
especial Montes. Quando tiver, reserve-mo. Também
saber se chegou a ser
LHn"",-,uv o estudo de Otero sobre a Estética da
galega, que T.
cita
como manuscrito.
Nas vésperas de partir para o Brasil (no
domingo), onde espero encontrar DeI Riego, envio-lhe uma coisinha trovadoresca. Até Outubro.
Seu
muito atento e
de despedida,
Manuel

1955, junho, 16: Carta de Rodrigues Lapa a Álvanez Blázquez

Costa de

16 de Junho de 1955.
Meu estimado Amigo
Desculpe a demora que pus em lhe
o envio do 3° tomo do Dicionário
de C. Freijomil, que não sabia que tinha morrido. Ao menos, deixou a obra completa.
Embora não
uma coisa perfeita, presta serviços.
Tenho imensa pena de não ter ido a tempo para adquirir o volume das Sete Partidas. Para a outra vez conte comigo. Diga-me: não aparece de vez em quando um
exemplar da Crónica
bem entendido; mas gostava de ser informado, logo que aparecesse.
do artigo de Martínez Salazar, Por la
Tinha o maior interesse em
f.{alle;r;a, publicado no Diario de
de 12/12/903. Poderia mandar-mo
Era grande favor.
Mande-me a factura do tomo de Couceiro, para lhe enviar a 'ITl,,,rwi~éi
E creiame seu amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues
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1956, fevereiro, 8: Cm"ta de RodJrigues Lapa a Álvarez Blázquez

Anadia, 8 de Fevereiro de 1956.
Meu estimado Amigo
Antes de mais
muito obrigado
seu estudo, que vou ler com muita
endereço é: Rua Diógeatenção. Deve mandar um exemplar ao Prof. Celso Cunha,
nes Sampaio, 18 101.- Humaitá - Rio de Janeiro - BRASIL.
Sobre a edição do CBN, devo dizer-lhe que não é uma boa edição, mas como
traz a
facsimilada do códice, presta serviços; mas deve ser manejada com
muita cautela. Estão publicados 23 fascículos, que abrangem 4 volumes (de fase. 1 a
20). Cada volume custa 150$00. Se quer que lhe mande esses
e os restantes fascículos. Depois faremos contas.
É difícil dizer-lhe a minha opinião sobre esse soneto disparatado e obscuro. Deve
ter sido qualquer galego do século XIX, que se foi a um soneto do século XVI ou XVII,
soneto português, e lhe deu uma tintura galega. De
maneira, é uma impostura
evidente. O próprio facto de Carré nada dizer sobre a sua origem, aduz a favor da minha
opinião. São coisas lamentáveis, essas. Pelo amor de Deus, não se metam a inventar
uma literatura, que não
porque não
ter existido.
Com saudades aos amigos galegos, creia-me sempre amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues

1956, maio, 3: Carta de RodJrigue§ Lapa li Áiv3rez Blázquez

[Carta manuscrita, sobre papel em que aparece
o nome e o endereço de Lapa].

lmnrl?S~n

na parte

es-

Prof. M. Rodrigues
ANADIA - PORTUGAL

3N/956.
Meu prezado Amigo
Queira desculpar-me. Agora sou eu que estou em falta para consigo. Tenho andado doente, e não tenho tido tempo nem disposição para escrever.
Como me diz que desiste da aquisição do C. B. N. -no que não perde muito- é
a ocasião de liquidarmos a nossa pequena conta. Quanto lhe devo propriamente? Não
tenho aqui à mão elementos de informação. Logo que receba o seu
lhe mandarei
as
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E já agora, peço-lhe que me diga se tem conhecimento de um livro publicado em
1942 em Buenos Aires, intitulado: Martim Codax, Joan Zorro y P. Gómez Charinho tres poetas medievales portugueses. Não sei o nome do autor. O amigo Dei Riego não
conhece o livro.
Desejo-lhe uma boa saúde em companhia de todos os seus. Creia-me amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa
P. S.- Cumprimentos ao Sr. Vifias.

1956, maio, Hi: Bilhete postal de Rodrigues Lapa a Álvarez Biázquez
[Bilhete postal dactilografado].
BILHETE POSTAL
Endereço:
Exmo. Senhor
D. José Maria Álvarez Blásquez
Librería Monterrey
Aranda,18
Vigo - Espanha

Remetente:
M. Rodrigues Lapa
Rua de Gil Eanes, 40
Costa de Caparica - Portugal
Costa, 16 de Maio de 1956.
Meu caro Amigo
Recebi a sua carta, que muito lhe agradeço. Nestes 3 dias lhe mandarei as pesetas
da minha conta.
Tenho, claro, o maior empenho em lhes dar um abraço. Estou passando uma
temporada numa praia perto de Lisboa, regressando no mês de Junho a Anadia, que está
a mais de meio caminho de Braga. Desde quero que me informe sobre a data precisa
do Congresso e das suas sessões. Nessa altura desejaria poder estar já em Anadia. E em
minha casa, ou em Braga nos poderemos e deveremos ver. De Braga a Anadia, em
combóio, não são mais do que 3 horas de viagem.
Cumprimentos a sua senhora. Um abraço cordial do amigo atento e obrigado
Manuel
Lapa

1956, maio, ??: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
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[Cartão manuscrito, sobre papel em que aparece impresso na parte superior esquerda o nome e o endereço de Lapa. Sem data; mas deve de datar da segunda metade
de maio de 1956].
Prof. M. Rodrigues Lapa
ANADIA - PORTUGAL
Meu prezado Amigo
Conforme o prometido, mando-lhe hoje 250 pesetas para liquidação da minha
conta. Peço-lhe que, na resposta que me der, me informe da data precisa do Congresso
de Etnografia e Folclore, a realizar em Braga no mês de Junho.
Creia-me seu amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1956, junho, 23: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].
Anadia, 23 de Junho de 1956
Meu prezado Amigo
Agradeço-lhe o seu postal. Também recebi carta de DeI Riego, contando-me o
sucedido. É caso para dizer: o homem põe, e Franco dispõe. Quando nos veremos livres
desta imundície de cá e de lá?
Sendo assim, entendo que será melhor adiar a visita para momento mais favorável. Teria o maior prazer em recebê-lo em companhia de Otero Pedrayo, por quem nutro a maior admiração. Mas não seria talvez justo que recebesse na minha intimidade
defensores dum regime, que acaba de proibir de modo tão brutal a visita dum meu amigo como é DeI Riego. Seria ofender esse amigo. Estou convencido de que compreenderá as minhas razões. Tudo isto deixa no meu espírito um ressaibo de amargura e profunda indignação. No fundo, tenho o orgulho das minhas opiniões, porque são as daqueles que defendem intransigentemente os ideais da liberdade e da justiça.
Peço-lhe que dê afectuosos cumprimentos a sua senhora e a Otero Pedrayo. Um
cordial aperto de mãos do seu amigo atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1956, julho, 4: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Blázquez
[Carta dactilografada].
Anadia,4 de Julho de 1956.
Meu prezado Amigo
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Estava convencido de que tinha
a conta de 250 pesetas, que me factumas não encontro efectivamente documento da
rou em sua carta de 11 de
nos meus papéis. Desculpe. Claro que estou
a pagar a sua conta de Braga. Diga na volta do correio para onde quer que envie a
A sua conta passou-me de
no meio dos muitos afazeres que tenho tido ultimamente.
Ainda me encontro sob a extraordinária emoção que me causou a notícia do
achado desse
do Amadis de Gaula e certamente não vou poder dormir umas
duas ou três noites. Mas quero dizer-lhe o seguinte: sempre acalentei a esperança de que
houvesse
do exemplar manuscrito da biblioteca do
de Aveiro, que ardeu
no terramoto de 1755. Agradeço-lhe que me envie o
do Sr. Antonio Rodríguez
com
sobre a qualidade e trabalhos deste indivíduo, que não concastelhanófila, à
talvez devamos que
heço. E oxalá que se não meta nisso a
o documento só agora, tão
se tenha revelado. Mais um argumento da razão contra
esse nacionalismo exagerado e tolo, que devemos combater por todos os modos, colocando acima de tudo a verdade. Ela
de par com ajustiça, nos deve inspiraL
Estou plenamente convencido que as teses da autoria galego-portuguesa da novela sairão retumbantemente confirmadas com o novo achado e com essa redacção castelhana que me anuncia de 1420. O que importa é dar uma edição diplomática dos dois
textos, melhor seria em facsímile, Só assim poderíamos estudar o caso com segurança.
Peço-lhe que, logo que saiba qualquer coisa, mo comunique de pronto.
Se
ainda este ano irei abraçar os
a
que o não
fazer
nesta Galiza daquém Minho. Estimo que tenha levado boas recordações deste povo, que
é efectivamente bom. São os maus dirigentes que o tem feito
no decurso da Históinstilando-lhe os germes da intoleráncia e da violência, que não estão no nosso feipara onde levámos esse temperamento de tertio. Precisará agora de conhecer o
nura e de saudade. Está a preparar-se para ser um dos grandes
do mundo.
Dê afectuosas recordações aos
especializando Dei Riego, a quem envio
um fervoroso
a sua senhora.
Um
cordial do amigo muito atento e obrigado
Manue!l<ílrfVI01.IP<

1956, julho, 14: Carta de Rodrigues Lapa

:ii

Álvarez Biázquez

em que aparece

na

Prof. M.
Lapa
ANADIA - PORTUGAL 14NlI/956.
Meu caro Amigo
Agradeço-lhe muito a sua carta e o p,",np·""c·" que me envia do Sr.
quem vou escrever.
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E apresso-me a dizer-lhe que, pelo facto de lhe não dever cousa alguma, não estou menos disposto a pagar seja o que for das suas despesas de Braga, ficando o
com essa importância de meu
para me mandar livros.
pois quanto quer
que eu pague e a quem, sem o menor
pois entre nós não há essas coisas.
do seu
Com cumprimentos para sua senhora e para DeI
receba um
amigo atento
Manuel Rodrigues Lapa

1965, dezembro, 12: Cartão de Rodrigues Lapa a Álvarez B1ázquez

[Cartão manuscrito, que tinha

o nome de

no centro, e o

OnriO~OfVI

12/XIII965
Meu caro
Recebi o "Grial" e fico-lhe muito grato
generosas palavras que me dedica.
Efectivamente, o termo que melhor me quadra é o de galego-português: tenho honra
nessa qualificação.
É possível que vá brevemente à Galiza. Então nos encontraremos, para debater
os casos do trovador D. Lopo Lias. O seu estudo da revista é muito
Desejando-lhes um Natal feliz,
au!"",rvO amigo atento e obrigado
Manuel /{nt7r;rçl~IPS
M.

Professor
ANADIA - Telef. m-§.g 52658

PORTUGAL

1969, dezembn"o, 25: Carta de Rodrigi.H~§ Lapa a Álvarez BlázqeJ.ez

25 de dezembro de 1969.
Meu estimado Amigo
Bem haja pelo prazer que ontem me deu com a sua carta. Nunca tive presente de
Natal tão precioso nem alegria tão pura. Os nossos esforços resultaram numa vitória da
cultura, da nossa cultura. Digo nossos, porque o seu nome anda associado ao meu, nesta
já lá vão 13 anos, que eu recebi a primeira informação
luta do
foi de
sobre a existência do manuscrito galego-português. Há meses dei uma entrevista sobre o
caso no jomallisboeta "Diário de Lisboa"; e tinha pensado então meter nisso a poderosa "Fundação Gulbenkian", na hipótese de se tratar de um caso de pecúniao Vou escre"HaU!U,
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ver a Cunqueiro, com a simpatia e discrição que merece o nosso ilustre amigo. Aguardo
com o maior interesse o seu estudo literário, que talvez nos dê algum subsídio sobre o
caso de Briolanja: nestas coisas, os poetas vêem às vezes melhor do que os filólogos;
mas estes têm a última palavra a dizer sobre a questão. Alegra-me saber que Pensado
terá uma fotocópia; se assim for, talvez que Dámaso Alonso tenha uma outra: o problema do texto não pode ter caído em melhores mãos. Escusado será dizer-lhe que também
eu desejaria ter uma fotocópia. Que grande satisfação!
Aguardo com benévola espectativa os folhetinhos de O MOVCHO, e compreendo e aplaudo entusiasticamente essa iniciativa.
Que tenham excelente Ano Novo! Abraça-o o amigo atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

1970, janeiro, 17: Carta de Rodrigues Lapa a Álvarez Biázquez
[Carta dactilografada].
Anadia, 17 de Janeiro de 1970.
Meu prezado Amigo
Suponho que ainda não lhe agradeci o valioso presente que foi a remessa dos 14
voluminhos da colecção "O Moucho". Muito e muito obrigado por esses livrinhos, de
aspecto muito decente e de tema
que deverão prestar um grande auxílio à cultura popular galega. São mesmo, a esse respeito, obras modelares, e não me surpreende
que tenham tido tão larga divulgação. Gostaria de receber, por subscrição, cada volume
que se fosse publicando, pois julgo que o seu programa editorial ainda compreenderá
mais alguns.
Também desejaria que me fosse pondo ao corrente do que se passa em torno das
famosas fotocópias do Amadis de Gaula. Ainda não recebi de Álvaro Cunqueiro resposta a uma carta que lhe escrevi. Queria sobretudo ter a certeza de que não é sonho tudo
isto e de que poderei anunciar urbi et orbi a grande, a sensacional notícia. Compreenderá certamente o meu ponto de vista. Não me quero colocar em falta, afirmando uma
coisa que não existe. Por isso lhe peço uma confirmação, sendo possíveL
Amigo muito atento e obrigado
Manuel Rodrigues Lapa

46

Ainda en roda de D, Lopo Lías
[Xosé María Álvarez Blázquez]

Pra min que o trovador D. Lopo Lías leva no seu cognomen o estrano destino de
"liar". Liante foi ii tamén i emedado andivo en escarfíos e maldiceres; agora, ao cabo
dos séculos, polo que se ve, "líanos" aos mais ou, millor será decilo asi, "liámonos" nós
ca sua figura, tan chea de suxestión.
Vala ista entrada pra xustificar a nosa nova saída á praza, visto o interesante traba110 -último ate agora da serie- que Ue adica no nO. 15 de Grial M. Rubén García, a
propósito, fundamentalmente, da !ocalización de Orcellón, terra nativa de certos trovadores do seu tempo'. Non imos entrar na custión de fondo, sobor do que o devandito autor nos acrara a respeito da xusta interpretación xeográfica -isto é, a fixación do Orcellón no Carballifío, fronteira da Castela galega-, punto no que considero non hai mais
que decir. Os asuntos a acrarar eiqui son outros distintos, e compre ir por partes.
M. Rubén García adícalle um párrafo ao noso traballo «O trovador lugués D. Lopo Lías en terras de Pontevedra»2, que compre transcreber inteiro:
"E veleiquí por onde lle debemos abrir un oco a esta zona do alto Ribeiro antre as sinaladas deica agora como centros !iterarios da lírica medieval. O meu querido amigo
Xosé Ma Álvarez Blázquez destacóu a existencia de tres núcleos ou círculos poéticos na
xeografía física espiritual galega: o das Rías Baixas, o das Rías Altas e mailo de Compostela. Pro Álvarez Blázquez non contóu con un cuarto e importante centro de notabres trovadores e xograres, iste do alto Ribeiro, que Ue podemos chamar, como Ile chama o propio Lopo Lías, núcreo dos «trovadores de Orcellóll». A ii pertencía, según creo, o agora
nomeado Lopo Lías, que debía ser nativo desta terra e non de Lugo, como supón Álvarez
Blázquez,,3.

O primeiro é acrarar que o tal "oco" pra o núcreo dos trobadores de Orcellón xa
estaba aberto denantes de agora, e foi sinalado por cantos con algunha fondura se tefíen
preocupado polos estudos da nosa lírica medieval. Rexístrao Murguía4 e chama a atención sobre dei -por soio aducir eiquí unha das primeiras e a derradeira referencia ao ca, «Castilla e Castela, Ordejón, Orcellón e o trovador Lopo Lías». - Grial, n°. 15, xaneiro, febreiro,
marzo,1967.
2 Grial, n°. 10, oct. novo dec. 1965.
3 Loc. cit., p. 5.
4 Los trovadores gallegos, La Corufia, 1905, p. 49, referíndose a D. Lopo Lías, e p. 50, baixo o rubro
específico de Orcellón.
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so- o propio prof. Rodrigues Lapa, no traballo que García Álvarez comentas, con palabras ben espresivas:
[a cita dos trovadores de Orcellón por L. Lías] "presume, sem dúvida, uma época
adiantada de florescimento em que, por contágio, até pequenos círculos regionais contavam com grupos de trovadores, cujo espólio se perdeu. De qualquer modo, não deixa de
ser significativa, histórica e literariamente, aquela referência aos "trovadores d' Orcelhon"6.

Dende Murguía a R. Lapa as citas, ben que sefian de pasada, a iste núcreo dos
"trovadores de Orcellón", de cuia eisistencia somentes sabemos polo que deles nos di
Don Lopo, son abondousas.
Agora ben, era natural que non tivésemos en conta a istes anónimos trovadores e o
seu correspondente eiero ao falar das "áreas privilexiadas" na xeografia trovadoresca de
Galicia7, pois, precisamente, o que se trataba alí era de concretar nomes e lugares de nacimento, demostrabelmente conecidos uns e outros. Das Rias Baixas, das Rias Altas, de
Compostela, pódense acadar testemufias ben elocuentes no culto á poesía trovadoesca,
homes esgrevios, obras de primeiro orde. Do suposto ciero de Orcellón non nos resta,
por desgracia, máis que isa nota fuxidía de Don Lopo, ben pouca cousa, por certo, pra
que lle poidamos conferir entidade cabal de núereo lírico, coma o meu benquerido
Rubén García, con disculpabre ceIo localista, pretende. Ben podía limitarse o feito a un
par de troveiros, que de certo non deberon acadar grande estima no seu tempo, cando os
coleitores dos Caneioeiros nin tan siquera se decidiron a conservamos algunha amostra
do seu estro, siquera fose con gallo da trifulca que D. Lopo Lías armóu encol das "selas
canterladas", o cativo "brialete" e demais quero-e-non podo dos fidalgos de Lemos.
Non serían tan notabres os trovadores de Orcellón como Ga Álvarez maxina.
Porque, de outra banda, é ben sabido que nos séculos XIII e XIV os poetas frolesceron na nosa terra coma os prados no maio. En Orcellón i en todas partes había troveiros, iquén o dubida! Vn pouquichifio de canto eles cantaron ao longo das anadas é o que
nos resta. Vn pouquichifio, nada máis. Pero de núcreos, ou de circos, de "áreas privilexiadas", coma eu dixen, non poderemos falar mentres nonas palpemos coa mano "Os
trovadores de Orcellón" seguirán sendo unha sombra, un alento perdido, unha faísca
apagada na noite do tempo. É pena.
Comento aparte merescen as derradeiras palabras de M. Rubén, no párrafo xa copiado, que repetirei:

5 M. Rodrigues Lapa, «O trovador D. Lopo Lias. Introdução ao estudo do seu cancioneiro», Grial, n°.
12, abril-maio - xunio 1966.
6 Loc. cit., p. 134.
7 Loc. cit., pp. 447-48.
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"A iI pertencía [ao "núcreo dos trovadores de Orcellón"J, según creo, o agora nomeado Lopo Lías, que debía ser nativo desta terra e non de Lugo, como supón Álvarez
Blázquez".

Compre acrarar, de primeiras, que a suposición da natureza Incense de D. Lopo
Lías non arrinca de min ~modestísimo escoliasta~ sinón que, certa ou trabncada, é
unánime sospeita de quenes se vefien ocupando distes estudos, cicais baseados ~o que
non é pequeno fundamento, tratándose de supostos~ na conecida rúbrica posta ao frente
da cantiga 1612 do CBN. (CV. 1145), da autoría de Joan Romeu, de Lugo:
"Esta cantiga de cima fez Joan Romeu a un cavaleiro que morava en Lugo, a Don
Lopo Lias, porque era cego dun olho".

Morar non é o mesmo que nascer, isto é ben certo. Mais tamén resulta verdade
que a moradía dá moitas vegadas testemufia de natureza. E, no caso que nos ocupa, ven
resultando moito máis axeitada que a pouco consistente de M. Rubén García, ao querer
facer ao trovador natural de Orcellón.
A razón dista inconsistencia é ben sinxela: Don Lopo Lías non se sinte parte no
grupo dos trovadores de Orcellón, sinon mais ben defróntase eon eles nas mofas contra
os de Lemos: como se dixéramos, asiste ao batifondo dendefora, sin se sentir integrante
do grupo. A interpretación diste estremo reconozo que é bastante sotil, e cicais nos axu947)
den a penetrar no enima os propios versos do poeta. Na cantiga CBN 1340
descobre agudamente R. Lapa o seu deica agora escuro senso,
en boca da muller
dun dos infanzóns, morta de frío no xaneiro a causa do cativo brial que o marido lle dera, o seguinte recado:
Brialete, vai-te daqui
u for Lopo Lias, e di
que faça i cobras por mi
ao que a dona matou,
que lhi no janeiro talhou
brial e lh' o manto levou.

Logo, na outra estrofa:
Ben t' ajudaron d' Orcelhon
quantos trobadores i son
a escarnir o infançon,
ca fremosa dona matou [.o.J

E comenta R. Lapa:
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"é a própria vítima, a mulher do infanção [... ] que vá junto de Lopo Lias e dos trovadores de Orcelhon, para que [... ] censurem a crueldade do marido"g.

Vemos, pois, que na concencia de L. Lías hai dous bandos a deostar o infanzón: iI
mesmo e os trovadores de Orcellón. Si ben coincidentes, son distintos, e non se confunden. Don Lopo non forma parte da trinca afino
Na composición seguinte vólvese a dar a antítesis "eu / eles":
A mi quer maio infançon
a mui gran tort' e sen razon,
por trobadores d' Orzelhon
que lhi cantan a seu brial;
e pesa-m' en e é-mi mal
que lh' escarniron seu brial,
que era nov' e de cendal
(CBN 1341; CV 948)

o xogo sicológico é curioso, pero revelador: "O infanzón confundeme cos trovadores de Orcellón, e eu non teno nada que ver con eles; hastra me pesa que Ue escameceron polo brial". Xa se sabe que en todo isto hai retranca, pero o certo é que D. Lopo
ponse sempre aparte na trifulca.
A min paréceme evidente que iste distingo entre eles (os de Orcellón) e mais eu
(D. Lopo Lías), lonxe de demostrar o que M. Rubén pretende proba todo o contrario, é
decir, que nas bulras contra os de Lemos trábanse, dunha banda, o trobador lugués, e da
outra, os de OrceUón. Soio nisto se identificaban e, por iso, os infanzóns noxábanse con
D. Lopo cando os outros enchían o seu carto a espadas.
Agora ben, García Álvarez aduz en apoio da sua teoria o feito de atoparse por
aquil tempo un Fernán Lías, crego en Gomariz e cicais arcipreste no propio Orcellón. O
dato é importante, pois nos revela a eisistencia do debatido apelido na Galicia do derradeiro terzo do século XIII. E pode, ainda, xustificar isa amistade de Don Lopo, si acaso
Feman Lías fose seu parente, cos trovadores de Orcellón, a quenes puido conecer alí
mesmo. Veremos mais adiante outra coincidencia a iste respeito. Convén lembrar que
D. Lopo Lías foi un grande viaxeiro: moraba en Lugo, pero andivo, cando menos, polas
Rías Baixas, por terras de Monforte, polo Ribeiro alto e ...
Vel equí, agora, unha nova interrogante: l,onde se desenrolan as esceas que dan
lugar ás bulras de D. Lopo Lías contra os zevroes de Monforte? O tema ten evidente interés e non desligado, precisamente, do asunto que nos ocupa. O primeiro que anotamos
(CBN 1338; CV 945) é que ao iniciar D. Lopo ise curioso cicro de burlas, e referirse a
un dos infanzóns, dí que vai cantar
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Loc. cit., pp. 141-142.

... da sela que lh' eu vi, rengelhosa,
que ja Ih' ogano rengeu ant' el-Rei,
que ja Ih' ogano rengeu ante mi [... ]
A rúbrica acrara: "Don Lopo Lías trovou a uns cavaleiros de Lemos, e eran quatro
irmãos e andavan sempre mal guisados; e poren troboulhis estas cantigas".
Poderíamos pensar, como de certo así se ten maxinado, que foi na propia terra de
Lemos onde estas cousas ridículas aconteceron. Teríamos entón que supor que por alí
andaba El Rei daquela, pois ainda insiste (CBN 1342; CV 949): "düa sela canterlada
que vi ant' el-Rei". Logo fala o infanzón, deostando á sela (CBN 1346; CV 953):
Sela aleivosa, eu mao dia te vi;
riiu-s' el-Rei e mia esposa de mi.
Temos, pois, a seguranza de que os feitos ocurriron na corte, onde sena que ela estivera. Ali moraban, como era adoito, os infanzóns pretendentes e os trobadores
ciosos. É decir, dun lado os "cavaleiros de Lemos"; de outro, D. Lopo Lias e os "trovadores de Orcellón".
Agora ben, a segunda estrofa da c. 1341 CBN. trai uns versos que poden acrarar a
localización:
Quantos oj' en Galiza san
atá en terra de Leon,
todos con o brial colhon
dizen, e faze-no mui mal

R. Lapa comenta:
"Certas referências regionais dizem que se trata realmente da Galiza como teatro do
acontecimento, que teria ecoado até mais longe,,9.
Non semella que por istes versos podamos colexir con certeza que o feito tivese
lugar en Galiza e a sua sona chegas e a León. Sin maior violenza podemos interpretar o
contrario: "cantos san oxe en Galiza, ata [aqui] en terra de León ... ". Notemos o estrano
do termo verbal san, que semella como referencia a algo alleo, polo menos momentaneamente. Máis axeitado sería, no primeiro caso, somos, ainda que ben pode espricarse
a anomalía por imperativos da rima, "Cantos en Galiza son" imprica un senso de
JonxanÍa.
9 Cantigas d' escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, Ed. Galaxia,
1965, p. 384, nota.
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Hai logo unha referenza de camino, de quen anda a seguir os pasos da corte, noutra cantiga (CBN 1339; CV 946):
Tercer día ante Natal,
o infançon lhi foi dar
un brial a mia senhor bela
Filhou-Ih' o manto caente
e talhou-lhe en Benavente
un brial a mia senhor bela.

É decir, tiroulle polo NadaI o bo manto que tina a dona i en Benavente mandoulle
cortar o cativo brial do conto. Tan ruin era que a probe dona -no decir do poeta- morreu de frio no xaneiro seguinte.
Si pasamos a outros temas do cancioneiro de D. Lopo, topámonos con istes versos
espresivos (CBN. 1354; CV. 962)
Se m' el-Rei dess' algo, ja m' iria
per mia terra de bõo grado;
e, se [i] chegasse, compraria
dona fremosa de gran mercado;
ca ja [as] venden, a Deus louvado,
como venderon Dona Luzia
en Orzelhon ora noutro dia!
A correspondente rubrica é grandemente acraratoria:
"Esta cantiga fez a üa dona fremosa, que casaron seus parentes mal, por dinheiros".
Semella deducir-se de todo canto levamos dito e copiado que D. Lopo morou na
corte e lonxe da súa terra, e que nista tina unha parenta fermosa -Dona Lucía- que casou en Orcellón. A tese de Rubén refórzase eiquí, pero cicáis, coma vimos sospeitando,
no senso de que en Orcellón tina D. Lopo Lías parentes, ou ben que o parentesco iniciase precisamente daquela, por casar a Dona Lucía cun rico facendado da tal localidade.
O que non se pode precisar, en todo caso, é o orde cronolóxico distes sucesos; o máis
verosímil é que o manifestar D. Lopo o afán de se ir da corte sena posterior ás chuflas
dos cabaleiros. É por iste rnesmo orde como se presentan as respeitivas cantigas nos
apógrafos.
Ainda figura despois un certo descordo "a un infançon de Castela que tragia leito
dourado e era mui rico e guisava-se mal e era muit' escasso". Sospeita R. Lapa que iste
infanzón fose natural da Castela ourensán lO • En todo caso ll vemos aos infanzóns andar
coa corte dunha parte a outra, levando as tendas e leitos, e facer ostentacións de rique10
11
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«o trovador D. Lopo Lías ...», loco cit., p. 146.
Rúbrica, CBN 1355; CV 963 - N° 268 ed. R. Lapa.

zas, aínda que, coma niste caso, fose un avarento, ou, no caso dos de Lemos, mais probes que as ratas, hastra o estremo de usar selas canterladas.
Unha leitura demorada diste cicro de burlas indícanos que se trata máis ben de
inxeniosidades moceiriles. Polo pronto, D. Lopo, cando matinava en tomar pra a súa terra decrárase solteiro, xa que con gosto casaría con dona fermosa, se o rei Ue dese cartas. Pois ben, Rodrigues Lapa acráranos un trecho importante da vida de Don Lopo
precisamente na sua mocedade. Tomando por base os tres derradeiros versos daquila cantiga de Joan Romeu, de Lugo, construi e todo un tramo biográfico do poeta. VaI
a pena copiar íntegras as palabras de R. Lapa:
"Temos ainda uma referência que poderia servir no problema que nos ocupa [os pasos de D. Lopo]: diz-se nessa cantiga que D. Lopo Lias andara em casa da Infanta. Transcrevemos os versos [... ]:
como foi sempr' un granjogador,
disse que vira outra ben melhor,
quand' era moço, en cas da Ifante.
Em casa de qual Infanta teria andado, em sua juventude, D. Lopo Lias? Não temos
por ora informações suficientes para responder a esta pergunta; mas este ponto talvez seja
de grande relevância para o estabelecimento duma data, aproximada, ben entendido. Trata-se, segundo cremos, de uma das filhas do rei D. Afonso X. Berenguela, sua filha primogénita, teve propriedades em Leão, que seu pai lhe doou e confirmou em testamento ....
Se assim é, poderá supor-se que Lopo Lias teria servido algum tempo no paço leonês da
Infanta".

R. Lapa eisamina outra posibilidade: a de que servise á Infanta Da. Leonor, e re-

mata:
"De qualquer modo, subsiste a hipótese aventada em primeiro lugar: D. Lopo Lias teria na sua mocidade servido uma Infanta de Castela ou na Galiza ou talvez antes em Leão
[ ... ]"12.

Don Lopo Lías teria servido á infanta Da Berenguela en León. Era, lembremos, no
tempo da sua mocedá. Naturalmente, por León pasaría máis dunha vez a corte co seu
cortexo. Alí andaban boligando os infanzóns cobizosos e os trovadores zizaneiros. Diante do propio Rei renxeu un día a sela canterlada, chea de lafías, dun daqueles fidalgos
de Lemos, que xa pasara ca grea de cOliesans por Benavente. O cicro de bulras -do que
só conecemos a parte que a D. Lopo Lias corresponde- armarÍase nas propias barbas
do rei-trovador, pra o seu lecer.
Resta ainda unha proba mais. A cantiga 140 da ed. de R. Lapa (CBN 1553; CB
426), que leva a firma de Fernan Soárez [de Quifíones?] ten por esceario un lugar da te12

«O trovador D. Lopo Lías ... », loco cit., p. 133.
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rra leonesa, posibremente a propia
saen a relucir personaxes alí vencellade Gordone"
o emprego da -e
e outro
coma un "Don
seguinte, o autor refírese a "un orne
que "mora muit' acerca de Leone". Na
d' Estorga" que foi roubado. Logo, na
Fernan Soárez de Quifiones mesmo semella
falar por boca dos trovadores de Orcellón ou de D.
Lías:
Contar-vos-ei costumes e feituras
dun cavalo que traj' un Il1I:,mçon:
nen traz cal, se enas unhas non,
u trage mais de çen canterladuras
e, ena paz, non ar sei eu cochon
que o quisesse trager nas Esturas.

A
recollida no breve espolio poético de Fernán Soárez é craramente astur-leonesa.
tempo Esturas ainda valía pra desifiar certas comarcas limítrofes
leonesas. Fala de lugares e de xentes vencelladas a eses lugares, agás na cantiga 142
(ed. Lapa) onde topamos ao autor en
a par do rei. Eiqui fai bulra dun certo cabaleiro de Oscos, nos lindeiros de Asturias con Galicia. Soárez de Quifiones era,
facendo esun de tantos trovadores cortesáns. Ao paso do rei por León estaba él
carnos das xentes que por alí andaban: un certo Pero Cantone -que tifia un "amor saboroso"- e outros
tales coma "Don
de Gordone", un parente do trovador
mora muit' acerca de Leone" (pois tamén Fernán Soárez seria leonés), e, en fin,
dous galegos: un certo "Chorrichão" e máis "Martin Gonzalvez, d' Orzelhone". Iste derradeiro nome figura nos apógrafos escrito
mais R
con bo
Pra confinnalo está ise oucriterio, que se trate de erro, por "d' Orzelhone",
tro Don Palaio, de Gordone.
Resumindo: Soárez de
trovador cortesán, con
en León, escribe
algunhas das suas cantigas nista cidade; nunha delas aparez un Martín
de
noutra emprega casique os mesmos termos de Lopo Lías, ao facer moca do
cabalo dun
cheo de canterladuras. Lías, pola sua
moróu en León, cidade
que tamén cita,
alí saben todos o que pasa co tal infanzón co tal cabalo. Os dous
autores falem, ou ben dos "trovadores de Orcellón", ou ben de "Martín Gonzalvez, de
Orcellón". l,É arriscado supor que todo isto acontece en
na mocedade de Don Lopo Lías, e que foi alí onde se deron cita, dunha
os escarnidos infanzóns de Lemos, e da outra os trovadores de Orcellón (cicáis un deles ese Martín Gonzálvez), D.
Lías e máis Fernán Soárez de Quifiones? Coidamos que a lóxica axuda a pensar
asI.

Como conxeturas fundadas, pois, nista suma de datos concretos,
aventurar un paso máis na
de Don
Lías:
1°_ O cabaleiro trovador morou na sua mocedade en
cicais servindo á infanta Da BerengueJa, fina máis veUa de Alfonso X.
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2°_ En León se toparía cos catro cabaleiros de Lemos, por ii escarnidos, cos trovadores de Orcellón e mais Fernán Soárez de Quifiones, que partillaron pala sua banda no
cicro das bulras.
3°_ Don Lopo tina unha parenta que casaron en Orcellón. De ahí o seu posibre parentesco con outras xentes da comarca, incruso o Fernán Lías, crego en Gomariz, e logo
arcediago en Orcellón, según M. Rubén, quen da o feito por "indudabre".
4°_ Dempois de outros viaxes (Rías Baixas, Ribeiro?, etc.), e xa maduro, D. Lopo
Lías é morador en Lugo, de cuia cidade ou comarca cicáis fose nativo.
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Aristóteles, retrato intermitente!
Luís G. Soto
Universidade de Santiago de Compostela

RESUMO. Aproximaçom à vida (e obra) de Aristóteles, a partir das
investigaçons e tentativas biográficas aristotélicas de Jaeger, Düring, Chroust e
Cauquelin, que constituem, ao nosso ver, umha boa mostra das vitae Aristotelis do
século XX.
PALAVRAS CRAVE: Aristóteles, a sua vida, a sua obra.
ABSTRACT. Approach to the life (and works) of Aristotle regarding the
aristotelian investigations and biographic tentatives of Jaeger, Düring, Chroust and
Cauquelin, wich, according my view, are a good sample of the vitae Aristotelis of XX
century.
KEYWORDS: Aristotle, his life, his works.

Obscured by clouds: vida e nome de Aristóteles
Pouco sabemos, e incerto, da vida de Aristóteles. O qual nom é estranho,
dada a moderada celebridade que, segundo alguns estudiosos, em vida e postmortem conheceu o filósofo, de tal forma que foi, quase só, tras o seródio êxito
da sua obra, e a distância plurissecular, que fôrom escritas, muitas vezes abertamente "romanceadas", as páginas da sua biografia. Para outros eruditos,
diferentemente, é ja a glória do seu nome, o seu rasto pessoal, o que levou à
magnificaçom, tam ocultadora como a denigraçom também existente, da vida
do estagirita. Em qualquer caso, pois, ele viveu, e ficou, obscured by clouds: ou
seja, nas sombras ilímites do desconhecimento e/ou sob as nuves imensas do
reconhecimento.
Em conseqüência, apesar do relativamente abundante material que nos
legou a antigüidade, as tentativas biográficas, pois, ham contentar-se, depois
durnha rigorosa indagaçom e pesquisa histórico-filológica, com urnhas escassas
fontes fiáveis e uns poucos dados seguros, suficientes porém, quando menos e
! Retomo mais in extenso e polo miúdo a biografia de Aristóteles, à qual figem umha achega em: Luís
G. Soto: Aristóteles, Baía, A Coruiia, 2003, pp. 13-27.
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como muito, para traçar um perfil e seguir o rasto vital
estagirita, movendose para o demais na conjectura.
Paris,
, Anne
Acabando o século XX, no seu livro Aristote
do filósofo. Nom
Cauquelin tem feito umha curiosa achega à
porém, no seu texto, umha indagaçom
senom umha reconstruçom ou,
mais
umha "recriaçom" biográfica: umha olhada à vida de Aristóteles,
baseada si em (algumhas) fontes documentais mas lidas à luz
apontamentos) das suas obras. Nisto, no seu teor geral, este trabalho contrasta, a
anteriores dificilmente ignoráveis, de
olhos do leitor informado, com
entre os que vamos lembrar,
sua modélica especificidade, as aproximaçons
biográficas devidas a Wemer Jaeger, Ingemar Düring e Aníon-Hermann
Chroust.
Para começar, estes tres investigadores tenhem feito pesquisas
biográficas, bem que de diferente
com um importante recurso às fontes,
que, com vário alcanço, som
e revisadas nos seus trabalhos, É a
pesquisa histórico-filológica,
sustento (como por certo no livro de Cauquelin), consistência às suas
respectivas
biográficas. Elas som, como veremos, muito diferentes:
que eles tres
nom porque divirjam em actos e factos as vitae
embora existam a este respeito algumhas significativas
discrepâncias, senom polas distintas perspectivas, tratamento metodológico e
estagiritao
objectivos programáticos, com que se achegam ao périplo vital
Polo seu lado, Jaeger, em Aristoteles.
einer Geschichte
1923)4, traça
(Weidmannsche Buchhandlung,
nrpUV1'" umha biografia intelectual
filósofo, mas sob o pano de fundo da
vital,
nela mesmo novos dados ou, digamos, outra luz
episódios, com nom pequeno impacto na
aristotélica,
sendo tais aportes às vezes bastante controversos e até frontalmente contestados.
in
ancient
(Studia
Depois, Düring, em
realiza umha pesquisa no
Graeca et Latina Gothoburgensia V, Gõteborg,
3

a"'HU1L>V",

2 A efeitos de citaçons, denominaremo-Io Aristote. Nom citaremos pola ediçom brasileira, cuja
traduçom é
nom recolhe o material iconográfico. Tivemo-Ia sempre em conta, porém, para
as nossas traduçons.
Aristóteles, traduçom portuguesa de Lucy Magalhães (e revisom técnica de Geraldo
Frutuoso), Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1995.
3 Sobre o filósofo de Estagira ela escreveu também: Aristote, le langage, PUF, Paris, 1990.
4 Sob o nome Aristóteles, citaremos pola ediçom em espanhol: Aristóteles. Bases para la historia de
su desarrollo intelectual, trad. cast. José Gaos, Fondo de Cultura Económica, México, 1946, 1983'. É
traduçom da versom em inglês, Aristotle. Fundamentais ofthe history o{his development (trad. ingL Richard
Robinson, Clarendon Press, Oxford, 1934, 1948 2 ; Oxford University Press, Oxford, 1962, 1967'), que a partir
da 2" ediçom melhora o original alemám. Na ediçom espanhola, com algumhas diferenças, estám presentes
essas melhoras.
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material documentário, em síntese, as van as vitae A ristotelis, que edita e
comenta, junto com as diferentes referências historiográficas esparsas, que
colaciona e também comenta, efectivando com estes materiais urnha
reconstruçom esquemática e fragmentária do percurso biográfico aristotélico',
que posteriormente aparece também recolhida, e ampliada, no seu Aristoteles.
Darstellung und Interpretation seines Denkens (Carl Winter Verlag,
Heidelberg, 1966)6. Finalmente, Chroust, em Aristotle. New light on his life and
on some of his lost works (2 vols., Routledge & Kegan Paul, London, 1973)1,
partindo das fontes (eminentemente, as vitae mais salientes) e dos trabalhos de
Düring sobre elas, realiza, submetendo os materiais documentários a umha
pormenorizada análise, some novel interpretations of the man and his life, por
dizê-lo com as suas palavras, oferecendo, em síntese, urnha interpretaçom do
andamento biográfico aristotélico em clave decididamente política, sem esgotar
nesta dimensom a figura do estagirita.
Nesta sumária panorámica podemos apreciar, espero, o diverso viés e o
teor geral das indagaçons biográficas de Jaeger, Düring e Chroust, assi como o
seu contraste com umha recriaçom biográfica como é essa mais recente achega
efectivada por Cauquelin. Ora, nom é a nossa intençom contrapor estes
trabalhos, senom integrá-los nurnha mesma empresa: procurar reconstruir um
esboço ao mesmo tempo "global e parcial" do percurso existencial do filósofo
de Estagira. Exactamente, quereríamos tentar fazer urnha pequena narrativa
biográfica, à vez "sinóptica e fragmentária", ou seja, que mostrasse o percurso
geral e apontasse alguns eventos, colacionando (e esparejendo) ordenadamente
alguns "biografemas"8, desígnios e fragmentos de existência, ... que haveriam de
produzir, esperemos, algumha sorte de "efeito de realidade"\ capaz de furar
nalgum instante as densas nuves do tempo e a história que irremediavelmente
nos velam Aristóteles 1o •
, Deste texto de Düring, que chamaremos Aristotle, é essa, aos nossos efeitos, a parte mais
interessante ("Fragments of the ancient biographical tradition", pp. 247-456). Com isto, nom esquecemos o
antedito, e inestimável, valor deste livro: a ediçom comentada das antigas e medievais, assi como as siríacas e
arábicas, vitae Aristotelis.
6 Citaremo-lo, como Aristóteles, pola ediçom mexicana: Aristóteles. Exposición e interpretación de
su pensamiento, traduçom e ediçom de Bemabé Navarro, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 19902• Neste livro, Düring dedica aos aspectos biográficos a introduçom (Aristóteles, pp. 17-94).
7 Citaremo-lo como Aristotle. Ateremo-nos fundamentalmente ao primeiro volume, Some novel
interpretations of the man and his life, e só algurnha vez aduziremos o segundo, Observations of some
Aristotle 's lost works.
8 O conceito é devido a R. Barthes, que o cunha em Sade, Fourier, Loyola (1971), in Oeuvres
compli~tes, LIlI, Seuil, Paris, 2002, p. 706.
9 Outra vez, R. Barthes: "L'effet de réel" (1968), in Oeuvres complêtes, t.III, Seuil, Paris, 2002, pp.
25-32.
10 De quem, oh surpresa!, supostamente conheceríamos o rosto: pois, segundo lembra Düring, é
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Fla:dl-back: umha outra Vita Ari§totelis
mais um pouco a metodologia da nossa
Ora bem, deveríamos
tentativa biográfica. De entrada, contar com todos os estudos ao nosso alcanço,
sobranceiramente os antecitados aqueles, nom significa que vaiamos servir-nos
deles por igual, nem qualitativamente nem quantitativamente. Cumpre, em
primeiro lugar, aclarar o uso que deles faremos: pois bem, os trabalhos
biográficos esses nom serám para
exclusivamente, umha reserva de citaçons, senom que lhes outorgaremos, a cada um segundo o seu teor, umhas
funçons várias na arquitectura da nossa sinóptica e fragmentária proposta de
vita aristotélica. Dessa distinta utilizaçom, a razom primeira é que, em segundo
o valor de verdade (a credibilidade históricalugar, é substancialmente
filológica) que cabe atribuir a cada das nossas fontes:
Düring a Cauquelin,
passando antes por Chroust e por Jaeger,
nom só um progressivo
afastamento do material documentário, senom também umha decrecente
precisom das técnicas interpretativas 1' • Mas, em terceiro lugar, no emprego
destes estudos, o que temos em conta nom é só o seu valor de verdade, senom
também a sua capacidade expressiva:
eminentemente, vem a reiterada
Aristote de
apariçom e até a relativa prevalência, outramente incomprensível,
Cauquelin na "superfície" da nossa narrativa. Aproximemo-nos, pois, algo mais
miúdo, à articulaçom e funcionamento destes diversos estudos no nosso
esboço de vila
Assi, para o estabelecimento dos dados mais gerais, na nossa achega à
existência e a figura do estagirita, ateremo-nos primordialmente, mas sem
poupar outras vozes, aos estudos de Dfuing. Em concreto, 110m podemos
esquecer a cronologia biográfica que ele estabelece como resultado das suas
pp. 17-1
Em síntese, pois, os
pesquisas
pp. 249-250;
seus trabalhos fomecerám-nos,
lado, o quadro geral dos fitos da vida e,
doutro lado, a caracterizaçom elementar dos eventos da biografia, que
complementaremos, ora questionando-os ora reforçando-os, com as
perspectivas dos outros estudiosos colacionando-as oportunamente. É
fundamentalmente neste ponto, ao dotar de corpo o nosso esboço de vita, que
geralmente aceite que o busto, que actualmente se acha no Wiener Kunsthistorisches Museum, é cópia dumha
estátua erigida por Alexandre em honor de Aristóteles (Aristotle, p. 349). Jaeger julga que, este busto,
representa verdadeiramente o estagirita (Aristóteles, p. 369). Em qualquer caso, nom deixa de ser, ao nosso
ver, umha visom no nevoeiro.
11 Düring, editor e comentador da ancient biographical tradition, e Cauquelin som os extremos, pois
esta serve-se de escassos recursos bibliográficos, e só com as mínimas devidas precauçons. Assi, ao longo do
sen Aristote, as fontes mais citadas, e quase só, serám Diógenes Laércio e Plutarco. Chroust e Jaeger
procedem como Düring, mas aventurando mais nas suas interpretaçons.
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intervenhem as outras vozes: com algumhas outras, Chroust, Jaeger, Cauquelin.
Esta, como apontávamos, entroncará mais dumha vez com o fio condutor da
nossa própria narrativa. Em definitivo, pola nossa parte, iremos fazendo o
próprio texto, umha espécie de flash-cutting, tecendo, entretecendo criticamente
e construtivamente, uns e outros aportes, eminentemente, os devidos à pluma
dos citados Jaeger, Düring, Chroust e Cauquelin, com as suas peculiares
informaçons e interpretaçons.
Ora, a ocasional proeminência, que outorgamos ao texto de Cauquelin na
nossa própria narrativa, é devida a umha inicial coincidência na perspectiva
metodológica, ao ela entender a biografia como "retrato". Sumariamente, o que
Cauquelin procura, seguindo nisto o "conselho" do próprio Aristóteles, é fazer
obra e episódios da vida (A risto te,
aparecer "um personage", unindo dados
pp. 8-9). Tal projecto comporta, obviamente, umha "leitura" da filosofia
aristotélica. Por suposto, a composiçom resultante tenciona evitar o "fixismo"
das images, conforme ao intuito inicial que é, nas suas palavras, faire
a
iconografia conceituaI, e também a pictural 12 , com que se recobre, digamos, o
corpus, vital e textual, aristotélico.
Pola nossa parte, propomo-nos quando menos albiscar o filósofo:
contemplar o seu vulto e o seu rasto vital em sucessivas e episódicas
fulguraçons, que ao nosso ver a recriaçom retratistica poderá produzir se, como
procuraremos, for contida, contrastada e contradita polas indagaçons biográficas
achegadas polos estudiosos, relevadamente os nossos Jaeger, Düring, Chroust e
Cauquelin. Assi, esperamos, é que se fará, verdadeiramente, algo visível o
personage: pintado sobretodo a contraluz e, ainda, nom-figurativamente, ao ser
iluminado e escurecido, e até desfigurado e esvaecido, polas diversas facetas
das diferentes focages. Nom poucas vezes, e no limite, ele ha ficar, e haveria de
aparecer a olhos do leitor, por fora do retrato.
Resta ainda umha questom, a implicaçom -o peso- da obra no projecto
biográfico, simplesmente apontada ao fio dos nossos brevíssimos coméntarios
sobre o Aristote de Cauquelin e, antes, o Aristóteles de Jaeger. Pois bem, salvo
12 Neste sentido, o seu livro contém um achegamento imagético, mostrando esculturas, gravuras,
pinturas, enfim todo tipo de ilustraçons relativas à vida e obra do filósofo, a sua época e o seu mundo,
escuetamente comentadas à marge, mas ao fio, do texto. Inclusive, mais em profundidade, examina algumhas
images típicas, como a "Escola de Atenas" de Rafael (Aristote, p. 5, p. 152, p. 155) e, sobretodo, "Aristóteles
contemplando o busto de Homero" de Rembrandt (Aristote, p. 23, pp. 59-64, pp. 130-132). Nas suas reflexons
sobre estes quadros, a autora desvela os condicionamentos epocais, mas fica presa numha aura romanesca que
ao cabo também embrulha, e impede perceber, a existência do estagirita. Outras vezes, ao nosso ver, o
resnltado é mais conseguido (Aristote, p. 195, p. 196, p. 199). En resumo, recolhendo e ajuizando numerosas
"images" de Aristóteles, Cauquelin proporciona um achegamento à imaginaria e, correlativamente, aos
imaginários aristotélicos seculares, que nos mostram o contexto de recepçom, e as dificuldades de percepçom,
da figura do filósofo.
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usos pontuais, o recurso à produçom filosófica para querer dar conta da vida,
parece-nos enormemente problemático e grandemente infrutífero, sem um
trabalho hermenéutico filosófico monumentaL Com efeito, só cabe servir-se da
obra, sistematicamente,
umha perspectiva
global. É, por
exemplo, o que fai Cauquelin, cujo ponto de vista, com todos os respeitos e a
dos outros estudiosos, ajuizaremos alhures, local e oportunamente. Outro
tanto, faremos algures com Jaeger (quem porém no seu
contra o
esperável por tratar-se dumha biografia intelectual, nom prodiga os entre cruzamentos e as intersecçons
e com todos os demais. Em resumo, por
todo isso,
nossa parte, nom recorreremos à obra aristotélica, nem aos
estudos sobre ela, mais que para deitar algumha luz indirecta sobre a
do
Enfim, é ja hora de deixar as indicaçons metodológicas e, seguindo-as,
passarmos a esboçar o nosso retrato de Aristóteles, oferecendo a seguir nom os
elementos para umha foto fixa, as teselas dum mosaico ao final completo,
senom umha colecçom de instantâneas, os quadros imperfeitos dum filme
sempre por compOL
LH'J'''HV

Heimat Klalllge: Estagira, Atarneus (384~367)
Poucos estudiosos se aventuram grande cousa nos primórdios, excepto
para explorar a genealogia
estagirita, como fam, por exemplo, Düring e, com
mais pormenor, Chroust. Cauquelin, no entanto, tenciona ademais recriar o
ambiente, o espaço físico e
assi como a infância e adolescência do
filósofo. Ora, sobre esses seus primeiros passos na vida, também Chroust deita
mais dumha pincelada.
Ao começo, segundo Cauquelin,
pois, a Macedónia, que é o
ou, ao seu dizer, o "pano de fundo", Ela aproxima-se,
nos, à sua geografia, à literatura, as lendas e a história macedónias, Repassa-as
fugazmente, para dehuxar o território
e cultural em que vai decorrer o
périplo de Aristóteles. Assi, lembra-nos brevemente: as paisages agrestes do
mar e a montanha, ... a tragédia, designadamente Eurípides com as Bacantes,.oo
as
de Héracles e Perseu, ... as figuras de Filipe e Alexandre ...
E ao cabo: "A moldura está posta. O nosso personage nom fugirá
ficará no triângulo assi formado. No alto à esquerda, a Macedónia com a sua
capital Pela, e o seu lugar de nacimento, Estagira, a casa paterna. Na zona
direita do quadro, no alto, a costa
a Ilíada de Homero, a Mísia com a
sua
Atarneus. Ainda no alto, mais ao centro, Lesboso Lugar de exílio, de
soidade e trabalho. Também à direita, porém mais em
no ângulo do
quadro, a ilha de Eubea com Cá1cis, a sua capital, a casa materna. No centro,
UU'V./UUA"-

62

ligeiramente deslocada para a direita, Atenas" (Aristote, p. 22, p. 77). Por outras
palavras, dentro destes marcos, neste mapa, moverá-se o
nele fará a sua
vida. Lembremo-la num rápido resumo, apudDüring.
Ei-la: infância, até a morte dos pais, como unha dúzia de anos, em
Estagira, onde nacera (384 a.C.); adolescência, até os 17 anos, em Atameus,
com o seu tutor Próxenos, esposo da sua irmá Arimnesta; aproximadamente 20
anos, até os 37 pois, em Atenas, na Academia de Platom; um lustro, ou um
pouco mais, até os seus primeiros 40, tras breve passage por Atameus e a corte
de Hérmias, no retiro de Assos e Lesbos, com Teofrasto, em adiante
companheiro
por vida; algo mais
lustro, até os seus últimos 40, outra
vez em Macedónia, tres anos em Miesa com Alexandre e outros tantos, ou um
pouco
outra vez em Estagira,
casa com Pítias, nai
Pítias e, quiçá,
de Nicómaco; logo, uns 12 anos, até entrar nos seus
em Atenas, no Liceu;
finalmente, sobre um ano, em Cálcis, onde morrerá aos 63 anos (322 a.C.),
filhos, ainda menores, Pítias e Nicómaco, e acompanhado por
deixando
Herpilis, parceira entom do viúvo estagirita. Após esta panorámica, visando
descomprimir a existência nela comprimida, vaiamos ao princípio, ajuntando
mais e outros dados.
Em Macedónia, na pequena cidade de Estagira, sita numha enseada
aberta para o
mar, nace Aristóteles, o 10 ano da 99a olimpíada (384 a.c.).
Com ele, filho de Nicómaco e Féstis, tomará-se visível (através dos séculos,
para nós) umha curta genealogia, da que inclusive som ignorados, ou duvidosos,
alguns elos e que abrange desde seu avó Nicómaco até o seu neto Aristóteles,
filho da sua filha Pítias. A este respeito, Düring oferece-nos umha sumária
caracterizaçom dos seus descendentes e ascendentes, salientando que estes, both
his parents, eram de induvidável orige netamente grega (Aristotle, pp. 263-272,
p. 267). Chroust, que afunda mais na sua genealogia, assinala que os seus
remotos ancestros procediam, seguramente, de Messénia e que os seus pais
naceram, ambos, provavelmente em Estagira, ainda que as suas famílias, ambas
de médicos, procediam de duas ilhas nom longes de Atenas: a paterna da ilha de
Andros e a materna
ilha de Eubea (Aristotle, pp. 75-76). Igualmente, como
Düring, este estudioso vinca o Greek stock dos seus ascendentes, e portanto
filósofo, rejeitando a errónea opiniom sobre a sua orige bárbara (Aristotle, p. 76,
p. 326 n.22). Cauquelin, no entanto, joga desde o início com essa idea, apondo
ao estagirita um
de helenidade (Aristote, p. 17, p. 27, p. 31).
Pois bem, o futuro filósofo passou a sua infância entre Estagira e Pela,
onde seu pai Nicómaco era médico de Amintas, rei de Macedónia. Pola sua
parte, Düring relativiza este facto, e a relevância de Nicómaco, registando que
era "um" médico ao serviço do rei Amintas (Aristóteles, p. 19). Chroust, porém,
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enfatiza a sua importância, sustendo que o pai era, ademais, a close friend and
advisor do rei (Aristotle, p. 76, p. 155).
Decorrentemente, segundo Cauque1in, nessa época, quando neno,
conheceu o -também neno--- futuro rei Filipe, pai de Alexandre (Aristote, p.
31). Tal acontecimento nom cabe, porém, nas achegas de Düring e Chroust:
para ambos esse conhecimento terá-se produzido muito mais tarde, graças às
relaçons pessoais do filósofo com a corte macedónia. Düring inclui a mediaçom
ou influência de Hérmias (Aristóteles, p. 33). Para Chroust, o próprio
Aristóteles, que chegaria depois a Hérmias através de Filipe, teria-se provavelmente apresentado a este como filho do difunto Nicómaco, médico, amigo,
conselheiro e partidário do seu defunto pai, Amintas (Aristotle, p. 76).
Ora, sendo ainda neno, aos 11 anos segundo Cauquelin, fica arfo de pai e
nai, sendo recolhido por Próxenos (esposo durnha sua irmá maior, Arimnesta)
na sua casa de Atarneus. Partida do solar natal, die Heimat, e perda do solo ou
palo menos mudança dos sons familiares, os Heimat Klange. Ali, no novo
fogar, segundo a nossa estudiosa, ele conhecerá outro rapaz: Hérmias, liberto e
eunuco, que de maior chegará a fazer-se com o poder em Atameus (Aristote, p.
14). Tal encontro é, certamente, mera conjectura. Düring aponta que quando,
em 347, o filósofo deixa Atenas e vai outra vez para Atameus é por convite de
Hérmias, a quem talvez conhecera antes através de Próxenos (Aristóteles, p.
31). Para Chroust, Aristóteles, que teria deixado Atenas em 348, é enviado por
Filipe, em missam política, junto de Hérmias (Aristotle, p. 159, p. 253). Para
ele, ademais, é bem provável que Nicómaco, o pai, tivesse morto nas revoltas
políticas macedónias tras o falecimento de Amintas (Aristotle, p. 155, p. 252).
Seja como for, em casa de Próxenos e Arimnesta passa Aristóteles a sua adolescência até os 17 anos em que parte, ou provavelmente é levado ou enviado, para
Atenas.
Essa época toda (o nacimento, a infância, a adolescência), escassamente
recolhida pala tradiçom e os estudos biográficos, é recriada -pintada- por
Cauquelin sobre os dados doxográficos e com a ajuda da produçom naturalística
aristotélica (Geraçom dos animais, História dos Animais, ... ). Assi, ela dá-nos
urnha idea dos ambientes em Estagira, em Pela, em Atameus: as praias e os
bosques, a casa e a corte, os jogos, a descoberta do mundo e a vida, os amigos, a
curiosidade do neno palas cousas junto do pai Nicómaco e a inclinaçom do
rapaz para o conhecimento com o tutor Próxenos. Até fai falar ao próprio
filósofo, superpondo-se a sua voz textual, que como revisitando-os os
acompanha desde a maturidade, aos acontecimentos e o decorrer daqueles dias e
anos da infância à juventude. Com singular fortuna, perante a sua orfandade, as
mortes do pai e a nai e ainda dum irmám, a autora, logo de apresentá-lo
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confrontado em soidade com o mar e o ceu, toma
Da geraçom e
"Ja que existem
corrupçom (II, 11) a seguinte pergunta posta por
fenómenos que se seguem de maneira
como a nuve que acarreta a
chuva, que se evapora e volta a ser nuve: como
ocorrer que nom podamos,
animais,
voltar a ser nós mesmos?"
p.
Por outra parte, Cauquelin destaca a cedia prática da leitura, o gosto
o interesse pola pesquisa que, facilitados na casa paterna e logo
o
cuidado de Próxenos e Arimnesta, vam perfilando o modo de vida do estagirita
até levá-lo, essa sua vocaçom para o conhecimento, a partir para Atenas a
~pn)p]:laJme:mi~, a fazer ali- os seus estudos. Mais ou menos, isto é
o que, como conjectura, admite Düring
p.
Dos mesmos traços
e
e as incertas
que os sustentam, fai-se eco
pp. 92-94).

Lebxejahre: Atenas (367<~47)
É
que Jaeger começa a
de Estagira
com a sua "entrada", aos 17 anos e em 368/7, na Academia de Platom
p. 1 Desse deslocamento para Atenas, ele nom
razom, ainda
que
perfeitamente supor que
assume
depois,
indicada por Düring e, também, assinalada por Cauquelin: estudar na Academia.
Porém,
umha outra
Aristóteles
a Atenas
por
para mantê-lo
p. 95, p. 1
p.
Ademais, como também recolhe Cauquelin 1\
Chroust assinala que, antes de entrar na Academia, Aristóteles
na
de Isócrates
pp. 97-102). Por certo, este era "pan-helenista",
Além
a sua pegada nos primeiros
a passage
escola de
pp. 71-73).
um
para a
um
, quase um rústico, que
assustado, um pouco apampado e
maravilhado)
vH.!,"'-'''. Mas, ele
esse impacto pala sua ánsia -a sua
de mgressar e cursar
na Academia, que naquele
momento, em ausência de Platom, era dirigida por Eudoxo de Cnido.
nas mas de Atenas, e nas aulas da
o 110SS0
13

Chroust regista, também, a tradiçom segundo a que Próxeno seria amigo ou conhecido de P1atom
78).
Praticamente hors-texte: Aristote, p. 196.
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provinciano conhece um outro murmúrio que os sons da natureza e as vozes dos
animais: os murmúrios humanos, os rumores, as insídias, os mexericos, enfim, a
"opiniom". Ele, imerso e levado nessa maré humana, fai-se forte com as suas
maneiras, com a sua politesse, com que garda a distância e se garda da
"insolência". A todo isto, é bem curioso que, a este respeito, Düring conjecture
exactamente o contrário: que ele nom chegou a Atenas e à Academia como um
"inexperto provinciano" (Aristóteles, p. 20).
Da passage pola Academia, em que Aristóteles estudou, investigou,
leccionou e escreveu, contentaremo-nos com uns poucos apontamentos. Na
verdade, desse longo lapso, no aspecto biográfico, sabemos pouca cousa com
certeza, segundo declara Düring. Como ele mesmo, Cauquelin recolhe
algumhas anedotas, procedentes de Diógenes Laércio quem -segundo antes
aclarara- "nom tem muita simpatia por Aristóteles" (Aristote, p. 39 n.1)I5,
visando caracterizar a sua relaçom com Platom e com os outros companheiros
académicos. Neste sentido, ela detém-se, como também Düring (Aristóteles, pp.
27-29), na alcunha de "leitor", entre os qualificativos que lhe dá Platom ao
estagirita (A ris to te, pp. 44-46). Este, com efeito, lia em silêncio frente ao
comum (e normal) na época, ler em voz alta l6 • Ela ve nesta alcunha, "o leitor",
um sinal da prática da leitura e a escrita e um indício, entre outros, dum certo
retraimento dentro do ambiente platónico. Indo mais longe, ela chega a afirmar,
por exemplo, que ele "nom se sente atraído por aquilo que excita os jovens
amigos de Platom, a beleza ou a graça masculinas. Nengumha inclinaçom para
essa espécie de amizade amorosa que liga os casais de mestre-discípulo ou de
iguais, venha ela das belezas do corpo ou da alma. Isso nom lhe di cousa, nom é
o seu, ele prefere as mulheres" (Aristote, p. 49).
Esta afirmaçom, que nom pode deixar de parecer muito ousada, é de facto
umha inferência, baseada nas consideraçons sobre a "amizade" contidas nos
textos éticos e políticos aristotélicos (e baseada ainda, talvez, numhas informaçons doxográficas, uns falatórios que a autora recolhe com reserva, sobre um
episódio passional 17 protagonizado, depois, em Atameus, por Aristóteles). Na
15 Nom é só Diógenes Laércio, é a tónica geral. Düring também incide sobre este ponto: os
testemunhos sobre Aristóteles que nos chegárom som em geral "hostis", dando disto umha sintética
explicaçom (Aristóteles, pp. 40-43). Mais extensamente, versa sobre as early invectives contra o estagirita em
Aristotle (pp. 373-395).
16 Segundo Düring, é um traço peculiar do filósofo, constante ao longo da sua vida, assi como to
collect books, ter umha biblioteca (Aristotle, pp. 337-338).
17 "Dim que se apaixonou por umha prostituta, até o ponto de rastejar diante dela. Imaginam-se
posiçons ignóbeis, obscenas. O filósofo a cavalo sobre a mulher, ou a mulher cavalgando-o". Cauquelin
lembra que, hoje, ainda é possível ver no portal dalgumhas catedrais góticas, um Aristóteles a quatro patas,
cavalgado por umha mulher, como num aquamanile do século XV que ela mostra nessas mesmas páginas
(Aristote, pp. 110-111). Pola sua parte, Chroust nom acredita nesta história, mostrando as possibilidades de
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verdade, Cauquelin arrisca outras pinceladas bem mais ousadas, estritamente
aventuradas (até fantasiadas), mas sem as quais nom poderia fazer o retrato
perseguido. Continuando com a anedota, é o caso da amizade com Teofrasto,
companheiro dessas correrías, ... Mas, segundo Düring é só provável que eles
tenham coincidido na Academia: Teofrasto era como quinze anos mais novo,
conhecendo-se -com certeza- muito mais tarde, em Lesbos (Aristóteles, p.
33.). Semelhantemente, para Jaeger o encontro entre ambos foi em Assas
(Aristóteles, p. 131 n.12). E para Chroust, que considera bem possível que
ambos fossem parentes (Aristotle, p. 78, p. 197, p. 205), Teofrasto seria da idade
de Calístenes, sobrinho do filósofo e educado polo seu tio (Aristotle, p. 84). Ora
bem, nom devemos estranhar-nos e, menos, escandalizar-nos destas veleidades
historiográficas. Na verdade, os estudiosos mais dumha vez baralham supostos
hipotéticos e altamente improváveis, ... por exemplo, metendo-se a fundo na pel
do estagirita: sem ir mais longe, Jaeger fai-no reiteradamente no seu Aristóteles
e, até mesmo, um investigador como Chroust, tam contido e mirado nas suas
aseveraçons, nom deixa de fazê-lo por vezes, como nalguns momentos ao falar
das Aristotle 's religious convictions (Aristotle, pp. 221-231).
Volvendo aos anos de aprendizage, os Lehrejahre em Atenas, vejamos
agora o relacionamento com Platom, digamos, no ámbito da teoria, além pois do
anedotário pessoal de que ja demos conta e que também, similarmente, regista
Chroust (A ris to tle, pp. 103-104). Nos 20 anos na Academia, por dizê-lo
parafraseando a Cauquelin, Aristóteles viaja sem se mexer: mexe-se na sua
cabeça. E constitui grande parte dessa viage, por suposto, o movimento de
achegamento e afastamento de Platom. Ora, precisar sequer minimamente a
aproximaçom e o distanciamento entre o mestre e o discípulo é verdadeiramente
difícil. Para começar, de todo isso pouco sabemos: os correspondentes escritos
académicos aristotélicos estám só fragmentariamente conservados. Só é
possível conjecturar, pois, a partir da produçom conservada, divergindo
notavelmente os estudiosos.
Jaeger, por exemplo, que sumariamente entende o desenvolvimento
intelectual de Aristóteles como um progressivo afastamento de Platom, nom
acha porém no jovem académico, tras debruçar-se sobre os seus primeiros
escritos e eminentemente no Eudemo e no Protréptico, senom um matizado
platonismo. Similarmente, e ainda mais, vinca Chroust os traços platónicos nas
early works do estagirita (Aristotle, voUI, pp. 224-226): ainda mais, o que
relativiza Chroust é a divergência posterior, ja que ele duvida da autoria, ora

que, na realidade, a presunta concubina fosse, nom tendo tal condiçom, Pítias
p. 81, p. 198).

Oll,

mesmo, Herpilis CAristatle,
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parcial ora total, dos later treatises aristotélicos l8 • Pola sua parte, Düring aponta,
mais bem, umha nacente e crecente divergência entre mestre e discípulo, mas
que nom seria problemática, nom acarretaria tensons conflituais, dado que a
instituiçom académica admitia a completa diversidade de pareceres (Aristotle, p.
325, p. 331; Aristóteles, p. 24). Para Düring, que inclui no período académico
nom só os primeiros escritos senom também os esboços, rascunhos e germolos,
de trabalhos posteriores, a divergência entre ambos abrangeria, além das
perspectivas, a metodologia e a temática (Aristóteles, pp. 90-92). Também
Cauquelin se inclina pola divergência: resumidamente, frente ao olhar ascensional e vertical do mestre apontando através do "diálogo" para as "ideas", o
discípulo optará pola mirada extensional e horizontal que através da
"descriçom" aponta para as "cousas" (Aristote, pp. 65-69). Estas palavras,
mutatis mutandis, valeriam para sumariamente caracterizar, seguindo agora a
Jaeger, o treito e o termo finais da evoluçom da filosofia do estagirita a respeito
da do seu mestre (Aristóteles, pp. 389-391).
Resta ainda um ponto, peculiar de Cauquelin, que nom quereríamos
passar por alto, porque atinge ao retrato psicológico do personage e,
associadamente, à concepçom ético-política do filósofo. Assi, ao perfilar a
perspectiva aristotélica, ela introduz, salienta e sublinha, umhas noçons
naturalísticas de "orde" e de "lugar" que, ao nosso ver, resultam aristotelicamente verdadeiramente problemáticas, em tanto e em quanto que abrangeriam,
passariam, da physis à pólis. O que, logo, tem a sua correspondência numha
estreita concepçom (ao nosso ver, pouco aristotélica) do ético e o político.
Cauquelin, falando da polidez (politesse) e a conveniência, chega a dizer: "Nom
seria necessário, no que se refere ao político, considerar a polidez como a pedra
de toque da reflexom aristotélica? Nela revelaria-se, com a noçom de "justeza",
a do "como convém", a recusa do excesso, a proporçom harmoniosa, a ser
respeitada, entre os diferentes modos de vida, e o aproveitamento da ocasiom, o
kairós l9 , o justo momento para a acçom" (Aristote, p. 54). Ao cabo, avançando e
afundando nisto, a "prudência" é entendida como cautela e astúcia e, ainda,
sendo estas, para nós, tal como ela as concebe, de curtas miras. Por outras
palavras, a razom prática ficará, ao sumo, em razom estratégica, ja que mesmo
esta, no esquema naturalístico cauqueliniano, tem pouca cabida20 • Polo demais,
18 É urnha das conclusons, ja adiantada no prefácio, da sua pesquisa sobre a vida e obra do estagirita
(Aristotle, pp. xi-xv, p. 255). Além disso, como postscript às suas Observations on sorne Aristotle's lost
works, Chroust oferece urnha revisom da leitura e reconstruçom que fai Jaeger dessa produçom perdida
(Aristotle, vol.H, pp. 231-269).
19 Ela conecta esta sua concepçom com a de P. Aubenque, remetendo para La prudence chez Aristote
(PUF, Paris, 1963), que também é citada na bibliografia (Aristote, p. 54 n.?, p. 201).
20 Ao nosso ver, porém, na Ética Nicornáquea cabe perfeitamente entender a phrónesis como razom
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isto choca com o conceito e o contido da ética (e a política) que, sem ir mais
longe e ficando na época académica, achamos no Protréptico, como patentizam
Jaeger (Aristóteles, pp. 98-122) e Düring (Aristóteles, pp. 665-670).
Mas, deixemos estas questons, para nós só incidentalmente relevantes:
em tanto e em quanto que poderiam dar ideas, traços, enfim, um ar do viver e o
pensar do nosso personage, durante a sua estada na Academia. A este respeito,
fica ainda umha cousa que nom podemos passar por alto: Düring considera que
a época académica, alem do apprenticeship, inclui ja uns importantes trece anos
de produçom aristotélica (Aristotle, p. 250). Em concreto, ele fala de dous
períodos produtivos, um entre 360-355 e outro entre 355-347, em que dataria os
rascunhos, germolos e até fragmentos de abundantes escritos (Aristóteles, pp.
90-92). Assi, nesses diversos estados primordiais e/ou formulaçons originais,
acharíamos: no primeiro, entre outros, Tópicos, Lambda, Poética, Retórica,
Magna Moralia; e no segundo, entre outros, Física, De caelo, My, Beta, Ética
Eudémia. É mais, para Düring, "os escritos deste período rebordam vitalidade e
confiança em si mesmo. Podemos considerar este período como o ponto
culminante da sua vida" (Aristóteles, p. 92).
Reisebilder: Atarneus, Assos, Lesbos (347-343)
Aprestemo-nos agora para deixar Atenas, vaiamos ao desfecho dessas
duas décadas de que pouco sabemos do estagirita e só podemos com algumhas
anedotas biográficas esboçar algum fragmento de vida e com alguns treitos
bibliográficos perfilar algumhas linhas de pensamento. Outro tanto acontece
com a partida da Academia: como foi, a que se deveu? Temos várias respostas.
Jaeger, ainda que aponta que poderia ter ocorrido algo antes, situa a
partida de Aristóteles depois da morte de Platom, em 348/7, descartando
completamente que a marcha, apesar das divergências entre eles, pudesse ter-se
devido a razons pessoais, quer dizer, a um enfrontamento, e a ruptura, do
discípulo e o mestre. Para ele, "a saída de Aristóteles de Atenas foi a expressom
dumha crise na sua vida interior", engadindo que "iss021 pressumive1mente
estivo ligado com a questom do sucessor de Platom, que haveria de determinar
inevitavelmente o espírito da Academia durante um longo porvir, e cuja
resoluçom nom podia contar com a aprovaçom de Aristóteles em nengum caso.
A escolha, fosse de Platom ou dos membros, recaiu sobre Speusipo, sobrinho de
prática; obviamente, nom no estrito sentido kantiano (paradigmaticamente: 1140a23-b29, 41 b8-42a31, 43b1745all). E também, por suposto, a despeito da caracterizaçom da prudentia que fai Kant na Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten (BA, pp. 43 e ss).
21 Jaeger refere-se à partida e ao facto de que "ele nunca regressou à escola em que fora educado"
(Aristóteles, p. 131).

69

Platom" (Aristóteles, pp. 13
Ora, a olhos do estudioso, este episódio
representa e acarreta, sobretodo, um desencontro teórico: Speusipo era o
sucessor externamente (legalmente) conveniente, mas ficava longe
espírito
a partida
estagirita com Xenócrates, um
académico. Por isso, segundo
ido à Mísia,
platónico conservador, foi umha secessom. Ambos os dous
para reunir-se com outros dous platónicos, Erasto e Corisco, que daquela
gozavam da protecçom de Hénnias, entom governante de Atarneus.
Também Cauquelin incide em semelhante explicaçom. O facto, a causa:
conta 37 anos quando morre Platom e Speusipo, como o seu sucessor,
da Academia. Ela interpreta o lance como umha jogada
accede à
académica (umha intriga e umha punhalada universitárias): a
da ciência
boa família e,
de Aristóteles, Speusipo tinha os trunfos: era ateniense,
estava casado com a sobrinha de Platom. A diferença de Jaeger, Cauquelin
regime de propriedade e as leis
parece ignorar que as condiçons externas
atenienses) faziam impossível que Aristóteles herdasse o "posto" de Platom à
frente da Academia (Aristote, pp. 72-73). Enfim, ao seu ver, por tal motivo ele
resolve deixar Atenas e encaminhar-se a Atarneus, onde governa o tirano
Hénnias, o eunuco e liberto aquele, segundo ela, amigo
sua adolescência em
casa de Próxenos e Arimnesta.
Düring, pola sua parte,
a explicaçom de Jaeger, com quem
concordam outros estudiosos 22 e, como vimos, também coincide Cauquelin.
Contra estes, aduze que seguramente, dados os laços entre eles, Speusipo
"herdou" o posto de Platom, nom havendo constância de que se tenha produzido
(Aristóteles, p. 3 Ao seu ver, que Aristóteles, tras a sua
nengumha
marcha, nom ficou fora da Academia prova-o que, após a morte de Speusipo,
foi em 338 considerado elegível como o seu sucessor. Além disso, ele sustém
que a partida de Aristóteles seria devida a motivos políticos: exactamente, aos
ventos anti-macedónios levantados polas conquistas de Filipe, designadamente
a cidade de Olinto em 348, que estava sob a protecçom ateniense, e pola
subseguinte vitória do partido de Demóstenes, furibundamente anti-macedónio,
que se fixo com o poder en Atenas em 347 (Aristóteles, p. 30). A diferença de
Chroust, Düring pensa que ele nom
nem tivera, actividade politica
algumha: simplesmente, era macedónio e tinha relaçons pessoais amistosas com
a corte macedónia e, mesmo, com alguns agentes macedónios, como Hénnias.
Ora, ao igual que Aristóteles, também Xenócraíes e Speusipo, assi como
Isócrates, estavam muito ligados aos círculos pro-macedónios. Mas estes dous,
22 Como DJ. Allan (The Philosophy of Aristotle, Oxford University Press, Oxford, 1952, 1963) e
R.A. Gauthier (com J.I. Yolif,
à Nicomaque. Publications Universitaires, Louvain, 1958-1959,
1970).
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Speusipo e Isócrates, nom se vírom forçados a partir por serem atenienses,
exactamente, bem enraizados e possantes atenienses (Aristóteles, p. 31). Polo
demais, Düring insiste na incerteza do momento da partida, se antes ou depois
da morte de Platom.
Parcialmente coincidente, com Düring, é a explicaçom destes
acontecimentos que achamos em Chroust, quem porém enfatiza a implicaçom
do estagirita na política de Macedónia. Ele revisa e rejeita as duas explicaçons
tradicionais: a discrepância doutrinal com o mestre (e outros académicos) e a
sucessom (falhida) de Platom (Aristotle, pp. 117-119, pp. 123-124). Os seus
argumentos, contra a ocorrência dum conflito intra-académico que teria
provocado a saída do nosso filósofo, som similares aos de Jaeger e, sobretodo,
aos de Düring. Ademais, Chroust indica que, por deixar a Academia, e mais
ainda se isso fosse devido a umha dissensom filosófica, o estagirita nom teria
porquê deixar Atenas. Por outra parte, ele praticamente nom se detém no exame
da questom sucessória, porque, em base à análise das circunstâncias políticas na
Hélade e as suas repercusons na situaçom em Atenas e na posiçom de
Aristóteles, defende que este partiu dali em 348, portanto, antes da morte de
Platom (Aristotle, p. 124, pp. 158-159). Na sua opiniom, seria também por
motivos políticos, e até por indicaçom de Filipe, polo que se teria dirigido a
Atarneus 23 •
Polo que parece, acompanhará-o na partida para a Mísia Xenócrates e ali
encontrará a Teofrasto. Aristóteles viverá por ali durante uns cinco anos: estará
em Atarneus, irá logo para Assos e estabelecerá-se, por último, na ilha de
Lesbos. Como ja digemos, em Assos estavam Erasto e Corisco, dous discípulos
de Platom naturais de Skepsis que retomaram à sua terra natal, com que ele
entrará em contacto, continuando assi, nesse círculo, dentro da atmosfera
académica. Segundo Jaeger, o próprio Hérmias estaria dentro desse círculo
platónico e, seguindo o conselho dos dous filósofos, teria introduzido reformas
suavizadoras no seu antes tiránico governo (Aristóteles, pp. 134-136). A este
respeito, Cauquelin pensa que Erasto e Corisco tencionaram moralizar a
Hérmias, seguindo a indicaçom de Platom que os enviara a Atarneus para
ensinar ao tirano ... mas, cedo, eles desistírom e vam estabelecer-se em Assos,
onde depois chegará, e coincidirá com eles, Aristóteles (Aristote, pp. 76-77). De
passage, ela lembra que à descendência de Corisco, nomeado um par de vezes
na produçom aristotélica, ficará ligada a sorte da obra toda, segundo urnha
surprendente história que, para alguns, é só embelecedora lenda24 (Aristote, pp.
23 Chroust nom descarta que ele antes tivesse passado por Macedónia, onde teria recebido essa
indicaçom, ou sugestom, por parte do monarca (Aristotle, pp. 159-160).
24 Segundo ela, E. Zeller, 1. Burnet e L. Robin nom acreditam nesta história, mentres que P. Moraux
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78-8
Mas deixemos, polo momento, o postremo e
e voltemos a
segundo DÜfing, é um exagero falar da existência, antes e/ou
chegada de Aristóteles,
escola
algumha, e menos
espécie de -segundo a expressom
Jaeger- "colónia" da Academia
pp. 30-31). Para Düring, Hérmias, a quem chama smlplí~srrlente
Atameus 25 , teria praticamente só DrIODon~lOina.ao
minúsculo círculo
Ao seu ver, a passage por Atameus e a
para o
sua estada na Mísia,
até ao final e,
pois foi
do
pp. 30casou com a sua irmá Pítias
segundo
o trato pessoal com Hérmias, um
pragmático, teria logo reflexo, achegando-a à
na concepçom
pp. 142·"
pp. 33
O que, recaindo
aristotélica na Politica
sobre o
viria
o efeito
ou, mais bem quiçá, VVJLUIJ'H."
tário da moralizaçom
recebida e assimilada
govemante.
na
tentara moralizar, converter ou dirigir, a Hérmias? Cauquelin, pala sua
sustém -infere- que 110m:
"o
por Plaíom",
entom "é natural que Aristóteles, armado de bom senso, nom tenha nenhum
p. 76). Talvez ela
desejo de segui-lo. É um eno pensar o contrário"
mas 110m, ao nosso ver, por "anti-platonismo
. Em
esteja 110
caso, a sua passage por
em
foi
Mas, o HL'v~'H~
em Assos e Lesbos, a contar com a
benfeitora de Hérmias, à qual
final a mans dos persas.
foi fiel mesmo
primordialmente
Muito diferente, é a
também fundamente humana, que
macedónio, e o político, um aliado macedónio
amizade
a ser
profunda, DflOVIOC;lmlO.
em parte à traiçom de Filipe,
certo
do filósofo
p. 163, pp. 173-174, p. 253).
Mas, voltemos a Assos, onde coincide com Erasto e
de
para onde vai com Teofrasto e Xenócrates. Dessa
v1mos,
algumhas instantâneas,
quadros de viage. Mas, enfim, que fai
Aristóteles durante estes cmco anos? Fundamentalmente,
deitar o
fica indeciso (Aristote, p. 81 n3). Polo que se ve, ignora outras opínions que, com matizes, acreditam nessa
história
as de Jaeger e Düring).
Düring rejeita a "lenda negra" sobre Hénnias (Aristóteles, p. 32). Ora, a maior prova (para ele) é
amizade do filósofo. Demoradamente. sobre Hérmias versa em Aristotle, pp. 272-283.
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olhar e recolher a vista anedor de sL O porto e,
a ilha som espaços
privilegiados para a
soma de mundos reaiS e
para H"~<"'~U
A primeira aTençom
portanto, para a natureza; mas, sem
o animal humano. Neste quadro
grosso
descurar
Düring e
Düring caracteriza assi os seus
"Num novo
da
atmosfera
começa o seu trabalho conjunto de
umha vida com
Teofrasto. Recolhem um enonne
de
de
narrativas escuitadas e da literatura. As colecçons
materiais e os debuxos
interessa~se agora em maior grau pola observaçom
mas, todo o que
e colecciona serve-lhe só como meio para o
para a
constantemente tende, é fazer inteligível o acontecer
fim; a
natural"
A sua
nessa
é sobretodo
cientifica (biologia,
seu achegamento às cousas humanas, como a política, das que ao parecer, à
dessa outra obra, entom pouco se ocupa.
lembrar, a este rpc,np,t"
se bem Jaeger situa na época das viages o desenvolvimento
e
e a Politica originais,
porém situa esses trabalhos na época da
pp.
Pola sua parte, Cauquelin visa caracterizar a perspectiva, a actitude, com
que o
contempla a natureza: ele
um
, mas nom ao jeito
dum
umha
na
que, ao seu ver, ele
entre os humanos e a natureza
Logo, essa
comprensom
pretendidamente
tomará-se ainda maIS
VU.''-'H.HUl'-'''' ao chegarmos à questom do animal humano:
ao nosso ver, discutível
do
ao político
105-106). Do um ao
da natureza à cidade, vai passar agora o filósofo.
,-,LU,",,",""""'",,

Die Heimkehr: lVliesa 5 Estagira (343~335)
Nalgum
por volta de
Aristóteles
Macedónia. Seja para encaITegar~se da educaçom do
obedecendo a
outro
este retomo parece
segundo a
estudiosos, a razons políticas.
para Jaeger, que sustém que o filósofo se trasladou para Pela em
quase
que este
os tratos, as negociaçons
políticas, em que estavam Hénnias e
precisamente palas relaçons que ele
com ambos. É
Jaeger admite a existência, na
a Pela,
sorte de missom política, sendo ainda a relaçom entre Hérmias e
73

Filipe o que
possibilitaria a encomenda da educaçom de Alexandre
(Aristóteles, p. 142). Portanto, ele rejeita a convençom
que segUIra
porém Cauquelin, segundo a qual o rei andava a procurar um preceptor para o
seu filho e, entom, reparou em Aristóteles ... mas, este, lembra-nos Jaeger, nom
era daquela nengumha primeira figura e, agrega, "tampouco pode ter decidido a
escolha o facto de Nicómaco, o pai de
ter sido médico 1J'"',"'V,cu
Amintas na corte de Macedónia, pois desde aquela tinham passado quatro
décadas" (Aristóteles, p. 142). Similarmente, pronuncia-se Düring, quem, apesar
vincar o convite de Filipe, salientando também que entom o filósofo nom era
"particularmente famoso", insiste em que o motivo da chamada, em
fôrom "as suas relaçons pessoais com a corte e com Hérmias"
p.
30). Muito diferente é a posiçom de Chroust, ja que, assinalando a escassa ou
duvidosa fiabilidade dos testemunhos, defende que o estagirita nom foi o chie!
preceptor
Alexandre, tendo só, se acaso o houver, algum contacto ocasional,
como um mestre mais, com aquele
pp. 125-132).
No entanto, Cauquelin subscreve a, historicamente improvável,
explicaçom
salientando na aceitaçom da preceptoria un peu
por parte de Aristóteles, frente à passada falhida escolha
académica. Na sua opiniom, é a pedido de Filipe, o amigo da infância agora rei
de Macedónia, que aceita fazer-se cargo
educaçom do seu filho o príncipe
Alexandre: aparentemente, para cubrir o lugar, houvera "concurso público",
com vários candidatos (Isócrates, e à sua proposta Teopompo de Quio e logo
Isócrates de Apolónia, ... e até Speusipo), mas, desta vez, a "sorte" (nesse jogo
favoreceu ao estagirita (Aristote, pp. 109-110). Nom ocorrerá o mesmo
quando, pouco depois 26 , seja elegido o sucessor de Speusipo à frente da
Academia: o eleito será Xenócrates. Nesta ocasiom, como ja lembramos com
Düring, ele foi, entre outros candidatos, nominado para esta sucessom e
finalmente preterido, ao que parece, entre outras razons, precisamente por, nessa
altura, estar em Macedónia (A ris to tle, pp. 259-260;
p. 31). Mas,
voltemos com a educaçom de Alexandre.
Seguindo com Cauquelin, ele aceita o convite de Filipe, pedindo-lhe por
sua vez que reconstrua Estagira, que aquele destruira numha das suas campanCousa que Filipe, segundo informa Plutarco, fai: "Ele reconstruiu-na em
favor de seu e reconduziu aló os habitantes que tinham fugido"
p.
110). O assunto este, por certo, nom está verdadeiramente muito
26 Cauquelin é contraditória a este respeito: ao dizer dela, Speusipo teria permanecido "quatro anos"
no poder (Aristote, p. 73) e, porém, teria falecido (e deixado vacante a direcçom da Academia) mais tarde,
estando Aristóteles em Miesa (Aristote, p. 127). Düring, pala sua parte, situa o episódio ainda mais tarde,
resultando eleito Xenócrates na primavera de 338 (Aristóteles, pp. ] 8-19, p. 31).
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Jaeger atribui essa reconstruçom a Alexandre, cumprindo "o mais caro desejo
do seu mestre" (Aristóteles, p. 145). Pala sua parte, Düring considera este
episódio, a pretendida reconstruçom, como "duvidoso" (Aristotle, p. 59, p. 293).
Chroust, porém, admite a tradiçom segundo a qual Filipe ou Alexandre, por
intercessom de Aristóteles, teriam reconstruído Estagira (Aristotle, p. 209): ora,
nom seria em contrapartida pala educaçom do príncipe, ja que dela, ao seu ver,
nom se teria encargado o filósofo, salvo talvez episodicamente. Com efeito,
segundo ele "a história tradicional, e ao parecer amplamente aceitada, que fai de
Aristóteles o preceptor e, de facto, o tutor chefe de Alexandre, nom está, em
absoluto, tam firmemente estabelecida como alguns gostariam que créssemos. É
bastante possível, nom obstante, que entre 344-42 e 340 (ou 338) ele lhe tenha
dado, dumha ou outra forma, algumhas ensinanças ocasionais" (Aristotle, p.
132). Para os outros estudiosos, porém, ele ocupará-se da educaçom de Alexandre, que entom contava com 13 anos, durante uns tres anos. Düring e Cauquelin
coincidem em sinalar que, a tal efeito, ambos deixam Pela, a capital, e vam para
Miesa, umha residência real ao norte dessa cidade.
Como encara Aristóteles a formaçom de Alexandre? Temos que
contentar-nos com uns poucos traços e um boceta difuso: em concreto, Jaeger e
Düring oferecem-nos uns apontamentos e só Cauque1in, como logo veremos,
arrisca um desenho. Para Jaeger, que nom deixa de vincar a diferença de fundo
existente (e a incomprensom ao cabo resultante) entre ambos, houvo contado,
entre eles, umha "comunidade de ideas" que foi "muito estreita, nom só mentres
Aristóteles viveu em Macedónia senom até muito depois", quando as
campanhas de Alexandre em sia ultrapassárom "o horizonte da paisage da
Ilíada" (Aristóteles, pp. 143-145). Mostras dessa relaçom pessoal, procedentes
talvez do período educativo e em todo caso signos dum persistente desígnio
tutelar, seriam um par de escritos perdidos, um sobre "a monarquia" e outro
sobre "a colonizaçom" (Aristóteles, pp. 298-299). Este último texto é também
colacionado por Düring, para quem conteria a pedra de toque, um claro sinal, do
desencontro com o monarca (Aristóteles, p. 34)27 . Palo demais, ele praticamente
nom toca a educaçom de Alexandre e passa por alto a questom da relaçom entre
ambos, descartando ora expressamente ora tacitamente qualquer influência
recíproca. A este respeito, Düring reiteradamente assinala que nom hai pegada
algumha da política macedónia nos escritos aristotélicos éticos e políticos
(Aristóteles, p. 34, p. 94 e p. 781). Pala contra, muito mais que estas escuetas e
esparsas pinceladas, devidas à mam destes dous estudiosos, achamos em
Aristote.
27 Ao parecer, também segundo Düring, o estagirita teria mesmo criticado a Alexandre em carta a
Antípatro (Aristotle, p. 298).
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Nas suas
reJeIta, contra a
que ele, ao
de
ou um "rei-filósofo"o A sua
argumentaçom
é
Aristóteles sabia perfeitamente
que para
para converter o
num filósofo, nom
tempo. Ora, a
orientaç;om que, segundo a
o estagirita dará à
filho de
fiam escapa totalmente, ao nosso ver, à concepç;om platónica e, por outra
resulta bastante
o
antes de entrar na
instruçom
Indo pois à
do
para levá-la a feito, o filósofo
ea
,e
resolver um par de questons: primeiro, organizar a
ao
tomar accesível o
ao rapaz, assimilável por ek Para
Cauquelin,
o que "os conhecimentos
formam mn todo
do qual
parte deve remeter
às outras"
Pois bem, nesta rede textual, que ao seu ver
abrange da física à
do sol
o "sol a mais" co~
gerador28
a poesia e a tragédiao Eis umha ,,~,~ __._
duradoura: Alexandre levará consigo
exemplar da lliada de
Homero anotada por Aristóteles.
ediçom,
ou elaborada palo
po
po
sobre a Retórica e a
em boa
a
a concepçom da política que lhe
atribui ao estagirita, da qual ele teria
a Alexandre. Em resumo, ela dirá,
em
regimes diversos às diversas situaçons, "o essencial é
detectar os seus pontos
e deixar-se
bom senso"
p.
129). A
é, por outras suas
de "prudência". E,
claro: a "ética" nom é, segundo ela, a "moral" da
um seu "fundamento
vista, esta perspectiva
"umha
extremamente modema. Pois se o princípio da comprensom é de
lógica, no entanto govema-se menos os sujeitos
que as suas crenças, e
age-se sobre o
público -do povo- menos palo
verdade do que
verossímil.
certo. O temor e a piedade, os
som
os do político, como os
retórica"
130)0 Deconentemente, Alexandre teria sido "fabricado" como um "herói",
maIS
ao nosso ver, a
como um "actor", trágico. Deste
autora
à sua maneira, à lenda do filósofo como
rector
28 Cauqllelin toma esta "image-conceito" do próprio Aristóteles, em concreto da Física (II, 2): "o que
gera um home é um home, mais o sol" (Aristote, p, J 22), Eis o "sol a mais",
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do futuro conquistador, por empregar as palavras de Düring (Aristotle, pp. 287288; Aristóteles, p. 33). É urnha concessom parcial, pois ela fala, sem resolver
essa oscilaçom, de fabricaçom como heroi e como actor, sendo um e outro
figuras trágicas bem diferentes.
Pouca dúvida cabe que esta dimensom mediática, e estratégica, é
importantíssima na política, entom e hoje. Mas, com independência de qual
tenha sido a educaçom política do príncipe macedónio, é inegável que a isso
nom se reduze a concepçom aristotélica. Pola sua parte, Cauquelin29 tempera
este relativismo, que resulta da comprensom da política desde a Retórica e a
Poética, com umha complementária e compensatória impregnaçom naturalista:
"Assi, de todos os regimes considerados, o que dá ao maior número um lugar na
organizaçom dos negócios públicos é aquele que mais se aproxima do que a
natureza fai. Neste sentido, a democracia é o mais natural dos regimes. Nom
porque seja mais moral ou mais justa, ou estabeleça urnha igualdade ilusória,
mas porque é assi que a physis trabalha" (Aristote, p. 138). Ao nosso ver, esta
formulaçom é inaceitável. Concordamos com ela em que Aristóteles privilegia a
democracia (eminentemente, a "república democrática"), mas fai-no por razons
"políticas", entre elas, razons de justiça30 • Em qualquer caso, explicaria-lhe isso,
o da democracia, seja como for, a Alexandre?
Ao que parece, rematada a sua educaçom, o príncipe volve a Pela e o
filósofo retorna a Estagira. De facto, Jaeger duvida-o, indicando que ele, antes
que retirar-se à sua vila, bem pudo permanecer na corte (Aristóteles, p. 357).
Chroust ve possível que ele, por volta desses anos, estivesse em Estagira e, em
todo caso e mais provavelmente, em Macedónia (A risto tle, p. 81). Düring e
Cauquelin pensam que retornou à vila natal, onde se teria estabelecido com
Teofrasto, em data que Düring nom precisa (Aristóteles, p. 18, p. 33). Pola sua
parte, Cauquelin pinta urnha estampa idílica-bucólica: na cidade reconstruída
por Filipe, com 45 anos, estabelece-se Aristóteles e converte-se, ao dizer da
autora, num fidalgo camponês (Aristote, p. 141). É o regresso, die Heimkehr, ao
solar natal, o seu ponto final com o re-estabelecimento no lar do pai. Ele, com
um abastado património3!, é um notável local que, segundo a tradiçom, até
29 Ela conecta a sua visom com a análise de F. Wolff, remetendo para a sua obra Aristote et la politique (PUF, Paris, 1991), que também é citada na bibliografia (Aristote, p. 135 n.5, p. 201). Nesta, junto a
outros textos (relativos à economia, a escravitude, a democracia e a educaçom "antigas"), é também
recomendada a obra colectiva, dirigida por P. Aubenque, Études sur la politique d'Aristote (PUF, Paris,
1994).
30 É claro na Política, ao versar sobre a justiça dos regimes (exemplarmente: 1278b6-88b6) e, além
disso, ao tratar a democracia (significativamente: 1289b27-92a36, 93b23-94b41, 95a26-96b12, 1317al20b17).
3! De passage, Düring aponta que ele "recebeu a substantial remuneration polos seus serviços à
família real" (macedónia), insistindo en que, à vista do seu testamento, cabe dizer que "era rico" (Aristotle, p.
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chega a dar leis à "nova" cidade (Aristote, p. 143).
Nessa época, tras a morte de Hérmias em torno a
é também
quando casa com Pítias, irmá ou sobrinha ou filha adoptiva de aquele, ainda que
nom é impossível que o casamento tivesse acontecido antes em Atarneus ou
em Assos, entre 347 e 345-44, segundo aponta Chroust
p. 81). Pítias
fora acolhida em Macedónia, tras o final do soberano de Atarneus
aliado
macedónio) a mans dos persas. Jaeger (Aristóteles, p. 139 n.23), Düring
(Aristotle, p. 249;
p. 18) e Chroust
p. 81) coincidem em
situar o evento por volta de 341/0. O que nom é claro é o parentesco de Pítias
com Hérmias: a sobrinha e filha adoptiva, para Jaeger (Aristóteles, p. 138); a
irmá (ou, menos provavelmente, a
para Düring (Aristóteles, p. 77);
p. 327 n.5
irmá,
mesmo a filha (ou umha concubina), para Chroust
para Cauquelin (A ris to te, p. 142).
Pois bem, nisto coincidem os estudiosos, do matrimónio nacerá umha
filha, Pítlas. E também, segundo alguns como Düring
pp. 269-270;
Aristóteles, p. 36 n.76), um filho, Nicómaco; que, porém, para outros, como
Jaeger (Aristóteles, p. 367) e Chroust (Aristotle, p, 81) e Cauquelin (Aristote, p.
153), é filho de Herpilis, segundo ela, umha estagirita com quem, viúvo, casará
o filósofo, tras a morte cedia de Pítias, a primeira esposa (Aristote, p. 153). Nem
para Jaeger (Aristóteles, p. 367), nem para Düring (Aristóteles, pp. 36-37) nem
para Chroust (Aristotle, pp. 198-200, p. 218) casou estagirita com Herpilis,
ainda que si talvez legalizou a Nicómaco, segundo Chroust (Aristotle, p. 211).
Segundo este estudioso, o matrimónio com Pítias deveu de ser, à vista do
testamento do filósofo, a happy one (Aristotle, p. 217). Outro tanto cabe dizer, à
vista desse mesmo documento, da posterior relaçom com Herpilis.
Nesse lyrisches Intermezzo, tendo a Aristóteles ocupado da casa, metido
pois na domesticidade e na "economia", Cauquelin aproveita a ocasiom para
revisar dous personages aristotélicos "politicamente incorrectos": a mulher e o
escravo, Frente ao habitual silêncio, é bem de agradecer esta sua ousadia. A
verdade, ela esquiva ambos escolhos, feitas as precisons epocais oportunas, sem
grandes dificuldades: apoiando-se no seu "filósofo-descritor" (ou seja,
eminentemente "descritor"), deixa a escravitude num simples constato;
apoiando-se no seu "filósofo-naturalista" (ou seja, eminentemente "naturalista"), salienta, por encima da minorizaçom política, a valorizaçom naturalística
da mulher (Aristote, pp. 146-151), Ora bem, seja factível, ou nom, desconstruir
desde Aristóteles as suas construçons politicamente incorrectas, estas tenhem,
ao nosso ver, um enorme interesse precisamente como objectos de crítica: em
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filosofia, o erro é, às vezes, bem mais interessante que o acerto 32 • É claro que a
nossa autora, neste caso, prefere cerrar filas.
Por outra parte, o que é curioso é que Cauquelin, seguindo a Diógenes
Laércio, nom tenha recorrido ao testamento do estagirita, que contém umha
mais que boa mostra, gráfica e prática, da actitude pessoal do filósofo com os
(seus) escravos e com as (suas) mulheres. O documento este, que é reproduzido
por Jaeger (Aristóteles, pp. 370-371) e por Düring (A ris to tle, pp. 238-241), é
ademais extensamente e profundamente analisado por Chroust (Aristotle, pp.
183-220). Além disso, glosando as actitudes pessoais do filósofo, cumpriria
também salientar a sua fidelidade à amizade de Hérmias, patente nas breves
composiçons poéticas que, após a sua infausta morte, lhe dedicou na sua honra e
memória. O que, neste sentido, é amplamente registado e comentado polos
Jaeger (Aristóteles, pp. 139-140), Düring (Aristóteles, p. 38) e Chroust
(Aristotle, p. 245).
Philosopher's Weg: Atenas (335-323)
Frisando os 50 anos 33 , em 335/4, Aristóteles regressa a Atenas, after
Macedonia 's military might once more made lhe city accessible to him, por
dizê-lo com palavras de Chroust (Aristotle, p. 143). Nessa data aproximada e
em que as circunstâncias políticas (designadamente, o domínio macedónio sobre
a inteira Hélade) som o que possibilitam o regresso coincidem os estudiosos.
Também, outra volta serám os factores políticos, como também assinalam
unánimes os estudiosos, o que precipitará a fugida, e definitiva partida, do
filósofo em 323 de Atenas, agora revolta e virada contra o poder macedónio
após a morte de Alexandre. Ora bem, a importância do político, o seu peso na
vida e na obra do estagirita, durante a sua segunda estada ateniense, é distintamente vincada por Jaeger, Chroust, Düring e Cauquelin. Todos eles salientam a
sua amizade com Antípatro, o governador de Grécia, mas Düring e Cauquelin
praticamente ignoram qualquer implicaçom política do filósofo, mentres que
para Chroust esta iria bem mais alá da concordância de desígnios, entre o
filósofo e o político macedónios, que assinala Jaeger (Aristóteles, p. 359). Mas,
polo momento, deixemos a questom política, o engagement do filósofo, e
voltemos ao seu regresso à cidade.
Bem que franqueado pola mudança política, o retomo seria devido porém
32 Nos nossos dias, o feminismo tem tirado bom proveito, com acuradas críticas, das formulaçons
aristotélicas. Por exemplo, inler nos, A. Moreno Sardà, La olra "política" de Aristóteles, lcaria, Barcelona,
1988.
33 Cauquelin é, nisto, contraditória: ele teria 49 anos (Aristote, p. 15), o mais correcto feitas as contas
(cos dados dela), e 47 anos (Aristote, p. 153).
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a
intelectuais,
apontam explicitamente Jaeger e Cauquelin
e
Düring e até mesmo Chroust Pois
ainda
contido político da
ateniense, simplesmente nom descarta o
intelectual
por suposto, regista
que ao seu ver
mermada polo trafego
a ocupaçom filosófica
estagirita durante esses anos). Além disso, Jaeger e
à
ateniense, e à sua
com ares triunfais, aos quais som
alheos os quadros que nos oferecem Düring e Chroust, que vem o filósofo
ora entre a indiferença,
Düring, ora entre o
mais ou menos gerais. Em resumo, segundo Cauquelin, que,
a versom mais rança, o que o move para
iJa."'.I..!Vl'"alJlHI.M"~, é quem nos
fazer
"sistema".
o
também o
Jaeger e
pnmelro, o
a
de "'0~"".na.
É ao fio de dous quadros, a "Escola de Atenas"
e "Os tres
de Giorgione, que
supostamente pondo-se no
a necessária destinaçom e
enraizamento escolares
do pensamento filosófico
pp. 152-160). Ora, para
esse fazer
nom é só ter
comentaristas, divulgadores, seguidores, ...
senom que é,
entender o ensino como
da
Na
VIJHH.VH.~, para Aristóteles, ser filósofo quer dizer
e
E
com efeito, obriga a refazer e ajuda a rematar a obra: "No
na sua passage em Miesa com Alexandre -mas
se trata
de estudantes e fiom dum só- Aristóteles reconstrui o seu
quebra-cabeça, ajusta os
completa-os.
cumpre estabelecer as
Nom escrever um
U"""U"-HJu todos
Num mesmo

"<CHUVH"W.

CH<",OcnH

ou, mais amplamente, o
Aristóteles, além de ter nesta
da sua maturidade
nom obedece a nengum projecto
senom que, o que é
diferente,
a
pp. Ll.2'
, o~Ll."9)
,L,
.
Por outra parte, segundo Düring, Aristóteles fiom rp<TPl'Ür., nunca
em
sentido nem material nem
umba escola: ele leccionou,
no Liceu, que
34 É, por outra parte, umha referência habituaL Entre nós, por exemplo, C. Thiebaut tem incidido no
quadro d.e Rafael, comentando-o, em Cabe Aristóteles, Visor, Mad.rid, 1988, pp. 175-181.
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era um "ginásio" público e só depois
sua
o seu sucessor Teofrasto
fundaria, em 318, a
que logo seria conhecida palo nome de Perípato
pp. 404-411;
pp. 35-36, p. 43, p. 68). No mesmo sentido
pronuncia-se Chroust: para este, o Liceu non foi nunca his own personal
"school", senom um edifício comunal accessível a toda clase de gente, sendo
logo Teofrasto o primeiro escolarca do Perípato
pp. 148-149, p. 255).
Nom é o que pensava Jaeger: este fala, como depois também falará a nossa
autoral5 , do
como fundador e director do Liceu, apesar de ele nom
desconhecer os obstáculos existentes na legislaçom ateniense
p.
36
É curioso, também, o contraste entre a image triunfal que, do regresso a
Atenas e da marcha do Liceu, nos dá Jaeger (Aristóteles, p. 358, p. 363), e o veu
de ignorância que, seguindo a Düring, entom e alá parece envolvê-lo: pois, no
seu dizer, "ele era só um entre os muitos científicos e mestres estrangeiros que
se congregavam em Atenas" (Aristóteles, p. 35). Mas, voltemos tras os passos
do estagirita, aos seus passeos ali por aquela "álea dos filósofos", o
her's Weg sob o monte Licabeto, visando agora, nom ja o seu magistério
vivente, senom a elaboraçom e reelaboraçom dos seus escritos.
Pois bem, na perspectiva sistémica defendida por Cauquelin, o filósofo
vai pór, no centro ou no meio da obra, um "sol escuro". Escuro? Si, porque
"nom é ja um
a mais que lançaria a sua luz dourada sobre as nossas pobres
vidas, mas um sol-princípio, um oco no seo de todo o que
irradiando sem
ser visto, escondido, escuro, inalterável, sem afeiçom. Um puro imóvel"
p. 172). É, no cerne do movimento, atravessando e abrangendo o
universo, o motor imóvel. Doutro lado, tal como é apresentada por Cauquelin,
esta idea nom está longe do espirito empiricista que, segundo Jaeger, é
característico
investigaçons aristotélicas nessa altura. Ao seu ver, no período
ateniense, ele teria tocado a
do prime mover, oferecendo, na
problemática hesitaçom entre um ou vários motores, a sua versom, digamos,
mais fisicista -ou naturalística- (Aristóteles, pp. 408-418), Düring também
situa nesta época boa
da obra relativa a estes assuntos, por suposto, entre
os textos muitos que, daquela, ele
trabalhado, elaborado, baralhado e
reelaborado (Aristóteles, pp.
frente à opiniom geral, para Chroust,
Aristóteles neste tempo, nos anos entre 335-34 e 323 que precisamente nom
teriam sido
most
years da sua vida, estivo bastante ocupado polas
actividades políticas que lhe estorvárom, empecendo-lho, o trabalho filosófico
p. 142, pp. 254-255),
35 Boa parte dos estudiosos: entre eles, o antecitado Gauthier e W.D. Ross (Aris/otle, London, 1923;
Aristóteles, Irad, cast Diego F, Pró, Charcas, Buenos Aires, 1981). Em Aristóteles, Düring assinala a orige
desta crença (p. 35 n.71), remetendo para o pormenor a Aristotle (p. 346, pp. 405-406),
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Com efeito, segundo Chroust, o filósofo teria sido umha espécie de
"agente" ou "observador" político macedónio situado em Atenas. Ao seu ver,
ele ja antes teria realizado missons políticas para Filipe e para Alexandre,
chegando mesmo talvez, pouco antes do seu regresso, a interceder em favor de
Atenas (Aristotle, pp. 138-139). Contado, isso nom o livrou do desfavor, a
hostilidade contida e a inimizade larvada, dos atenienses, ja que muitos deles,
com os seus mais proeminentes representantes, nom o consideravam um
hóspede benvido, senom que o tinham por um mais dos seus conquistadores
(A ris to tle, pp. 141-144). Daí que essa segunda estada tenha sido a rather
unpleasant and trying experience (Aristotle, p. 254). Por outra parte, Jaeger, que
nom desdenha porém a relaçom do estagirita com Antípatro, atribui esta image
do filósofo, como agente macedónio, a Demóstenes e, em geral, aos inimigos de
Macedónia (Aristóteles, p. 361). Em qualquer caso, a definitiva partida, a fugida
de Atenas para Eubea, foi devida, e nesse particular coincidem os estudiosos, à
reacçom anti-macedónia após a morte de Alexandre.
Ora, ja antes o filósofo deixara de contar com o apoio e até perdera o
favor do poderoso monarca. Segundo Cauquelin, este dará vivas mostras de
antipatia face ao filósofo e, ainda mais, chegará a executar, acusando-o de
conspirador, a Calístenes, um sobrinho de Aristóteles, que como historiador o
acompanhava nas suas campanhas pala Ásia (Aristote, pp. 173-174). Com
Calístenes, lembra-nos Düring, elaborara a lista dos vencedores nos jogos
píticos e, por este trabalho, ambos fôrom distinguidos com um decreto honorífico, que no momento da reacçom anti-macedónia, em 323, foi revogado
(Aristóteles, pp. 34-35, p. 207). Da execuçom de Calístenes, situando-a os dous
em 327, dam conta também Jaeger (Aristóteles, pp. 365-366) e Chroust
(Aristotle, p. 86). Apesar disto, e ainda talvez doutros possíveis motivos de
fricçom com Alexandre, Aristóteles continuará em excelentes relaçons com
Antípatro.
Enfim, em 323, o governador macedónio nom poderá controlar a reacçom
popular que, liderada por Demóstenes, agita Atenas à morte de Alexandre. E o
filósofo nom ficará ao abrigo dos acontecimentos. Só Jaeger nom entra no
pormenor: "Aristóteles evitou o súbito overflow do ódio nacionalista e os
ataques do partido de Demóstenes fugindo a Cálcis em Eubea" (Aristóteles, p.
366). Nesse ambiente revolto, Düring considera possível que, contra ele, se
tenha elevado, talvez mesmo formalmente, umha acusaçom de "ateísmo"(Aristóteles, p. 36)36. Chroust examina palo miúdo as possíveis acusaçons,
36 Aí mesmo, aponta a orige da "graciosa história" de que o estagirita quigera impedir que os
atenienses "pecassen" outra vez "contra a filosofia" (Aristóteles, p. 36 n.74). O núcleo considera-o verdade
(Aristotle, pp. 341-348).
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as hipotéticas blasfémias que se derivariam ora dos seus tributos poéticos a
Hérmias ora dalgum contido ímpio do seu ensino, considerando-as em ambos os
casos um mero pretexto para livrar-se 37 dum inimigo macedónio (A ristotle, p.
153, pp. 166-171). Mais ou menos no mesmo, incide Cauquelin: acusado de ter
dedicado um poema e umha estela ao tirano Hérmias, liberto e eunuco, Aristóteles, para que Atenas nom peque mais umha vez (como outrora com Anaxágoras
e com Sócrates) contra a filosofia, foge com a família para a ilha de Eubea, de
onde era natural a sua nai, Féstis (Aristote, pp. 175-178).
The last journey: Eubea, Roma (323-322 ... 40-20)
É ja sexagenário, instala-se em Cálcis, capital de Eubea, na casa materna.
Ali ainda trabalha, até a sua morte por enfermidade aos 62 anos, segundo Jaeger
(Aristóteles, p. 366), ja cumpridos os 63, segundo Düring (Aristóteles, p. 36).
Nom regressará a Atenas, pois, apesar de que o seu velho amigo Antípatro, o
governador macedónio da inteira Grécia, consegue fazer-se outra vez com a
situaçom.
É conhecida a lenda da sua sucessom, o seu relevo à frente da "escola",
que recolhe Cauquelin: "Antes de entrar na morte, cumpre nomear um sucessor.
A biblioteca continua em Atenas, os discípulos som numerosos, as colecçons
estam protegidas. Alguém deve velar por todo isso. Entre Menédemo de Rodes,
que é de Eubea, e Teofrasto, de Lesbos, é preciso escolher. Ele manda trazer
vinho: um é de Rodes, é agradável; mas o outro é de Lesbos, tem um gosto de
mel. "Este é mais doce", di ele. Teofrasto, portanto, será o sucessor" (Aristote,
p. 189). Ao dizer de Düring, o estagirita só tivo dous verdadeiros discípulos:
Teofrasto e Eudemo de Rodes que, ao cabo cada um pola sua parte, se figêrom
cargo dos escritos legados palo mestre (Aristóteles, pp. 68-69).
Por outra parte, no seu testamento, em que pede ser enterrado a carom de
Pítias (a sua defunta esposa), ele preocupa-se por facilitar o melhor futuro
possível aos seus seus, mostrando especial cuidado pala sua bondadosa
companheira Herpilis (esposa só segundo Cauquelin) e pola sua filha Pítias.
Esta, que casará com Nicanor, filho de Arimnesta e Próxenos, terá logo, em
segundas núpcias para Cauquelin (Aristote, p. 29) mas em terceiras núpcias para
Düring que também regista o nome do esposo (Aristóteles, p. 36), um filho a
que porá de nome Aristóteles. Também Jaeger regista este matrimónio com o
médico Metrodoro (Aristóteles, p. 385). Chroust, além deste terceiro esposo e
pai do neto Aristóteles, dá ainda o nome do anterior, o segundo, Procles
(Aristotle, pp. 81-82). É curioso que a nossa autora nom se detenha no
37

Sem verdadeiramente pretender eliminá-lo, segundo Chroust (Aristotle, pp. 170-171).
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testamento, que segundo
estudiosos, entre eles os nossos Jaeger
po
e Düring
po
é umha boa mostra
humanidade do estagirita (e, como ja digemos, da sua amorosa preocupaçom
"suas"
Outro
é para Chroust no
que ele
po
Sobre a morte do filósofo, dim-se várias cousas: que teria bebido cicuta;
que morreu
enfermidade; que
entrado no mar, para afogar-se nas suas
águas;ooo esta última é a hipótese que prefere Cauquelin39
ppo 190-1
No entanto, Chroust, que contempla também estas tres possibilidades, rejeita a
po
morte, o suicídio, tanto por envenenamento como por afogamento
181)0 O
o
considera-o a nalve
da morte de
invençom embelecedora
po 1
Sócrates e, em qualquer caso,
po 182)0 O segundo, o afogamento nas águas do mar, que segundo alguns teria
ele
a
em vez dum suicídio, e que se teria devido ao facto
de Euripo),
nom poder explicar-se o movimento das correntes (ali, no
ppo 178-179)0 O mais
entre as invençons
provável parece,
o falecimento por enfermidade o
O demais é, ja, a história dos escritos aristotélicos, da sua viage, um tanto
fabulosa, até o soto de Skepsis,ooo e de Skepsis a Romao Düring, com matizes,
acredita nessa história (dessa viage dos textos, após a última, the
oferecendo ademais outros percursos complementários da
transmÍssom do legado aristotélico, segundo insiste, só modestamente célebre e
só moderadamente celebrado, até a sua chegada a Romao Antes, apesar das suas
reticências frente a Estrabom,
Jaeger questionara as dúvidas dos estudiosos
po 138)0 Aparentemente
sobre o redescubrimento de Skepsis
ignorando a
Jaeger e o estudo de Düring, também Cauquelin, menos
miúdo que o investigador escandinavo, recolhe esta históriao Vejamo-h
Começaremos com Düring: "Depois da sua morte, Teofrasto recebeu em
herança os livros; este legou no seu testamento a Neleu a sua biblioteca inteira,
junto com os livros deixados por Aristóteleso Este Neleu, filho de Corisco, era o
Aristóteles;
último sobrevivente do pequeno círculo dos amigos
nom era muito mais jovem que Teofrasto, e à morte deste era
sem dúvida,
depois da morte
Teofrasto, Neleu
um septuagenário o
Ali repousárom os
Atenas e regressou a
a sua vila natal,
manuscritos originais de Aristóteles ao longo duns 200 anos"
ppo
70-71)0 Em resumo, cerca de 250 anos depois, os descendentes de
Por exemplo, M,L Femenías, Cómo leer a Aristóteles, Júcar, Madrid, Gijón, 1994, po 180
De passage, registemos que, também, ela é autora de: La mort des philosophes et autres contes,
PUF, Paris, 19920
38
39
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vendem todo a Apélicon de Teos, segundo Estrabom, umha espécie de bibliófilo
que, inclusive,
fazer novas cópias;
pouco depois, no ano 86, SUa
conquista Atenas e, no seu
leva para Roma a biblioteca de Apélicon
pp. 73-74). E agora, da mam de Cauquelin, é
quem
e
remata a história: "Sendo esses livras levados a Roma, o gramático Tiránion
encontrou um modo
apoderar-se de grande parte
e Andrónico de
Rodes, tendo encontrado os originais pessoalmente, divulgou-nos e escreveu os
sumários que temos agora"
p. 79). Sem
como assinala Düring,
Andrónico, para fazer a sua ediçom, contou, além de com o
de Skepsis,
40
com outros materiais • Enfim, nesse ponto e hora, com a ediçom de Andrónico
em Roma, entre os anos 40 e 20 41 , e
uns trescentos após a sua morte em
é que termina a obra da vida, e que começa a vida da obra, do estagirita.
O resto é, já, a viage até nós, ... pois a Andrónico de Rodes seguíram,
desde
inumeráveis comentadores, glosadores, detratores,
editores, ... enfim, inumeráveis amigos, até constituir, por dizê-lo com palavras
de Barthes, umha verdadeira "sociedade
amigos do texto"4', nomeadamente,
do texto aristotélico.

40 Segundo a sua sucinta narrativa da sorte dos textos até a ediçom de Andrónico: Aristóteles, pp. 6875. Também, sobre Tiránion, Andrónico e a Roman edition das obras do filósofo: Aristotle, pp. 412-425. Por
outra parte, nom está de mais lembrar, nesta história, que Neleu, segundo Düring, fora destinatário do curso
Magna Moralia (Aristóteles, p. 685, p. 687).
41 Segundo Düring, a ediçom de Andrónico foi realizada, aproximadamente, entre 40 e 20 a.c.
(Aristóteles, p. 77). Para Cauquelin, por volta do 40 a.C. (Aris/ote, p. 64 n.3).
42 Le plaisir du texte (1973), in Oeuvres completes, t.IV, Seuil, Paris, 2002, pp. 226-227.
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A estrutura métrica de algumas das Cantigas de Santa Maria
Jo§é~Martinho

Mmntero Saníalha
Universidade de Vigo

A grande colectânea de poemas trovadorescos conhecida tradicionalmente como
Cantigas de Santa Maria [= CSM] é um conjunto de 420 composições poético-musicais
elaboradas na segunda metade do século XIII por iniciativa do rei Afonso X o Sábio (rei
de Castela e Leão entre 1252 e 1284)1.
As CSM conformam uma parte substancial do corpus da poesia trovadoresca medieval em língua portuguesa2 • Dentro deste mais amplo corpus poético, as CSM destacam
não só pela sua inspiração fundamental (religiosa, e particularmente mariológica) mas
também pela sua amplitude (como fica dito, 420 cantigas em total, algumas delas extensas), pela sua boa tradição textuaP, e mesmo pela sua variedade temática e léxica (já
deixando agora à margem outros valores não propriamente linguístico-literários, como
1 O rei Afonso X, conhecido na historiografia como «o Sábio», nasceu em Toledo em 1221, e faleceu em
Sevilha em 1284. À morte de seu pai Fernaudo III o Santo em 1252, herdou dele, como filho primogénito, a
coroa dos reinos de Leão e Castela, os quais, antes distintos durante longo tempo, ficaram definitivamente
unidos em 1230. O reino de Leão, por sua vez, englobava o antigo reino da Galiza, de fala portuguesa. Afonso
X foi rei durante 32 anos: de 1252 a 1284. A sua biografia, especialmente nos anos de reinado (e mesmo dantes, a partir do tempo da mocidade) é-nos bem conhecida por variadas fontes. A melhor obra biográfica sobre
Afonso X é a de Antonio BALLESTEROS-BERETTA, Alfonso X el Sabia, Salvat Editores (<<Academia "Alfonso
X el Sabio" (Murcia)>>, Barcelona - Madrid - Buenos Aires - México - Caracas - Bogotá - Rio de Janeiro 1963,
1 ] 42 pp. mais várias lâminas. [Monumental estudo histórico sobre a vida e o reinado de Afonso X; a parte dedicada à época de mocidade (e até o ano 1252, em que começou a reinar) é algo sumária. A obra inclui no fim
um «Índice de documentos» (pp. 1059-1130), que é um longo inventário, em ordem cronológica (de 1226 a
1296), de 1447 documentos relativos a Afonso X, e um «Índice bibliográfico» (pp. 1131-1142). Publicou-se
uma reedição fac similar (Albir, Barcelona 1984), que incorpora no fim novos índices elaborados por Miguel
RODRÍGUEZ LLOPIS, sumamente úteis: «Índice onomástico» (pp. 1143-1186), «Índice toponímico» (pp. 11871221), «Índice de cargos, títulos y dignidades» (pp. 1223-1251), e «Índice de materias» (pp. 1253-1285)].
Uma boa síntese, entre outras similares, da personalidade de Afonso X: José FILGUEIRA VALVERDE, «Alfonso
X el Sabio», em: Gran Enciclopedia Gallega (Santiago de Compostela - Gijón), vol. 1 (A-Aloya), 1974, pp.
242-252. Pode ter ainda utilidade Casto M. DEL RIVERO, Índice de las personas, lugares y cosas notables que
se mencionan en las tres crónicas de los Reyes de Castilla Alfonso X; Sancho IVy Fernando IV, Madrid 1943.
2 A poesia trovadoresca em língua portuguesa (chamada comummente «Poesia trovadoresca galegoportuguesa») estende-se num período que vai aproximadamente de 1200 a 1350. Abrange portanto uns J 50
anos, que cOlTespondem aos inícios da história literária da nossa língua. Costuma distribuir-se em dois grandes
blocos: por uma parte, as cantigas profanas (amorosas e satíricas fundamentalmente), e, por outra, as cantigas
religiosas (constituídas fundamentalmente pelas CSM, mormente mariológicas, como já foi dito).
3 A tradição textual das CSM, ainda que limitada fundamentalmente a 4- grandes manuscritos, é excepcionalmente feliz, por ser os quatro códices provavelmente originais -pelo menos na sua maior parte- do escritório do próprio rei Sábio, e por outros valores adicionais, como o magnífico estado de conservação e a riqueza da sua apresentação.
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são a música e as
as
no entanto, por vezes não deixam de ter também
para os
literário e
de Santa Maria publicaram-se duas
completas: a de Valmar
1959-1972, com ree:dl,:ao em Madrid 1986e a de Mettmann

HHf'H'-'<"eV',,'

realizada
filólogo alemão Walter Mettmann converteu-se, com toda a
na versão citada universalmente, e até repetidamente reproduzida5 É verdadeie conramente magníficao Um trabalho de tanta fadiga, elaborado com
forme métodos rigorosos, fez merecer ao sábio editor alemão um lugar de honra perdurável na história das nossas letras o
No entanto, podem opor-se-Ihe alguns reparos de secundária importância, como
aliás é quase inevitável numa obra de tal envergadura oPor exemplo, no aspecto métrico
dos versos em certos casos, especialpode discrepar-se do critério seguido na
mente nalguns refrãeso
0

4 Assim, por exemplo, a maioria das miniaturas incluem legendas explicativas que nalgum caso empregam léxico diferente ao usado no texto da cantigao Sobre estas legendas pode ver-se a minha edição desses
textos, nos dois trabalhos seguintes: José-Martinho MONTERO SANTALHA, «As legendas das miniaturas das
Cantigas de Santa Maria (códices T e
em: RODRÍGUEZ, José Luís (diL) (2000): Estudos dedicados a Ripor José Luís RODRÍGUEZ, Santiago de Compostela: Parlamento
cardo Carvalho Calera,o Reunidos e
de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, 2 volumes, volume 2°, ppo 507-552; José-Martinho
MONTERO SANTALHA, «As legendas das miniaturas das Cantigas de Santa Maria (códice T: 2a parte)>>, em:
Agália, númso 69-70 (! ° semestre de 2002), ppo 43-880
5 Afonso X, O Sábio, Cantigas de Santa Maria editadas por Walter METTMANN, 4 tomos (3 de textos e o
quarto de glossário), Coimbra 1959-1972: vol 1, 1959, LXXXVIII [= 88] + 290 ppo, CC o [O]A-IOO; voL 2,
1961,382 ppo, CCo 101-250; voL 3,1964,416 ppo, cCo 251-427; volo 4,1972, glossário o Esta edição foi reimpressa facsimilarmente em dois tomos por Edicións Xerais de Galicia, Vigo 1981: o tomo primeiro inclui os
dois primeiros volumes da edição de Coimbra, até ii cantiga 250 inclusive, e o segundo os dois volumes restantes, da cantiga 251 até o fim e o glossário o O mesmo Meümann preparou uma nova edição, esta vez publicada em Madrid e destinada em princípio a leitores de língua castelhana (os textos de apoio -introdução, notas, glossário- estão agora redigidos nesse idioma): Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa Maria,' Edición,
introducción y notas de Walter METTMANN, Editorial Castalia, Madrid 1986-1989 (na colecção «Cliísicos Castal ia», 3 tomos: tomo I, 1986, númo 134 da colecção, «Cantigas I a 100» [ademais dos dois prólogos, A e B,
fora de numeração], com uma sintética mas verdadeiramente magistral introdução no início, e, no fim, a transcrição da versão castelhana em prosa das cantigas 2 a 25; tomo II, 1988, númo 172, «Cantigas 101 a 260»; tomo III, 1989, nÚITIo 178, «Cantigas 261 a 427», com um glossário resumido 110 fim); mantém substancialmente
o texto da edição anterior, embora com leves melhoras; o aparelho crítico com a infonnação sobre variantes
dos msso aparece agora simplificado, e o magnífico glossário da la edição ficou aqui reduzido a uma simples
lista das palavras de difícil inteligência para o previsível leitor castelhano; elementos novos nesta edição a respeito da de Coimbra são grande parte da introdução e as notas, que oferecem informação de diversa índole,
especialmente sobre as fontes dos relatos e bibliografiao Neste trabalho, sempre que falo da edição de Mettmann em geral sem precisar se se trata da primeira (a publicada pela Universidade de Coimbra J 959-1972) ou
da segunda (a publicada em Madrid pela Editorial Castalia 1986- I 989), deve subentender-se que ambas as
edições coincidem no ponto em questão o
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Nesse campo desenvolve-se o presente trabalho. As propostas que aqui reúno visam
a estruturação métrica de algumas cantigas, especialmente no que diz respeito à demarcação dos versos 6 •
Mettmann adota geralmente uma correcta divisão dos versos, prescindindo acertadamente da falsa divisão realizada por vezes nos manuscritos. Porém, embora no substanciaI a estruturação métrica seja correcta e tenha conigido a falsa partição dos versos
que se achava frequentemente na venerável edição de Valmar de 1889 -e que produziu
certo desnorteamento em estudiosos da métrica das CSM, por assumirem erradamente
como medida dos versos a aí apresentada-, pode propor-se nalgumas cantigas uma 80diferente, talvez mais satisfatória, assumindo como critério
o da rima, seguindo a doutrina que István Frank aplicou à poesia provençaL

Isometria ou rima?: dois critérios possíveis
Dois
se nos apresentam à hora de estabelecer a demarcação dos versos da
nossa poesia trovadoresca (não só das CSM mas em grande medida também da poesia
trovadoresca profana):
1) se na nossa poesia trovadoresca existe o que se chama comummente «rima interna» (entendendo por «rima interna» aquela rima que aparece no interior do verso de
maneira regular e sistemática dentro de uma composição, não só de modo ocasional ou
esporádico); e
2) se na nossa poesia trovadoresca existem versos carentes de rima.
Em ambos os casos, o problema resulta provocado de modo natural pela tendência
espontânea (que todos os leitores de poesia temos e que se reflecte também no esforço
dos editores) a atribuir a cada composição poética uma estruturação substancialmente
isossilábica dos versos; isto é, a estmturar a cantiga em versos de igual (ou quase igual)
medida silábica. A
pode resumir-se assim: se damos sistematicamente a preferência ao isossilabismo, aparecem, por um
casos de «rima interna», e, por outro,
versos carentes de rima.
A este respeito é possível adotar um dos dois seguintes critérios antitéticos: pode-se,
por um
dar preferência efectivamente ao isossilabismo (mesmo admitindo nalguns
casos um isossilabismo não matematicamente exacto mas só aproximado) ainda que isto
obrigue a aceitar por razões métricas a existência quer de versos sem rima quer de versos com «rima interna» sistemática; ou pode-se, por outro lado, dar preferência à rima
por cima do isossilabismo, ainda que isto obrigue a renunciar à igualdade métrica de
uma composição, quer constituindo versos mais longos ali onde não exista rima quer fazendo versos mais curtos onde apareça «rima intema».

6 Recolho aqui sinteticamente as considerações principais relativas a este tema que aparecem em diversos
lugares da minha tese de doutoramento sobre as rimas da poesia trovadoresca, nomeadamente nas pp. 746-846
(volume segundo): l.-M. MONTERO SANTALLA, As rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise [«Tese de doutoramento em Filologia Hispânica (Sec. Galego-Portuguesa)>>], A Corunha: Universidade da Coruna, 2000, 3 volumes, 1796 pp.
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Para dizê-lo em poucas palavras: trata-se de escolher ou o isossilabismo por cima da
rima, ou, ao contrário, a rima por cima do isossilabismo.
A rima como critério
Na verdade, uma questão desta índole tem sempre algo de convencional, por resultar
imposta pelas exigências metodológicas que se assumam de partida; de resto, qualquer
das posições pode apresentar vantagens e desvantagens.
vista a situação geral, e já que estamos na necessidade de optar aceitando
uma norma directriz prática, a rima parece, em princípio pelo menos, o critério mais seguro, por cima da medida silábica7 •
Foi esse mesmo o critério assumido também para a poesia trovadoresca provençal
por István Frank, que o formulou concisamente no seguinte princípio -perfeitamente
aplicável ao nosso caso, segundo creio-: "Não existe, quanto a nós, nem rima sem verso
nem verso sem rima"8.
Rodrigues Lapa defendeu também esse critério para as cantigas de
e para as
e Jevou-o à
nas suas publicações, nomeadamente na antologia das eSMo
Também Mettmann declara guiar-se por este critério da rima na partição dos versos
das eSMo. E, com efeito, assim é na grande maioria dos casos; há outros casos, porém,
em que parece conveniente ater-se também a ele.
O critério que aqui adoto como dominante é,
o de dar preferência à rima em
todos os casos possíveis, renunciando à igualdade métrica ou isometria quando para isso
for necessário.
7 Desenvolvi com mais pormenor este assunto, e as razões que creio justificam a solução adotada em favor da rima como critério de demarcação dos versos, na minha tese de doutoramento (citada na nota precedente), pp. 220-229 (volume primeiro).
8 "nous
que le seul moyen utilisable dans un c1assement méthodique est de considérer comme
vers chaque
de syllabes terminée par une rime. II n'existe, pom nous, ni rime sans vers ni vers sans rime.
[... ] lnversement, nous sommes obligé de contracter deux vers, apparament indépendants, si le premier ne
comporte pas de rime" (István FRANK, Répertoire métrique de la poésie des troubadours: Tome premier: 1ntroduction et répertoire, Librairie Honoré Champion Éditenr, Paris 1966, pág. XXX da «Introduction»). Tavani, pelo contrário, no seu Repertorio metrico, adotou como critério não só a rima mas também a mera regularidade métrica: "ho considerato frutto di una errata divisione dei versi i testi che nei codici e nelle edizioni
sono stati trascritti in versi corti di misure variabili non periodicamente [.. .]. Ad UI1 principio analogo mi sono
attenuto nel caso inverso [... ]: quando la cesura divida marcatamente il verso in due parte che diano come risultato una stmttum strotlca monometrica o, se polimetrica, assoggettata a variazioni periodiche, ho registrato
i due (talvolta i tre) schemi possibili" (Giuseppe TAVANI, Repertorio metrico della lirica galego-portoghese,
Edizioni deI!' Ateneo, Roma 1967, pp. 16-17).
9 "A indicação que nos pennite conhecer que o verso é longo e nào curto está principalmente na falta de
rima'· (M[anuelJ. RODRIGUES LAPA, Miscelânea de língua e literatura portuguesa medieval, Coimbra 1982
(<<Acta Universitatis Conimbrigensis»), pág. 77; vid. também pp. 71ss). Vid. ademais [Manuel RODRIGUES
LAPAJ, Afonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria editadas por Rodrigues LAPA, Imprensa Nacional, Lisboa
1933 (<<Junta de Educaçào Nacional, Centro de Estudos Filológicos, Textos de Literatura Portugnesa I»), 101
pp.
10 "En cuanto a la disposición de los versos, nos atel1emos exclusivamente a la rima, pues sólo así se perciben con suficiente claridad las estmcturas estróficas, a veces muy complicadas" (METTMANN (1986). vaI. 1,
pág. 41).
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Assumo, pois, como soluções aos dois problemas metodológicos antes enunciados
sobre a conformação dos versos as seguintes:
1) Excluirei a «rima interna» sistemática (neste âmbito só falarei de «rima interna»
quando se tratar de fenómenos ocasionais de coincidência de rima, não regulares mas
esporádicos) .
2) Evitarei os versos carentes de rima, sempre que a estrutura estrófica o permitir.
Seguindo estes princípios, baseados na rima como critério para estabelecer a estrutura métrico-rimática da poesia trovadoresca, há na edição de Mettmann, em primeiro lugar, algumas cantigas em que se devem dividir os versos em atenção à rima: nas cantigas 91,100,102,187,317,327,407 e 422 11 •
Em segundo lugar, também há na edição de Mettmann vários casos em que acho deve realizar-se o processo inverso: cantigas em que se devem eliminar versos carentes de
rima: quer no refrão: cc. 32,33,37,60 (?), 102, 106, 107,210,220,276,405,407; quer
nas nas estrofes: cc. 57,320; quer no refrão e nas estrofes: cant. 116.
Apresento, pois, neste trabalho algumas indicações sobre a estrutura métrica desses
textos, e, ademais, de algumas outras cantigas que apresentam algum problema relativo
à sua estruturação métrica ou estrófica. Seguindo a ordem numérica ascendente
(também adotada para a seguinte análise), as CSM revistas aqui são as 32 seguintes: 32,
33, 37, 57, 60, 87, 90, 91, 100, 102, 106, 107, 116, 160, 187, 190,204,210,211,220,
250, 276, 317, 320, 327, 340, 384, 405, 406, 407, 420 e 422. (Edito o texto completo
das seguintes: 57,60,87,90, 100, 116,250,276,320 e 406).

1) Cantiga 32: «Quem Toar podia» (Jl32, T 32, U 34).
Na edição de Mettmann o refrão desta cantiga consta de cinco versos:
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon seno

A medida destes cinco versos é, respectivamente: 5' 5' 5 4 6. O penúltimo verso ("o
mundo fez") carece de rima, quer intraestrófica quer interestrófica.

Mettmann seguramente foi induzido a esta distribuição pelo facto de que o penúltimo verso das estrofes possui também quatro sílabas. Porém, o caso é diferente: nas estrofes esse verso é grave (4'), não agudo, e rima em ia com os dois primeiros versos do
refrão (não com o penúltimo, como nessa hipótese seria de esperar, o qual carece de rima, como fica dito).
11 Na verdade, esta solução aparece plenamente justificada na cantiga 100, segundo creio, mas talvez não
seja tão segura nas restantes cantigas citadas, por tratar-se de versos do refrão.
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De qualquer
a falta de rima nesse
verso do refrão parece ser razão
suficiente para que aceitemos que tal suposto verso é na realidade a primeira parte de
um verso mais
10
formado com esse e com o
"o
seria de bom sém".
essa disestrofe) da cantiga
Eis, pois, o início
tribuição dos versos:
R

2

4

o

com' ela quaria,
a madre de quem
seria de bom sém.

Dest' um gram
I vos contarei ora,
que Santa Maria fez, que por nós ora,
7
düu que ai, fora
a sa missa, ora9
çom nunca per rem
outra sabia
11
dizer mal nem bem.

5

estrofe, e coloo esquema métrico-rimático será portanto o seguinte (iniciando
cando o refrão a
11'a 11 'a 5'a 5'a 5b 4'c 5b 5'C 5'C SB lOBo
Como
observar, sucede aqui um fenómeno
nas CSM: um verso
do refrão
metricamente (e
pode
também musicalmente) a
dois
mais) versos das
assim, por exemplo, na cant. 33
terceiro do refrão
= vv. sexto e sétimo das
Outras vezes acontece o contrário: que é no refrão
onde os versos se dividem (veja-se, por exemplo, a
57). Nestes casos, a rima é o
critério que determina a distribuição dos versos, independentemente da métrica e da
música.
Na
cantiga 32, o verso quarto (e derradeiro) do refrão (de 10 sílabas: "o
mundo
seria de bom
equivale à soma dos versos sexto e sétimo
por exemplo, na
também os derradeiros) das estrofes
4' e 5
"outra sabia / dizer mal nem bem"): 10 = 4'+5.
De resto, aqui esse verso longo do refrão não parece que possa ser dividido nem sequer em
visto que para atingir a
métrica com os dois versos
"o mundofez se- I ria de
das estrofes teríamos que fragmentar um vocábulo
bom sém

2) Cantiga 33: «Gram poder há de mandam (E
T
U 35)
Mettmann oferece
um refrão de
versos, aSSIm:
Gran poder á de mandar
92

o mar e todo-los ventos

a Madre
que fez
todo-los quatr' elementos.

Como se vê, são quatro versos heptassílabos: agudos os ímpares (primeiro e terceiro), graves os pares (segundo e
Sucede porém que o verso penúltimo carece de rima, quer intraestrófica quer interestrófica. Portanto, apesar de que todos os versos da cantiga são heptassílabos
dos ou graves), a falta de rima aconselha fazennos dos dois últimos versos do refrão um
único verso de 14 sílabas: "a madre daquel
todo-los
' elementos".
Segundo isto o começo da cantiga ficará assim:
R

1

Gram poder há de mandar
o mar e todo-los ventos

3
4
6
8
10

a madre

que fez I todo-los quatr' elementos.
Desta vos quero contar
um miragre, que achar
houv' em um livr', e tirar
o fui bem dontre trezentos,
que fez a Virgem sem par
por nos a todos mostrar
que seus som os mandamentos.

o esquema métrico-rimático será: 7a 7a 7a 7'b 7a 7a 7'b 7A TB 14'B.
3) Cantiga 37: «Miragres fremosos» (E 37, T 37, U 39)
Mettmann apresenta o refrão distribuído em três versos, dos quais o segundo carece
de rima:
faz por nós Santa Maria,
e maravillosos.

Procurando mais uma vez evitar os versos carentes de rima, reduzo o refrão a um
dístico. Dois factos vêm apoiar esta estruturação: 1) Em primeiro lugar, a fómmla rimátambém
tica assim resultante é a maioritária nas CSM: ]aaabBB[. 2) Em segundo
a melodia do refrão parece confirmar essa divisão em dois versos: "faz por nós Santa
Maria, e maravilhosos" é uma frase musical
que exige no canto uma realização
sem pausa intermédia. Eis como ficará o começo da cantiga:
R

2 faz por nós Santa Maria, e maravilhosos.
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4
6

Fremosos miragres faz que em Deus creamos,
e
por que o mais temamos;
porend' um daquestes é bem que vos digamos,
dos mais

o esquema métrico-rimático será portanto: 12'a 12'a 12'a 5'b 5'B i3 'B.
4) Cantiga 57: «Mui grandes noit' e düm (E 57, T 57, U 72)
Segundo a edição de Mettmann todas as estrofes desta cantiga possuiriam um verso
carente de rima: seria o sétimo de cada estrofe. Também neste caso Metímann terá sido
induzido a essa distribuição pelo facto de que, desse modo, os versos assim resultantes
são
como a maioria dos da composição.
Porém, a falta de rima deve ser, como sempre, critério suficiente para que esse suverso faça corpo com o seguinte. Destarte o verso sétimo de cada estrofe resulta
de 13 sílabas: a suposta divisão do verso fica reduzida a cesura.
de acordo com isto, a minha leitura do texto completo da cantiga:
Esta é como Santa
guarecer os ladrões que foram tolheitos porque roubaram üa dona e sa LoUI'ftVurt./tLt. que iam em romaria a Monsarrat.
R

1
3
5

7

Mui grandes noit' e dia
devemos dar porende
nós a Santa Maria
graças: porque defende
os seus de dano,
esem engano
em salvo os guia.

E daquesto queremos
um miragre preçado
dizer, porque sabemos
11
que será ascuitado
dos que a Virgem santa
13
amam, porque quebranta
sempr' aos soberviosos, I e os bõos avanta
15
e dá-lhes siso
e paraíso
17
com tod'

9

18-24
II

26
28
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[Refrão

=

vv. 1-7]

Em Monsarrat vertude
fez, que mui longe sõa,
a Virgem, se mi_ajude
ela, por fia bõa

dona que na montanha
di, mui grand' e estranha,
deceu a üa fonte I com toda sa companha,
32
por i jantarem,
des i folgarem
34
e irem sa via.

30

35-41
III

[Refrão

=

vv. 1-7]

U seíam comendo
cabo daquela fonte,
a eles mui correndo
45
saiu bem desse monte
Reimond', um cavaleiro
47
roubador e guerreiro,
que de quanto tragiam I nom lhes leixou dinheiro
49
que nom roubasse
e nom filhas se
51
com sa companhia.
43

52-58 [Refrão

IV
60
62
64
66
68

77
79
81
83
85

vv. 1-7]

A dona mantenente,
logo que foi roubada,
foi-s' ende com sa gente
mui trist' e mui coitada.
A Monsarrat aginha
chegou essa mesquinha,
dando grandes braados: I "- Virgem santa, reinha,
dá-me vingança,
ca pris viltança
em ta romaria!"

69-75

V

=

[Refrão

=

vv. 1-7]

E os frades saírom
aas vozes que dava;
e quand' esto oírom,
o prior cavalgava
corrend', e foi mui toste,
e passou um recoste
e viu cabo da fonte I de ladrões grand' hoste
jazer maltreitos,
cegos, contreitos,
que um nom s' ergia.

86-92

[Refrão

=

vv. 1-7]

95

VI

Entr' esses roubadores
viu jazer um vilão
desses mais malfeitores,
96
fia perna na mão
de galinha, freame
98
que sacara com fame
entom dü' empãada I que sô um seu çurame
100
comer quisera,
mais nom podera,
102
ca Deus nom queria.
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103-109
VII

[Refrão

=

vv. 1-7]

Ca se lh' atravessara
bem des aquela hora
u a comer cuidara,
que dentro nem a fora
113
nom podia sacá-la,
nem comer, nem passá-la.
115
Demais jazia cego I e ar mudo sem fala
117
e mui maltreito
por aquel preito,
119
ca xo merecia.

111

120-126

[Refrão

=

vv. 1-7]

o prior e seus frades,
pois que assi acharom
treitos por sas maldades
os ladrões, mandarom
130
que logo di levados
fossem, atravessados
132
em bêstias que trouxeram, ant' o altar deitados:
134
que i morressem
ou guarecessem
13 6
se a Deus prazia.

VIII
128

137-143
IX

=

vv. 1-7]

E pois que os ladrões
ant' o altar trouxerom,
por eles orações
147
e pregairas fezerom.
E log' houverom sãos
149
olhos, pees e mãos;
e porende jurarom I que nunca a crischãos

145

96

[Refrão

151

jamais roubassem,
e se quitassem
daquela folia.

153

154-160 [Refrão

=

vv. 1-7].

5) Cantiga 60: «Entre Av' e Eva gram departiment' há» (E 60, T
U 70)
O refrão desta cantiga vem-se editando em dois versos; assim o edita também Mettmann:
Entre Av' e Eva
gran ue.rJw· " ' f l U ' " á.

Em princípio trata-se de um pentassílabo grave e um hexassílabo agudo. Esta distribuição acha confirmação na medida dos restantes versos da cantiga, que são igualmente
quer hexassílabos agudos quer pentassílabos graves (pela chamada «lei de Mussafia» os
pentassílabos graves equivalem metricamente aos hexassílabos agudos, como é sabido).
dado que nenhum desses dois versos do refrão rima com nenhum outro da composição, todos entendem que rimam entre si em a e que portanto cumpre lermos Evá.
À primeira vista parece tratar-se, pois, de mais um caso de aplicação da «lei de Mussafia»,
a qual no último vocábulo de um verso grave se conta também, a efeitos
métricos, a sílaba final átona, como se o vocábulo final fosse agudo e não grave; tudo
isto para fazer acomodar versos graves e agudos a uma mesma melodia 12
O extraordinário no caso presente é que tal oxitonização afectaria também a rima
em vez de
A regra é que os vocábulos paroxítonos afectados pela «lei de
Mussafia» mantêm a sua própria tonicidade silábica sob o aspecto rimático: possuem
POlianto, métrica
rima grave entre si, apesar de ser considerados metricamente
e rima funcionam nesses casos independentemente uma da outra. É o que sucede na estrofe quarta: chave e Ave são vocãbulos paroxítonos com rima entre si. Também no
não supois, deveríamos esperar que Eva rimasse com outro vocábulo em
cede assim,
a rima é, como fica dito, em á.
A possível alternativa de supormos que a rima do refrão é
não melhoraria
Para isto não seria talvez grave obstáculo a necessidade de tornar átona para
a
o caso a forma verbal
visto que
parecido sucede na
onde há se atonifica para formar rima em ia com o advérbio tónico i, embora o caso não seja exactacom
mente idêntico A dificuldade reside em que a rima resultante seria assoante
de rima assoante nas
que não parece admissível
seria o único
o

o

Se apesar de tudo
defender a rima em a de Evá com
teríamos que adà vista da anomalia da rima, que em Evá não se trata de um caso de aplicação da
12 A «lei de Mussafia» consiste, pois, num fenómeno de oxitonização artificiosa, provocada pela música
da cantiga, e que, no terreno propriamente literário, se reflecte somente na medida dos versos.
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«lei de Mussafia», mas simplesmente de uma pronúncia oxítona realmente existente
/e'va/, ligada à forma hebraica do nome, e concorrente com a pronúncia paroxítona
I'eva/, esta ligada à pronúncia latina do nome hebraico 13 • Achar-nos-íamos, pois, ante
um fenómeno não de natureza métrica mas de base linguística. A convivência com a
comunidade judia, em cuja fala romance abundavam as formas agudas dos nomes bíblicos, estaria na origem deste facto, induzido pela necessidade da rima. No entanto, a
acentuação grave /'eva/ devia de ser a mais comum, dado que foi a que se perpetuou na
língua até hoje (e igualmente nas outras línguas românicas); que existia já no século XIII
confirma-se pela cant. 320, cujo refrão de dois versos -ambos hexassílabos gravesapresenta rima em éva, agindo como palavras rimantes a forma verbal leva (320.2R) e o
antropónimo Eva (320.3R).
Como esta pronúncia paroxítona do nome Eva é segura, e, pelo contrário, a oxítona
Evá é mais bem hipotética, dou preferência à estruturação métrica correspondente a esse
facto.
R

1

Entre Av' e Eva I gram departiment' há.

2

Ca Eva nos tolheu
o paraís' e Deus;
Ave nos i meteu.
Porend', amigos meus,
entre Av' e Eva I gram departiment' há.

4
6
II

7

Eva nos foi deitar
do dem' em sa prijom,
9
e Ave ém sacar.
E por esta razom,
11 entre Av' e Eva I gram departiment' há.

III 12

Eva nos fez perder
amor de Deus e bem,
14
e pois Ave haver
no-lo fez. E porém
16 entre Av' e Eva I gram departiment' há.

IV 17
19

Eva nos enserrou
os ceos sem chave,
e Maria britou
as portas per Ave.

13 É sabido que na língua hebreia é geral a acentuação oxítona, de modo semelhante ao que sucede no
francês moderno, embora não de modo tão rígido. Porém, cumpre também ter em conta a tendência comum a
pronunciar como oxítonos os vocábulos latinos (a qual achamos claramente documentada nas rimas; por
exemplo, em Cunctipotens ou em Brutus, que possuem rima aguda), e especialmente os nomes de origem
hebraica (apesar de terem sido adaptados como paroxítonos na sua forma latina): Abel, Anás, Caifás, Jonás,
Moisés ...
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21 Entre Av' e Eva I gram departiment' há.

6) Cantiga 87: «Muito punha d' os seus honrar» (E 87, T87, U21)
Esta cantiga apresenta uma estmtura algo insólita na nossa poesia trovadoresca
clássica (mas será frequente na poesia medieval tardia): inicia-se com uma espécie de
prelúdio que, embora musicalmente realize a função do habitual refrão inicial, no que se
refere ao texto nem é refrão propriamente (pois não se repete regularmente nas demais
estrofes) nem forma parte de nenhuma estrofe. Neste caso, deveremos distinguir pois
entre refrão musical e refrão textual, já que, contrariamente ao que de regra sucede, aqui
não coincidem.
O refrão (textual) propriamente dito (isto é, invariável em todas as estrofes) consta
de um único verso: "sempre Santa Maria". Mas o refrão musical consta de dois versos,
o primeiro dos quais apresenta texto diferente em cada uma das estrofes. Destarte, o
refrão musical compõe-se de duas partes textuais: um verso variável em cada estrofe e
outro verso invariável (que constitui o refrão textual). Este refrão musical aparece claramente marcado (apesar de não corresponder a um texto invariável) por um indício:
tem carácter de resposta coral ao relato desenvolvido nas estrofes e destinado a ser cantado por um solista, de tal modo que até o texto variável chega a romper o desenvolvimento sintáctico do relato (nos vv. 24-25), como sucede frequentemente noutras cantigas com o refrão textual.
Para o começo da cantiga, como era preciso um texto de dois versos para o refrão
musical, assumiu-se o verso variável do refrão musical da primeira estrofe ("Muito
punha d' os seus honrar"). Desse modo, esse verso aparece não só no fim da estrofe
primeira, mas também antes dela, no início da cantiga, com o qual ao leitor produz de
entrada a impressão de funcionar como um refrão normal. Funciona como tal somente
no aspecto musical, não no textual l4 •
Os amanuenses foram desorientados por esta estrutura insólita, ao que parece, pois
os manuscritos apresentam uma distribuição inadequada.
Mettmann conserva essa estrutura dos 111SS. Isto é: considera refrão invariável para
todas as estrofes (portanto, refrão textual) os dois versos que correspondem ao refrão
musical da primeira ("Muito punha d' os seus honrar / sempre Santa Maria"). Na estrofe
primeira resulta tudo normal, mas nas restantes introduz-se uma anomalia, que as faz
distintas da primeira: depois da repetição desse suposto refrão (no qual o primeiro verso
agora carece de rima, ao revés do que sucedia na primeira estrofe) vem o que é realmente o refrão musical de cada estrofe, com os seus dois versos, e depois dele repetem-se
novamente os dois versos do suposto refrão.
Tudo isso dá um conjunto estrófico irregular. Na distribuição de Mettmann a primeira estrofe teria 6 versos (contando os dois do refrão musical) ao passo que as restantes
14 Poderia pensar-se que talvez algo disto queira transluzir a indicação "E começa as si", com que o ms. E
introduz o texto, imediatamente depois da epígrafe argumental. No entanto, esta advertência aparece também
noutras cantigas (e também nalgumas cantigas dos cancioneiros profanos), sem que nelas possa atribuir-se-Ihe
tal significado.
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estrofes teriam 10 versos (incluindo igualmente os dois versos do refrão musical, e, antes e depois dele, a dupla inclusão dos dois versos do suposto refrão)15.
Porém, a estrutura da cantiga parece clara e -com a particularidade assinalada- regular. Como fica dito, foi o facto de o refrão musical ter uma parte própria para cada estrofe o que deveu de desorientar os amanuenses, que repetiram fora de lugar o que eles
consideraram refrão comum quando era realmente refrão só da primeira estrofe.
Assim leio pois a cantiga:
Esta é como Santa Maria mandou que fezessem bispo ao crérigo que dizia sempre sas
horas. E começa assi:

2

Muito punha d' os seus honrar
sempre Santa Maria.

6

E desto vos quero contar
um gram miragre que mostrar
quis a Virgem que nom há par
na cidad' de Pavia.

8

Muito punha d' os seus honrar
sempre Santa Maria.

4

II

12

Um crérig' houv' i sabedor
de todo bem e servidor
desta groriosa senhor
quant' ele mais podia.

14

D' honrar os seus há gram sabor
sempre Santa Maria.

10

III

20

Ond' aveo que conteceu,
poi-Io bispo dali morreu,
a um sant' hom' apareceu
a Virgem que nos guia.
Aos seus honrou e ergeu
sempre Santa Maria.

22

E pois lhe foi aparecer,
começou-Ih' assi a dizer:

16

18

IV

15 O esquema métrico-rimático que Mettmann oferece em nota (1986, pág. 273) para a cantiga é o seguinte: N 8 A 6 I b 8 b8 b8 a6 [ABlcccb]. (b8 A 6 ); a letra N indica um verso carente de rima. Traduzido ao sistema por
mim adotado seria, pois, assim: 8a 8a 8a 6'b 8N 6'B (8a 6'B). Essa fórmula rimática resulta insatisfatória (pelo
verso carente de rima) e irregular (pelos versos entre parênteses), e ainda assim não corresponde adequadamente à sua edição do texto. Como se verá a seguir, a fórmula rimática que atribuo à composição é ]aaabaB[,
mais dois versos iniciais de rima ]alB[.
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24

"- Vai, di que façam esleer
crás em aquele dia

26

Os seus faz honrados seer
sempre Santa Maria.

V

30

por bisp' um que Jerónim' há
nome; ca tanto sei dei já:
que me serve e servid' há
bem, com' a mi prazia".

32

Os seus honrou e honrará
sempre Santa Maria.

28

VI

36

Poi-Io sant' home s' espertou,
ao cabídoo contou
o que lh' a Virgem nomeou
que por bispo queria.

38

D' os seus honrar muito punhou
sempre Santa Maria.

34

VII

42

Acordados dum coraçom
fezerom deI sa esleiçom,
e foi bisp' a pouca sazom,
ca bem o merecia.

44

Os seus honrou com gram razom
sempre Santa Maria.

40

7) Cantiga 90: «Solafústi, senlheira» (E 90, T90)
Os versos primeiro, terceiro e quinto de cada estrofe, distintos entre si, são no entanto idênticos nas cinco estrofes. Constituem, pois, um caso de refrão intercalar. Mettmann prescinde deste facto, mas parece conveniente tomá-lo em conta, tanto na edição
do texto como no correspondente esquema métrico. De resto, o carácter refrânico desses
três versos confirma-se pelo facto de que o primeiro (= verso inicial de cada estrofe:
"Solafústi, senlheira") é repetição do verso inicial do refrão, e o segundo (= terceiro da
estrofe: "e ar sem companheira") apresenta uma leve variação textual do segundo verso
do refrão ("Virgem, sem companheira").
Eis a edição da cantiga conforme esse critério:
Esta é de Zoor de Santa Maria.
R
2

SoZafústi, senZheira,
Virgem, sem companheira.
101

Sola fiísti 16 , senlheira,
Gabriel creviste,
e ar sem companheira
6 li a Deus concebiste;
e per esta maneira
8 o demo destroíste.
Solafústi, senlheira,
10 Virgem, sem companheira.

4

li

Solafústi, senlheira,

II

12 ena virglidade,
e ar sem companheira

14 em tlt-er castidade;
e per esta maneira
o demo na grade.
Solafústi, senlheira,
18 Virgem, sem companheira.
16

III

Solafústi, senlheira,

20 em seer de Deus madre,
e ar sem companheira

22 seend' EJ filh' e padre;
e per esta maneira

24 jaz l7 o dem' em vessadre.
Solafústi, senlheira,
16 No v. 3 Mettmann editafilste, seguindo o ms. E, mantendo fústi em todas as outras ocorrências desta
forma verbal ao longo da cantiga. Parece preferível manter a uniformidade de fosti também neste v. 3, tal como traz T, visto que também E oferece -i em todos os restantes casos em que aparece esta fonua (em total 10,
o que faz uma proporção de 10 fústi frente a 1 fuste em E; se adimos as ocorrências de T, onde sempre aparece
fústi, a proporção é de 21 fosti contra 1 fuste). De qualquer modo, não pode atribuir-se grande importância à
oscilação entre -e I -i átonos finais, pois a distinção devia de ser mais gráfica do que realmente fonética; de
facto, nas CSM OCOlTe outras vezesfuste, e nesta mesma cantiga temos creviste (v. 4), concebiste (v. 6), destraíste (v. 8).
17 No v. 24 Mettmann segue E, editando "ten o dem' en vessadre". Parece antes prefirível seguir T, em
primeiro lugar porque mantém uma fórmula (')az o demo") repetida em ambos os mss. nos versos correspondentes das estrofes segul1da, quarta e quinta (vv. 16,32 e 40, respectivamente: "jaz o demo na grade", "jaz o
demo nas palhas", "jaz o demo na lama"); e, em segundo lugar, porque o sentido da expressão parece corresponder melhor a jaz do que a tem. Com efeito, que fonna é tem?: 3" pessoa do presente ou 2' do imperativo?
De ser }a pessoa, quem seria o sujeito gramatical desta fonna tem? A Virgem não pode ser, porque o poeta
vem-se referindo a ela em segunda pessoa, não em terceira ("solafústi", "u Gabriel creviste", "a Deus concebiste", "o demo destraíste", "que a nós valhas", "quem te chame"). Poderia ser o sujeito gramatical de tem "EI
filh' e padre" (isto é, Deus) do v. 227; ou o mesmo "demo" do v. 24? Neste último caso parece que teríamos
que interpretar em não como preposição mas como advérbio (portanto, grafaríamos melhor ém, com acento),
com o sentido de 'como consequência disso, por isso': 'o demo tem prisão (por)ém'. Em caso de tomarmos
tem pela 2' pessoa do imperativo, o sentido gramatical resultaria satisfatório: pede-se à Virgem que tenha o
demónio em prisão; mas ficaria algo quebrantado o paralelismo estilístico com as restantes estrofes. Pelo
contrário, a leitura jaz de T não apresenta problemas.
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26 Virgem, sem companheira.
IV

Solafústi, senlheira,

28 dada que a nós valhas,
e ar sem companheira

30 por tolher nossas falhas;
e per esta maneira

32 jaz o demo nas palhas.
Solafústi, senlheira,
34 Virgem, sem companheira.
V

Solafústi, senlheira,
36 em seer de Deus ama,
e ar sem companheira
38 em valer quem te chama;
e per esta maneira
40 jaz o demo na lama.
Solajusti, senlheira,
42 Virgem, sem companheira.

8) Cantiga 91: «A Virgem nos dá saúd' e» (E 91, T 91, U 82)
Mettmann edita o refrão como dístico de hendecassílabos agudos:
A Virgen nos dá saud' e tolIe mal,
tant' á en si gran vertud' esperdal.

Hendecassílabos agudos são também os dois últimos versos de cada estrofe, e esta é
uma boa razão para reduzir o refrão a essa mesma medida, embora somente o segundo
desses dois versos finais das estrofes rime com ele (em al)o
De qualquer modo, devemos admitir também como esquema alternativo -e talvez
preferível- o que descompõe cada um dos versos do refrão em dois, atendendo à rima
em -ude que encerram; destarte, os vv. primeiro e terceiro do refrão resultam heptassílabos graves, que é a mesma medida dos vv. primeiro e terceiro de cada estrofe (o segundo e quarto das estrofes são heptassílabos agudos).
Eis o começo da cantiga neste esquema alternativo:
R
2
4

6
8

A Virgem nos dá saúd' e
tolhe mal,
tant' há em si gram vertude
'sperital.
E porém dizer-vos quero
entr' estes miragres seus
outro mui grand' e mui fero
que esta madre de Deus
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fez, que nom podem contradizer judeus
10 nem hereges, pero queiram dizer a!.

9) Cantuga 100: «Santa Maria, / 'strela do düw (E 100, T 100, U
Nas estrofes Metimann estabelece versos octossilábicos graves:
Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui ~u,"c'u~'o
son; mais per ti son perdõados

Mas a rima, que se mantém regular nas três estrofes,
que esses versos se dividam em dois cada um. A mesma melodia da cantiga confirma essa
pois ressalta
o corte do texto nesses
Eis a
correspondente a estoutro esquema métrico.
Esta é de Zoar de Santa Maria.
R
2
4

6
8

10
12
14

16

R

Santa Maria,
'strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.
Ca veer
faze-los errados
que perder
foram per pecados,
entender
de que mui culpados
som; mas per
ti som perdõados
da ousadia
que lhes fazia
fazer folia
mais que nom deveria.

17-20 [Refrão

II

22

=

vv. 1-4]

Amostrar
nos deves carreira
por gãar

18 Apresentei uma análise mais pormenorizada desta cantiga no artigo seguinte: José-Martinho MONTERO
SANTA LHA, «A estrutura métrico-rimática da cantiga 100 das Cantigas de Santa Maria», em: KOMISSAROV,
Boris N. (coord.) (2003): No espaço lusófono: Materiais e artigos,' Organizador e coordinador Prof Dr. Boris N. KOMISSAROV, São Petersburgo: Editora da Universidade de São Petersburgo; 368 pp., pp. 220-232.
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24
26
28
30
32
R

33-36 [Refrão

III

38
40
42
44
46
48
R

em toda maneira
a sem par
luz e verdadeira
que tu dar
nos podes senlheira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
= vv.

1-4]

Guiar bem
o teu siso,
mais ca rem,
pera paraíso,
u Deus tem
sempre goi' e riso
pora quem
em EI creer quiso;
e prazer-m' -ia
se te prazia
que foss' a mia
alm' em tal companhia.
nos

49-52 [Refrão

=

vv. 1-4]

10) Cantiga 102: «Sempr' aos seus vaI» (E 102, T 1(2)
Na edição de Mettmann o refrão aparece constituído por quatro versos, de 5, 6 e 6'
sílabas, dos quais o segundo ("e de mal todavia") carece de rima assim intraestrófica
como interestrófica:
Sempre aos seus vaI,
e de mal todavia
guarda-os sen aI
a mui Santa Sennor.

Como se
a medida é: 5, 6', 5, 6. Os restantes versos da cantiga possuem medida
diferente: são todos heptassílabos (graves: 7'; ou agudos: 7).
À vista destes factos, parece-me preferível outra partição, na qual os quatro versos
do refrão possuem rima. Eis o começo da cantiga segundo tal esquema métrico.
R
2

Sempr' aos seus vaI,
e de mal
todavia guarda-os sem al
105

4

6
8

a mui santa senhor.
Desta contarei de grado
um gram miragre provado
que fez por um ordinhado
crérig' a dos santos fror.

11) Cantiga 106: «Prijomforte nem dultosa» (E 106, T 106, U 45).
Na edição de Mettmann o refrão aparece distribuído em três versos heptassílabos: o
primeiro e o terceiro graves, e o segundo agudo (como vários das estrofes) e carente de
rima (7' 7 7'):
Prijon forte nen dultosa
non pod' os presos teer
a pesar da Groriosa.

Atendendo mais uma vez à rima, reduzo-os a dois, ambos com rima em ôsa, deste
modo:
R
2
3
5
7

Prijomforte nem dultosa
nom pod' os presos teer I apesar da Groriosa
Desta razom vos direi
um miragre que achei
escrito, e mui bem sei
que farei
deI cantiga saborosa.

12) Cantiga 107: «Quem crever na Virgem santa, ena coita valer-lh'-á» (E 107, T
107)
Mettmann oferece um refrão em dois versos heptassílabos, grave o primeiro, e agudo o segundo (7' 7):
Quen crever na Virgen Santa,
ena coita valer-ll-á.

Deste modo, esses versos possuem a mesma medida que os das estrofes. Porém, o
primeiro desses dois versos carece de qualquer rima; por essa razão reduzo o refrão a
um único verso de 15 sílabas.
Eis o começo da cantiga:
R

1

Quem crever na Virgem santa, I ena coita valer-lh '-á.
Dest' um miragr', em verdade,
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3
5

fez em Segóvia cidade,
a madre de piedade,
qual este cantar dirá.

13) Cantiga 116: «Dereit' é de lume dar a que madr' é do Lume» (E 116, T 116)
Mettmann edita assim o refrão, constituído por dois versos, o primeiro heptassílabo
agudo, e o segundo hexassílabo grave (7 6'):
Dereit'é de lume dar
a que Madr' é do lume.

Ora, o verso inicial carece de rima, pois, embora a rima ]a[ da primeira estrofe (rima
em ar: contar, mostrar, mercar) venha a coincidir com o final deste verso (dar), devemos aceitar que se trata de uma coincidência fortuita, visto que a rima ]a[ é singular para cada estrofe e, portanto, nas restantes estrofes é diferente de ar. Como o refrão deve
repetir-se em todas as estrofes, esse verso inicial possuiria rima somente na primeira, e
careceria dela nas seis estrofes restantes; já que tal irregularidade não pode admitir-se,
temos que aceitar que se trata de coincidência casual, alheia à estrutura métrico-rimática
da composição.
Por outra parte, também as estrofes aparecem na edição de Mettmann constituídas
somente por heptassílabos agudos e hexassílabos graves, em total 8 versos por estrofe,
dos quais o penúltimo (sétimo, portanto) carece de rima em todas as estrofes. Este verso
sétimo sem rima é um hexassílabo grave, de modo que os dois versos finais de cada estrofe (sétimo e oitavo) não apresentam simetria perfeita com o refrão, dado que neste,
como vimos, o verso carente de rima é um heptassílabo agudo. É certo que, no que diz
respeito à música e à métrica, esta dissimetria não teria maior importância, pois seria
um exemplo mais da «lei de Mussafia»; mas a carência de rima torna irregular o caso.
Atendendo a estes factos, e atribuindo mais uma vez importância preferente às rimas, proponho reduzir a um só verso os dois versos do refrão, e igualmente os dois
últimos versos de cada estrofe. Em ambos os casos, o que na edição de Mettmann era
divisão de versos ficará reduzido a simples cesura. O refrão, assim, fica sendo monóstico e de 13' sílabas, e igualmente de 13' sílabas será o verso final de cada estrofe, que rima com o refrão (em ume)19.
O esquema métrico-rimático resultante é: 7a 6'b 7a 6'b 7a 6'b 13'c 13'C.
Eis como resulta a edição completa da cantiga de acordo com estes critérios:
19 Outra pattição alternativa do refi'ão em dois versos com rima em ume ("Dereit' é de lume / dar a que
madr' é do Lume", com medidas de 5' e 7' sílabas respectivamente) seria também teoricamente possível (de
modo semelhante ao que sucede na cant. 187). No entanto, como primeira dificuldade contra esta proposta, as
medidas resultantes afastam-se das dos restantes versos da composição. Para lograr a regularidade métrica teríamos que supor uma inversão dos vocábulos "lume dar" no verso inicial: "Dereit' é de dar lume / a que
madr' é do Lume". Ainda assim, tanto nestoutra hipótese como na primeira -c é a segunda dificuldade contra
esta proposta- apareceria lume como palavra-rima somente no refrão, facto que não acha outros exemplos nas
eSMo Por essas razões prescindo dessa possível estruturação do refrão em dois versos.
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Esta é como Santa
acender duas candeas na sa
que o mercador que as i posem lhas encomendara.
R

1

Dereit' é de lume dar

2

Desto vos quero contar
miragre verdadeiro
que quis a
mostrar,
gram, por um mercadeiro
que aa feira mercar
com um seu companheiro,
de Salamanca, fora, I como ham de costume.

4
6
8

n

I

a que madr' é do Lume.

1]

9

= V.

10

16 dela

Aqueste mais doutra rem
amou Santa Maria
e com haver e com sém
de grado a servia;
e
tam bem
cada que sa vigia
que pescado I nom com[ eJu20 nem legume.

17 [Refrão

= V.

12

14

em õalaJ'nú!nc'a

1]

III 18

E atai vida usou
per u quer que andava
20
muito, que jajuou
nas feiras u mercava;
22
mas pero mmca achou,
u quer que el estava,
I ond' houvesse queixume.
24 quem lhe fezesse

25 [Refrão
IV 26

= V.

1]

EI vivendo vida tal

20 Tanto os mss. como os editores apresentam neste v. 16 a fonua comiu (comyu no ms. T), inaceitável
em português e não documentada no resto (do texto poético) das eSMo Como a métrica não nos permite supor
que a leitura original fosse comia -forma esta de imperfeito que iria muito bem ao sentido da passagem, pois
supõe-se uma acção repetida e habitual: vid. nos vv. 13-14: "de grado a servia; I e jajílava"; mas também, em
sentido contrário, o perfeit%i no V. 16-, deveremos ver em comiu uma deturpação da forma normal comeu,
deturpação talvez induzida por influxo do castelhano comió. O verbo comer aparece com frequência nas eSM,
com as suas formas regulares da segunda conjugação; várias delas ocorrem em posição de rima, como o
gerúndio comendo (45.36; 57.35; 139.33), o infinitivo comer (4.36; 91.35; 185.58; 258.15; 318.45; 334.28;
353.43) e a mesma fomlu comeu (52.31; 147.27; 178.43; 339.66; 353.12; 404.56). Todos estes testemunhos
são base sólida para excluir nesta passagem a forma comiu dos mss.
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que, u eigrej' achasse
da Virgem que pod' e vaI,
que desto nom errasse
30
que cande' ou estadal
i sigo nom levasse,
32 esto em Salamanca I fez, dizendo "-Adu-me",

28

33 [Refrão

=

v. 1]

V 34

a um seu sergent' assi,
"duas grandes candeas,
36
as que de Toled' aqui
trouxe, que nom som feas;
38
ca eu taes alá vi
melhor arder que teas
40 nem que niüa cousa I que o fogo consume".

41 [Refrão

=

v. 1]

VI 42

Segundo com' apres' hei,
as candeas trouxerom
44
assi como vos direi,
e acender fezerom;
46
e, como per oir sei,
sas guardas i poserom,
48 dizendo: "- Guardad' üa I que outra nom afume".

49 [Refrão

=

v. 1]

VII 50

Mas aveo per prazer
da Virgem groriosa
52
que houverom de morrer;
mas ela piadosa
54
[a]s21 ar fez pois acender
come tam poderosa
56 com Deus, cujos miragres I nom cabem em volume.

R

57 Dereit' é de lume dar

I

a que madr' é do Lume.

14) Cantiga 160: «Quem bõa dona querrá» (E 160, T 160)
21 Apesar de que ambos os mss. trazem os, e assim editam os editores, o sentido aconselha usarmos a
forma feminina as, pois vem-se falando de candeas. É possível, porém, que este descuido se deva ao facto de
que, quer fosse já o próprio autor da composição quer fosse algum copista, estivesse pensando não em candeas mais em estadaes; com efeito, no v. 30 (= 37 de Mettmann) falava-se de "cande' ou estadal". De qualquer
modo, para a presente história a cantiga fala sempre de candeas, começando pela epígrafe ("como Santa Maria
fez acender duas candeas na sa eigreja"), e nos vv. 35 e 43.
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Na primeira edição Mettmann cingira-se ao ms. E, que transcreve como refrão o que
na realidade é a primeira estrofe da cantiga. Oms. T, pelo contrário, oferece uma versão
estroficamente coerente e adequada à melodia. Veremos que outro tanto sucede na cantiga 190.
Na segunda edição Mettmann adotou -acertadamente, a meu ver- a versão de T.
Tendo em conta que a primeira edição é talvez a mais divulgada, especialmente no
âmbito luso-brasileiro, transcrevo aqui as duas primeiras estrofes, a fim de que fique
clara a estrutura métrica e estrófica da cantiga; esta transcrição afasta-se da segunda
edição de Mettmann, como sempre, nos critérios gráficos, mas no resto é idêntica:

R 3
II 4
R

6

Quem bõa dona querrá
loar, lo' a que par nom há:
Santa Maria.
E par nunca lh' achará,
pois que madre de Deus foi
Santa Maria.

O esquema métrico-rimático é portanto: 7a 8a 4 'B.
15) Cantiga 187: «Gram fé devia» (E 187, E 394, T 186)
Mettmarm edita o refrão num único verso grave de treze sílabas:
Gran fe devia om ' aver en Santa Maria.

Esta distribuição é admissível, visto ser da mesma medida o último verso de cada estrofe, que rima precisamente com o refrão. Porém, dado que se pode estabelecer outra
rima mais no refrão, parece justificado admitirmos como esquema alternativo o seguinte
(pois corresponde à fónnula rimática mais comum nas CSM: ]aaabBB[):
R
2

4
6

Gram fé devia
hom' haver em Santa Maria.
E dest', amigos, um miragre direi
que fez a Virgem, madre do alto rei,
em um mõesteiro de JelUsalém, com' achei,
que fazer mandou aquesta senhor que nos guia.

16) Cantiga 190: «Pouco d.evemos preçan> (E 190, T 190)
Também nesta cantiga o ms. E parece tomar como refrão o que é realmente a primeira estrofe da composição, enquanto T oferece a estrutura correcta: o mesmo que vimos sucedia na cantiga 160.
Na primeira edição Mettmann seguiu E, na segunda (1988) segue T -e com razão,
em itálico o último verso de cada estrofe como
segundo creio-o No entanto, ele
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se fizesse parte do refrão; na realidade, porém, esse verso é em cada estrofe uma repetição do verso terceiro, é portanto diferente em cada uma das estrofes, de modo que não
pertence ao refrão.
Eis as duas primeiras estrofes (assinalando em negrito os versos repetidos em cada
estrofe, à maneira de palavra-rima):

3

5

Pouco devemos preçar
o demo, se Deus m' ampar,
pois nos a Virgem guardar,
que nos caudela,
pois nos II Virgem guardar.

II 6

Muito faremos mal sém
se o temennos de rem,
8 pois no-la Virgem mantém,
que nos caudela,
10 pois no-la Virgem mantém,

Outros estudiosos consideram também errada a apresentação do códice T e propõem
uma estrutura estrófica algo diferente: crêem descobrir que falta, no fim de cada estrofe,
a repetição do refrão "que nos caudela". Sirva de amostra a estrofe inicial, que ficaria
aSSIm:

R
R

2
3
4
5
6

Pouco devemos preçar
o demo, se Deus m' ampar,
pois nos a Virgem guardar,
que nos caudela;
pois no-la Virgem guardar,
[que nos caudela].

Assim o propôs Spanke22 • Na sua proposta não parecem ter tido peso decisivo motivos de estrutura musical mas de estrutura métrica, estabelecendo comparação com as
cantigas 250 e 87. De resto, parece ter crido erronamente que essa era a estrutura que
apresentava o códice r Também resulta insegura a sua explicação de que o v. 4 de cada
estrofe -que oferece a primeira ocorrência de "que nos caudela"- seria cantado não
pelo coro ou pelo público, como acontece sempre com o refrão, mas pelo solista, como
"verso de anúncio" dos dois versos do refrão; na prática, isso equivaleria a afirmar que
esse verso não faz parte do refrão, mas então não se justificaria a sua identidade textual,
e não só musical, ao longo de toda a composição.

22 Hans SPANKE, «Die Metrik der Cantigas», em: Higinio ANGLÉS, La música de las Cantigas de Santa
Maria dei Rey Alfonso el Sabia: facsímil, transcripción y estudio crítico, 3 tornos, Diputación Provincial, Barcelona 1943- 1964 (torno I, 1964; torno II, 1943; torno III, 1958); em torno 30, primeira parte, 1958, cap. 5, pp,
189-238: sobre esta cantiga 190, pp. 212-213,
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Pela sua parte, o musicólogo Anglés não achou dificuldades de índole musical no
as corresdesenvolvimento da melodia para uma estrutura estrófica de 5 versos
pondentes 5 frases musicais), e, ainda que admite a possibilidade de que a proposta de
Spanke possa estar acertada23 , afinal continua mantendo para a cantiga a estrutura em 5
unidades métrico-musicais 24 ,
17) Cantiga 204: «Aquel que a Virgem Santa Maria quiser servir» (E 204, F [32])
Esta cantiga foi-nos conservada nos mss, E 204 e F [32]. As versões que ambos os
códices oferecem são algo diferentes: a discrepância fundamental consiste em que no
ms, E a
possui apenas 8 estrofes
em F consta de 9, A estrofe que falta
em E é a oitava de F
Qual será a causa desta diferença?
O mais lógico é pensar que na origem da falta em E houve um salto involuntário da
este fenómeno é frequente em textos
estrofe por parte de algum copista, Com
I-'~',H'-UH'''W''" em cantigas de refrão, No entanto, esse facto não excompletamente o estado actual de
visto que o verso que
essa passagem faltante aparece reformulado,
Toda a estrofe suprimida forma
de urna oração dirigida à
por São Do""'uMue>, iniciada na estrofe
em ambos os
a oração fica assim
abreviada em E, mas a supressão não afecta grandemente o desenvolvimento do relato;
só foi
refonnular em consonância o verso quarto da estrofe precedente
37):
o começo da
do santo, em E a
enquanto em F [32] este verso
toda reduz-se a isso
disso: «- Tam piadosa senhor dev' hom' a
unicamente uma lacuna o que achamos em E, mas também uma versão
Não é,
distinta,
Se realizannos uma análise comparativa entre as duas
a de F parece melhor
por vários indícios,
Em
o texto de
apesar da refon1mlação do verso
da sétima
como totalmente coerente, daestrofe (= v, 37) a que antes aludíamos, não se
do que o verso anterior
é, o terceiro dessa mesma estrofe sétima: v,
parece
deu-lhe graças porém / e
anunciar uma
de graças de São
que em E propriamente não aparece,
a que ficou reduzida a
senhor dev' home'
não
considerar-se realmente
na
de F fala-se
de
de graças, Pelo
te poderá
/ tantos bees que tu fazes"

No volume citado na nota precedente, p, 304,
No mesmo volume, p, 405, núm, 86. Defende também a estrutura estrófica de 6 versos Stephen Parkinson (no seu artigo «False refrains in the Cantigas de Santa Maria», em:
Studies (Londres) 3
(J 987), pp, 21-55), e igualmente M. G, Cunningham (na sua edição das cantigas de
ALFONSO X EL SABIO,'
de Loor, University College Dublin Press, 2000, p, 167), e é a versão que adopta na sua edição
a equipa
por Elvira Fidalgo (Elvira FIDALGO (coord.), As Cantigas de Loor de Santa Maria (edición e
comentario), Santiago: Centro Ramón Pifieiro 2003, pp, 222-228).
23

24
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Em
lugar, a nova
desse verso 37 em E usa uma expressão
hom' a + infinitivo) que reaparecerá logo no verso final da estrofe seguinte
seu
nom se dev' hom' a partir"), e
por acharem-se muito próximas ambas as
passagens, resulta estilisticamenie mais pobre.
E, em terceiro lugar -e mais importante-, essa nova formulação do v. 37 em E lança
que sai no primeiro verso do refrpara palavra
de um vocábulo,
ão (o
imediatamente, como verso seguinte).
Tudo parece levar-nos a concluir, pois, que terá acontecido uma perda não intencionada dessa estrofe num estádio precedente da transmissão textual de E;
os
ou os colectores de E teriam notado a lacuna ao advertir que faltava um complemento
directo ao verbo
e teriam refonnulado esse verso para evitar tal carência.
Outra possibilidade seria que a falta da estrofe em E se devesse a uma supressão intencionada. Já fica dito que a acção do relato não resulta sensivelmente
aduzir-se para uma
isso. No entanto, a única razão que
em E seria a de abreviar algo a cantiga. Mas isto não parece motivo
pois a
composição não pode considerar-se longa (9 estrofes em
nem é mais longa que
muitas outras das CSM
Outra
ainda seria que a versão de E fosse a primitiva, e que posteriormente
os próprios autores, tendo advertido as deficiências de tal versão, reelaborassem o texto
para o ms.
acrescentando-lhe uma nova estrofe.
efectivamente, que há outros casos em que o códice F oferece versões corrigidas, e por conseguinte posteriores
às oferecidas pelo 111S. E.
Em qualquer caso, a versão de F parece, ademais de mais
a
quer
quer porque F
porque a de E tenha sofrido algum acidente na sua transmissão
aplreSel11Ce uma revisão de E
Mettmann cinge-se à versão de E, apresentando assim a cantiga como de 8 estrofes.
Fora do texto, no
correspondente do
transcreve a estrofe oitava de
F. Mas por todo o dito parece preferível darmos preferência ao texto de F.
Eis a minha edição das três estrofes finais da cantiga, em que adoto como base a
versão do 111S. F:
,",VJlHI-"HAU,

VII

Sam Doming' em outra casa I jazia, e viu mui bem
I e muito lhe per-prougu' ém,
com' entrou Santa
e viu o enferm' ungido, I e deu-lhe graças porém
e disso: "- Ai groriosa, I quem te poderá gracir
[Refrão]

VIII

tantos bees que tu fazes I aos que o mester ham,
e ar qu[ a]m bem [que] tu oes I aos que te rogar vam,
e de como ced' acorres I os que em coita estám!,
e, demais, nas tas mercees I nunca pod' home falir".
1 13

[Refrão]

IX

Pois que foi moi bem ungido, I Santa Maria saiu-se dali com sas virgees I e aos ceos sobiu,
e log' o arcediago I a essa hora guariu.
Por esta, de seu serviço I nam se dev' hom' a partir.

R

Aquel que a
Santa I Maria quiser servir,
quand' houver coita de morte, I be-no pod' ela guarir.

18) Cantiga 210: «Muito foi nos,,' amigo» (E 210, E (FSM) 6, F [96])
Mettmann edita o refrão em três versos hexassílabos graves:
Muito foi noss' amigo
Gabriel, quando disse:
«Maria, Deus é tigo.»

Mas o segundo desses versos carece de rima.
Melhor, pois, fazer dos dois últimos versos um só de 13' sílabas, constituído por dois
hemistíquios de 6'; esta (6' + 6') é também a medida da maioria dos versos das estrofes.
Deste modo, tanto o refrão como as estrofes combinam versos de 13' sílabas (o segundo
do refrão e os três primeiros das estrofes) com hexassílabos graves (o primeiro do refrão
eo
das estrofes).
Eis, nesta leitura, o início da composição:
R
2

4
6

noss' amigo
Gabriel quando disse: I "- Maria, Deus é figo n.

Muito foi noss' amigo I u diss' "- Ave, Maria"
aa Virgem beeita, I e que Deus prenderia
em ela nossa carne, I com que pois britaria
o inferno antigo.

19) Cantiga 211: «Apostos miragresfaz todavia» (E 211, F [97], U (Ap) 7)
Na versão que E 211 nos oferece desta cantiga a estrofe nona (última da composição) repete a rima aram, já usada antes na estrofe sétima, enquanto os outros dois ma7) apresentam uma versão que evita a repetição da rima, innuscritos (P [97] e U
troduzindo a rima érom em lugar de aromo
Mettmann adota o texto de E, como costuma, transcrevendo em nota a versão de
Pu. Mas parece seguro que esta segunda versão é a última, a corrigida, e portanto deve
ser preferida como texto fundamentaP.
Eis, pois, o texto dessa estrofe final:
25 Aqui podemos ver que oms. U, apesar de representar a versão mais antiga no corpo das 100 cantigas
primeiras, contém no apêndice textos mais recentes.
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IX

E as abelhas ir-s' ém nom quiseram,
mas um gram tempo ali esteverom,
meF6 muit' e cera depois ar fezerom,
que nom quedavam a mui gram perfia.

20) Cantiga 220: «E que-na norn lo ará» (E 220)
Mettmann distribui o refrão em três versos, desta maneira:
E quena non loará
a que todo mal
toUe e todo ben nos dá?

o verso segundo carece de rima, mesmo interestrófica. Ademais, a sua medida (5
sílabas) apareceria somente nesse verso em toda a composição.
Por isso parece mais acertado estabelecermos um refrão dístico, constituindo com os
versos segundo e terceiro de Metlmann um verso único de 13 sílabas; deste modo o
refrão constará de dois versos que rimam em a, e a fórmula rimática será a comum ]aaabBB[

Eis o início da cantiga segundo este esquema métrico:
R
2

4
6

E que-na nom loará,
a que todo mal tolhe I e todo bem nos dá?

Ca muito_é gram dereito, I quem d' ángeos é servida
e nos todo mal tolhe I no mundo_ e nos dá vida,
que sempre a loemos; I ca, de loor, comprida
éste e sempre será.

21) Cantiga 250: «Por nós, Virgem madre» (E 250, F [76])
O verso do refrão (que se repete idêntico nos versos 3 e 5 de cada estrofe) apresenta
nos mss. uma leve variação entre a primeira estrofe, por uma parte, e as duas restantes,
por outra: na estrofe inicial lê-se "e filh' e amigo", nas outras duas "teu filh' e amigo".
Como se vê, a única diferença está no vocábulo inicial do verso: e / teu.
Em teoria, à vista dessa pequena divergência, dado que os versos em questão não
são totalmente idênticos em todas as estrofes da cantiga, não deveríamos considerá-los
como refrão mas como versos normais; a fórmula rimática correspondente seria, pois,
]aabab[.
Mas seria talvez excessiva meticulosidade. Não tem transcendência para o problema
o facto de que, como ambos os vocábulos são monossilábicos, a métrica não resulta
afectada, como era aliás de esperar. Mais importante é que, entre uma variante ou outra,
26 Ambos os mss. iniciam este verso com a copulativa e: "e mel muit' e cera". Mas deste modo o verso
resulta com uma sílaba de mais. Outra possibilidade seria expungir muit': "e mel e cera".
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tampouco resultam modificadas nem a semântica nem a estrutura sintáctica -e esta segunda apesar de estar emjogo a conjunção copulativa e-, de modo que poderíamos unificar a leitura nas três estrofes, em qualquer dos dois sentidos: lendo em todas três quer
teu quer é.
De resto, em outras composições trovadorescas achamos este mesmo fenómeno de
leve variação ou modulação no texto do refrão entre uma estrofe e outra da mesma cantiga. Normalmente essa variação está determinada pela estrutura sintáctica da estrofe em
questão; porém, tudo nos leva a crer que o poeta considerava essas leves diferenças como carentes de importância e que o que ele pretendia compor era uma cantiga de refrão
e não uma cantiga de mestria. Naqueloutros casos em que as diferenças não estão forçadas pela sintaxe, poderíamos achacá-Ias a descuido de copistas; e, com efeito, tendo em
conta que, por vezes, algum manuscrito apresenta variação e outro identidade para o
mesmo refrão, não faltam razões para aceitar tal hipótese.
Em atenção a todos estes feitos, considero esta cantiga como de refrão, e consequentemente atribuo-lhe o esquema métrico ]aajBjajB j [. Mettmann oferece o mesmo
esquema, mas na edição do texto não imprime versos em itálico, como se a cantiga carecesse de refrão.
Eis a minha edição da cantiga, de acordo com os critérios expostos:

3

5
U

Por nós, Virgem madre,
roga Deus, teu padre
[teulfilh' e amigo.
Roga Deus, teu padre
[teulfilh' e amigo.

A Deus que nos preste
roga-lhe, pois éste
8 teufilh' e amigo.
Roga-lhe, pois éste
10 teufilh' e amigo.

6

III 11 Roga que nos valha,
pois EI é, sem falha,
13 teufilh' e amigo.
Pois EI é, sem falha,
15 teufilh' e amigo.

22) Cantiga 276: «Qué-na Virgem por senhor tever, de todo mal guarrá» (E 276, F
[80])

Dois diferentes problemas métricos nos apresenta esta cantiga: a estrutura do refrão
e a medida do verso quinto (derradeiro antes do refrão) das estrofes.
O refrão. Mettmann edita o refrão dividido em dois versos agudos, assim:
Quena Virgem por sennor
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tever, de todo mal guarrá.

Como se pode ver, ambos os versos coincidem em serem agudos, mas a medida é
desigual: o primeiro tem 7 sílabas, e o segundo 8. Nas estrofes há versos heptassílabos
mas nenhum octossílabo.
Por outra parte, o primeiro desses versos (terminado em senhor) carece de toda rima.
A existência doutra rima em ôr na estrofe nona não pode tomar-se em conta, por ser
ocorrência afastada e independente da que nos ocupa, e deve interpretar-se como coincidência casual: todas as demais estrofes, de um total de 12, apresentam rima diferente,
singular para cada estrofe. Deste modo, na realidade o que acontece é que a aparição da
rima ôr na estrofe nona é um indício mais de que não deve haver a mesma rima no refrão.
Parece, pois, preferível considerar monóstico o refrão, que assim resulta de 15 sílabas, formando rima em a com o último verso de cada estrofe.
mais abaixo o
texto
da cantiga.
O verso quinto das estrofes. O segundo problema resulta verdadeiramente excepcionalno conjunto das eSMo um mesmo verso (o quinto) das diferentes estrofes aparece
com três medidas diferentes: uma, duas e três sílabas. O verso precedente (quarto de cada estrofe) apresenta rima e medida regulares, de modo que não podemos acudir ao expediente de fazer de ambos um único verso. No aspecto rimático também o verso quinto
é regular: possui rima aguda em Q, que se emparelha com o refrão, como fica dito. Em
pormenor a situação desse verso quinto nas diferentes estrofes é a seguinte:
~ com 1 sílaba: estrofe quinta
sexta
nona
e décima
~ com 2 sílabas: estrofe primeira (u há), segunda (e dá), terceira
quarta
sétima
oitava (e a) e undécima (e
~ com 3 sílabas: estrofe derradeira (e
para um simples cálculo de probabilidades, atendermos à frequência, teríamos
que dar a preferência à medida bissilábica,
aparece em 7 estrofes, das 12 de que
consta a composição; monossilábica é em 4, e trissilábica somente em uma27 • Suporíamos logo que nesse verso das restantes estrofes existiria erro na transmissão textual, pelo qual se teria
ou acrescentado alguma palavra, fenómeno frequente na
transcrição de qualquer género de textos e bem documentado nos nossos textos trovadorescos, inclusive nos manuscritos antigos, e não raro também nos códices das eSM
Com efeito, não seria difícil reduzir à medida bis silábica os 5 casos divergentes,
mediante os processos habituais de restauração do texto em circunstâncias similares.
Assim, na estrofe quinta podíamos ler "mester há que lhe valha, / [e] já"; na sexta talvez
"nem pod' andar por chão / [mais], ca"; na nona "lhe deu a que conforto / [nos] dá"; na
décima resulta mais difícil uma proposta satisfatória, mas quiçá
valer "os ossos
muit' enteiros / [bem] da" (ou "[el] da"); e finalmente na estrofe derradeira teríamos que
a conjunção
inicial do verso, lendo "sempre e mui loada / será".
27 Neste critério da maior frequência se basearia Mettmann para atribuir a medida de duas sílabas ao verso em foco: 2a ed., vol. 3° (1989), pág. 46.

] 17

A verdade, porém, é que um expediente dessa índole, legítimo noutros casos, resulta
dificilmente aceitável no caso presente, à vista do número de intervenções que são precisas (as quais, de resto, não melhoram a formulação do relato, antes ao contrário), por
um lado, e da coincidência de ambos os mss., por outro.
A alternativa mais satisfatória parece-me ser a de admitirmos que se dava sinalefa
entre a vogal final do verso quarto e a inicial do verso quinto, sem por isso sofrer modificação a rima daquele. É um fenómeno que se tem aduzido também para alguma outra
passagem problemática da poesia trovadoresca, embora não se possa considerar absolutamente seguro. Não acho que se dê outras vezes nas CSM Aliás, nem sequer assim ficamos livres de problemas: na estrofe 8 tal sinalefa não é possível, pois o verso quarto
acaba em consoante, de modo que deveremos expungir a copulativa inicial do verso
quinto a fim de reduzi-lo à medida monossilábica: "com' em verdad' achamos. / A"; e
na estrofe 12, onde o verso quinto tem 3 sílabas, a redução a uma é impossível apesar da
sinalefa com o precedente, de maneira que deveremos admitir uma medida anómala (de
duas sílabas em vez de uma) para este verso conclusivo.
De qualquer modo, à falta de melhor, opto por esta solução da sinalefa interversual,
considerando o verso quinto como monossilábico em todas as estrofes salvo na final,
onde será bissilábico.
Transcrevo a seguir o texto completo da cantiga, com a estruturação do refrão que
antes propus. A sinalefa interversual indico-a visualmente por duas raias na base da
linha: após o vocábulo final e antes do inicial.
R

1

Que-na Virgem por senhor I tever, de todo mal guarrá.

2

Ond' um miragre que fez
vos direi, saboroso,
em Prad' a senhor de prez,
em um logar viçoso,_
uhá

4
6
R

7

[Refrão

II 8

10
12

R

13 [Refrão

III 14

16
118

= v. 1]
üa sa eigrej' ali,
mui fremosa capela,
em que fez, com' aprendi,
esta que nos caudela_
- e dá

= v. 1]
saúde e salvaçom,
que deu a um monte iro
que na sa eigreja 'ntom
entrou mui deanteiro

18
R

19 [Refrão

alá
=

IV 20

v. 1]
u viu os sinos estar
e foi que os tangesse;
mais um deles se britar
foi e caeu sobr' esse.

22

"Ahá!"

24
R

25 [Refrão

=

V 26

disserom todos, "par Deus,
mort' é, sem nulha falha;
porend' a que vaI os seus,
mester há que lhe valha
já;

28
30
R

31 [Refrão

=

34
36

37 [Refrão

=

40
42

43 [Refrão

=

46
48
49 [Refrão

IX 50
52

v. 1]
ant' o seu altar põer
da Virgem o vaamos".
E forom assi fazer,
com' em verdad' achamos.
A

VIII 44

R

v. 1]
mais moI' a cabeça tem
ca nom é pera-fole
nem manteiga; e porém,
pois que a tem tam mole,_
alá

VII 38

R

v. 1]
ca de guisa ferid' é
que nom há osso são
na cabeça, a-Ia-fé,
nem pod'andar por chão,
ca

VI 32

R

v. 1]

=

v. 1]
noit[e] ant' essa senhor
jouve tal come morto;
mais, ant' a luz, gram sabor
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lhe deu a que conforto
dá

54
R

55

=

X 56

que s' ergesse pera ir
co-nos outros monteiros,
e tantoste foi sentir
os ossos muit' enteiros
da

58

60
R

61

=

XI 62

66
67 [Refrão

XU68

=

v. 1]
mercee, que nunca fal,
de que é mui
de todos sem ai
sempre é mui
e será.

70
72

R

v. 1]

testa. E
muito a
porque em ele mostrou
sa vertude fremosa
e sa

64

R

v.1]

senhor I lever, de todo mal

73

23) Cantiga 317: «Mal s' há eml' achar» (E 317, F [92], U
Mettmann estrutura o refrão em dois versos, assim:
Mal ss ' á end' achar
quen quiser desonrrar Santa Maria.

°

Deste modo,
verso é um decassílabo grave,
ao último verso de cada estrofe. Ademais, no que diz
à medida, os dois
versos do refrão conformam-se assim de modo
aos dois últimos versos de cada
estrofe: 5 10'.
Mas o primeiro verso do refrão resulta
e isolado n",rtc"1tr.
podemos achar-lhe uma rima com só dividirmos o
a
rimando entre si em ar.
do refrão em três versos, os dois
De acordo com isto, o começo da cantiga seria assim:
R
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1

Mal s' há end' achar

3

5
7

quem
desonrar
Santa Maria.

Como s' achou, nam há i mui gram sazom,
em Galiza um escudeiraz peom
que
mui felom
britá-la eigreja com felania.

24) Cantiga 320: «Santa Maria leva» (E 320, F [40])
Mettmann estrutura esta cantiga em 7 estrofes de 4 versos hexassílabos graves; asSIm:

Santa Maria leva
o ben que perdeu Eva.

o ben que perdeu Eva
sa neicidade,
cobrou Santa Maria
per sa grand' omildade.

Mas essa estrutura apresenta várias dificuldades.
Apenas rimam os versos segundo e quarto de cada estrofe. Primeiro e terceiro carecem de rima intraestrófica. Porém, sabemos que este facto não é de excluir se os tais
versos possuírem rima interestrófica; isto é, se rimarem com os mesmos versos das estrofes
Assim sucede, com efeito: não só rimam mas também são idênticos nas
estrofes sucessivas. O primeiro verso é "O bem que perdeu Eva", e o terceiro "cobrou
Santa Maria". Visto isto, poderíamos até interpretá-los como refrão intercalar.
Mas há uma
que deita por terra essas possibilidades: na derradeira estrofe
ambos os versos são diferentes. Primeiro: "Quanto bem perdeu Eva"; terceiro: "cobrou
a groriosa". Poderíamos ainda admitir o primeiro, não só corno verso normal, visto conservar a rima interestrófica
mas até como refrão intercalar, visto tratar-se de uma
leve
que poderia justificar-se corno um recurso estilístico para marcar o fim da
cantiga, sem por isso deixar de ser parte do refrão, segundo uma liberdade que "'V'U"'.H"'~
constatar noutras cantigas trovadorescas, corno fica dito. Mas o terceiro verso não nos
permite nada
pois carece de rima de qualquer espécie (quer intraestrófica quer inde modo que não podemos interpretá-lo não já como refrão mas nem sequer corno verso independente.
Claro está que se a cantiga carecesse de estrofe sétima, a distribuição em versos
hexassílabos graves seria a correcta; mas nada há nessa estrofe que nos permita suspeitar da sua pertenência à composição; nem sequer existem suficientes indícios para pensar que poderia tratar-se de uma finda, apesar de poder-se descobrir aí um certo carácter
claramente conclusivo. Neste tipo de casos é onde tem sentido falar de «rima interna»:
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um fenómeno de índole essencialmente ocasional, que pode ser reiterado mas sem
deixar de ser assistemático, tomada a composição em conjunto.
Tudo isto obriga-nos pois a estruturar as estrofes em dísticos com versos paroxítonos de 13 sílabas:
De loor de Santa Maria.
R
2

4

6
II

Santa Maria leva
o bem que perdeu Eva.
O bem que perdeu Eva I pola sa neicidade,
cobrou Santa Maria I per sa grand' homildade.
Santa Maria leva
o bem que perdeu Eva.

O bem que perdeu Eva I pela sa gran loucura,
cobrou Santa Maria I co-na sa gran cordura.
Santa Maria leva
o bem que perdeu Eva.
10

8
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UI

O bem que perdeu Eva, I a nossa madr' antiga,
12 cobrou Santa Maria I u foi de Deus amiga.
Santa Maria leva
14
o bem que perdeu Eva.

IV

O bem que perdeu Eva I du perdeu paraíso,
16 cobrou Santa Maria I pelo seu mui bom siso.
Santa Maria leva
18
o bem
Eva.

V

O bem que perdeu Eva u perdeu de Deus medo,
20 cobrou Santa Maria I creend' em EI mui cedo.
Santa Maria leva
22
o bem que perdeu Eva.

VI

O bem que perdeu Eva I britand' o mandamento,
24 cobrou Santa Maria I per bom entendimento.
Santa Maria leva
26
o bem que perdeu Eva.

VII

Quanto bem perdeu Eva I fazendo gram folia,
28 cobrou a groriosa I Virgem Santa Maria.
Santa Maria leva
30
o bem que
Eva.

25) Cantiga 327: «Porque bem Santa Maria» (E 327)
Mettmann apresenta o refrão desta cantiga como dístico, assim:
Porque ben Santa Maria I sabe os seus dões dar,
muito per faz granfolia I quen lle vai o seufurtar.

Deste modo, ambos os versos do refrão rimam em ar com o derradeiro verso das estrofes, segundo a fórmula rimática comum ]aaabBB[. Ademais, os dois versos do refrão
resultam assim agudos de 15 sílabas, de medida exactamente igual que todos os demais
versos da composição.
No entanto, é óbvio que os dois hemistíquios iniciais desses versos do refrão possuem também rima entre si, em ia (Maria efolia), e parece portanto preferível que a este facto se dê preferência na estruturação métrica. O refrão possuirá então 4 versos heptassílabos; a fórmula rimática resultante será, pois, esta: ]aaabCBCB[.
Eis o início da cantiga conforme esse critério métrico:
R

2
4

6
8

Porque bem Santa Maria
sabe os seus dões dar,
muito per-faz gram folia
quem lhe vai o seufortar.

Onde, se m' oir quiserdes, I daquesto vos contarei
um miragre mui fremoso I que fez a madre do rei
Jesu-Crist' em Odimira, I como vos ora direi,
u ela fez ende muitos I outros em aquellogar.

26) Cantiga 340: «Virgem madre groriosa» (E 340, E (FSM) 2)
Mettmann considera esta cantiga como de refrão, baseando-se na apresentação, aliás
contraditória, que nos dá o códice E nas duas ocasiões em que oferece a composição.
Com efeito, o ms. converte em refrão os versos iniciais, que na realidade são parte
da estrofe primeira, como vimos fazia outras vezes. Mas a existência desse refrão destruiria a regularidade estrutural da composição: a homogeneidade das estrofes exige que
a cantiga seja de mestria e não de refrão, mesmo independentemente da sua estrutura
musical.
Essa era igualmente a estrutura da cantiga amorosa provençal «S'anc fui belha ni
prezada» (também com a palavra-rima alva no fim de cada estrofe), atribuída comummente ao trovador provençal Cadenet (falecido arredor de 1240), a qual serviu de modelo inicial a esta cantiga mariana, como fez notar H. Spanke28 •
28 Vid. Hans SPANKE, «Die Metrik der Cantigas», em: Higinio ANGLÉS, La música de las Cantigas de
Santa María dei Rey Alfonso el Sabio: facsímil, transcripción y estudio crítico, Diputación Provincial, Barcelona 1958, tomo 3°, primeira parte, cap. 5, pág. 216. A cantiga de Cadenet pode ver-se em Martin de RIQUER,
Los trovadores: Historia !iteraria y textos, Editorial Ariel, Barcelona 1983, tomo III, núm. 247, pp. 12311233.
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a
em colunas paralelas, as duas primeiras estrofes de ambas as
cantigas, na coluna da esquerda as da alva
e na da direita as da nossa
tal corno se devem ler
esta nlY"'O.N<1
- S'anc fui belha ni
ar sui d' aut en bas
un vilan sui
tot per sa gran manentia;
e murria
s'ieu fin amic non avia
cuy disses mo marrimen,
e
plazen
que mi fes son d' alba.

de Deus filha e esposa,
santa, nobre,
quem te loar saberia
ou
Ca Deus, que é lum' e
segund' a nossa natura
nom víramos sa figura
senom por ti, que fust' alva.

10 - leu sui tan corteza guaita
que no vuelh sia desfaita
12 leiaIs amors a dreit faita,
per que.m don guarda deI dia
14
si venria,
e drutz que jai ab s'amia,
16
francament
baizan e tenen,
18
crit, quan vey l'alha.

Tu és alva dos alvores,
que faze-los
os seus errores
que
e conhoscam sa folia,
que desvia
d' haver hom' o que devia,
que perdeu por sa loucura
Eva, que tu,
pura,
cobraste, por que és alva.

3
5

7
9

II

Eis uma tradução,
literal e verso por verso, das duas estrofes provençais: "Se
vez fui bela e aprezada, I agora vim do alto para baixo, I que fui dada a um vilão, I tudo
I e morreria I se não tivesse um bom
I a quem dissesse o meu
desconforto, I e um
comprazente I que me fizesse o anúncio da alva. II - Eu sou um
tão
cortês I que não quero que seja desfeito I o amor leal feito rectamente, I pelo
se me dê a vida dia I
chega, I e o amante que
com a sua amiga I possa
tranquieu grito
vejo a alva".
lamente, I beijando e sustendo, I

27)

Cant~ga

384: «A que por mui gram fremosura éste chamada "Fror das frores"»)

(E 384)

Mettmann edita esta
considerando que todos os versos são de 15'
cluídos os dois do
que resulta assim:
A que por
mui mais

Ill-

I é chamada Fror
Zoam I seu nome que d'outras loores.

no entanto, a particularidade de que o
do segundo verso do
refrão possui uma sílaba de mais. Mettmann parece supor que, para satisfazer a medida,

29

trofe.
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Assinalo em negrito o artifício da «palavra-rima», que nesta cantiga ocorre no último verso de cada es-

teremos de ler loores como vocábulo bissilábico (= lares, com redução do hiato); mas
esta seria uma forma tão excepcional que creio não resulta admissível. Para acautelarmos a medida seria talvez mais aceitável expungir que, lendo "seu nome doutras 100res".
Na realidade, porém, a situação é diferente: o ms. apresenta-nos um refrão com
hemistíquios de 8' sílabas, e portanto versos de 17'. No verso primeiro aparece "mui
gram fremosura" e "éste chamada"30; no segundo, "quando lhe loam"; destarte, loores
não precisa deixar de ser forma trissilábica como é normalmente. Assim o editou Valmar (ainda que tomando por versos os hemistíquios, como costuma, de modo que resulta um refrão de quatro versos).
Num primeiro momento parece ter havido por parte dos autores da cantiga uma tentativa de fazer de 17' sílabas também o verso quarto de cada estrofe, isto é, o verso que
rima com os dois do refrão. Isso era, de resto, mais lógico do ponto de vista musical.
Assim se fez, com efeito, na primeira estrofe, cujo verso quarto oferece no ms. a seguinte leitura, que dá um verso de 17' sílabas, com dois hemistíquios de 8': "e mayor sabor
end auia daquesto que doutras sabores". Mas nas restantes estrofes da composição esta
tentativa foi abandonada, de modo que os demais versos das estrofes são de 15' sílabas.
À vista desta situação, devemos concluir que esteve acertado Mettmann em regularizar o verso quarto da primeira estrofe (= v. 8 na sua edição), que edita assim: "e mayor
sabor avia I desto que d'outras sabores", suprimindo uma sílaba em cada hemistíquio
(eliminando end' e mudando daquesto em desta).
Mas a respeito do refrão não parece justificado esse procedimento, pois o primeiro
hemistíquio aparece repetido em todas as estrofes sempre com 8' sílabas, e afinal o segundo hemistíquio do segundo verso, visto que loores não pode ser forma bissilábica,
segue apresentando uma sílaba excedente e qualquer expediente para eliminá-la toma-se
discutíveP.
Prefiro, pois, manter o refrão com 17' sílabas (hemistíquios de 8'), apesar de os versos das estrofes (incluindo o quarto da primeira) serem de 15'. Eis, conforme isto, as
duas primeiras estrofes:
Como Santa Maria levou a alma dumfrade que pintou o seu nome de três coores.

30 A forma éste aparece como correcção posterior, sobre o é escrito num primeiro momento, devida seguramente ao revisor, como sucede em tantas outras correcções deste códice. Porém, esta correcção não chegou
a fazer-se, como seria lógico, também na repetição do refrão ao longo da cantiga, nem tampouco na reprodução do início da cantiga que se acha no sumário.
3. Se de todos os modos intentarmos regularizar a medida deste segundo hemistíquio, talvez seria possível, como antes indiquei, suprimir que, atribuindo à preposição d(e) a função de introdutora da segunda parte
da comparação. O verso resultaria pois assim: "mui mais lhe praz quando loam I seu nome doutras loores";
isto é, 'praz-lhe mais quando loam seu nome que outras loores'. No primeiro hemistíquio desse mesmo verso
seria também possível eliminar mui em vez de lhe ("mais lhe praz quando lhe loam"), mas quiçá seja preferívelo expediente de Mettrnann, visto que nessoutra hipótese o pronome lhe aparece repetido em lugares muito
próximos; na versão que adoto, em qualquer caso, a repetição do lhe mantém-se, sem que haja que ver nela
nenhuma dificuldade importante de ordem estilística.
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A que por mui gram fremosura I éste chamada "Fror
mui mais lhe praz quando lhe loam I seu nome que doutras loores.

6

Desta direi um miragre, I segundo me foi contado,
que aveo a um monge I bõo e bem ordinhado
que as horas desta Virgem I dizia de mui bom grado
e maior sabor havia I desto que doutras sabores.

7-8

[Refrão

4

=

vv. 1-2]

Este mui bom clérigo_era, e mui de grado liía
nas vidas dos santos padres, I e ar mui bem escrivia.
Mai[s] u quer que el achava I nome de Santa Maria,
fazia-o mui fremoso, I escrito com três coores.

II
9
10

28) Cantiga 405: «De muitas guisas mostrar» (U 79)
MeHmann divide o refrão em três versos heptassílabos, assim (7 7' 7):
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

o segundo verso carece de rima. Atendendo mais uma vez à rima, parece preferível
um refrão de dois versos, o segundo deles longo (de 15 sílabas) com cesura medial
(7'+7).
Eis, segundo isto, o começo da cantiga:
R
2

4
6

De muitas guisas mostrar
xe nos quer Santa Maria I por xe nosfazer amar.
Nas grandes enfermidades
s' amostra com piedades,
e, po-Ias nossas maldades
tolher, se leixa catar.

29) Cantiga 406: «Bem venhas, maio, e com alegria» (U (Ap) I)
Não é segura a estrutura estrófica desta cantiga. Mettmann, seguindo o único manuscrito que no-la transmitiu
habitualmente denominado To ou Tol), supõe que se
trata de uma cantiga de refrão. Seria um refrão monóstico: "Bem venhas, maio, e com
alegria". Para podermos avaliar adequadamente o caso, será oportuno que observemos,
antes de mais, as duas estrofes iniciais, tal como aparecem no ms. e as reproduz Mettmann nas suas duas edições:
Ben vennas, Mayo, I e con alegria;
paren roguemos I a Santa Maria
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que a seu Fillo I rogue todavia
que el nos guarde I d' err' e de folia.
Ben vennas, Mayo.
Ben vennas, Mayo, I e con alegria.
Ben vennas, Mayo, I con toda saude,
por que loemos I a de gran vertude
que a Deus rogue I que nos senpr' ajude
contra o dem', e I dessi nos escude.
Ben vennas, Mayo, I e con alegria.
Resulta, pois, que assim como o ms. se apresenta, há duas irregularidades:
1) A primeira irregularidade surge na estrofe inicial: nela, e somente nela -não nas
restantes 13 estrofes da cantiga- aparece como quinto verso um meio verso (um
hemistíquio), "Bem venhas, maio", que é ademais idêntico ao primeiro hemistíquio de
todos os versos iniciais e finais (quer estes constituam refrão quer nom) de todas as estrofes.
2) A segunda irregularidade afecta todas as estrofes excepto a primeira: nessa primeira estrofe o refrão -"Ben vennas, Mayo, I e con alegria", que é repetição exacta do
seu primeiro verso- rima com os outros quatro (em ia), enquanto as restantes estrofes
possuem rima diferente, de modo que esse refrão ficaria nelas carente de rima. O facto
de aparecer um refrão monóstico de rima isolada não seria de excluir em princípio. O
que em qualquer caso sim resulta insólito é que o refrão rime na primeira estrofe e deixe
de fazê-lo nas restantes.
Vistas estas irregularidades, parece mais fundado assumir que em cada estrofe se repete o verso inicial, e que houve erro dos amanuenses de U ao considerarem que no verso final de cada estrofe se repetia o refrão mencionado. Este erro foi provocado pelo
facto de o primeiro hemistíquio ("Bem venhas, maio") ser idêntico em todos os versos
finais de estrofe (e, portanto, também nos iniciais, dos quais os finais som repetição):
essa identidade inicial levou-os, por desatenção, a crerem que em todas as estrofes se
repetia o mesmo verso.
Deste modo a cantiga não seria de refrão; o seu esquema métrico-rimático seria o
seguinte:
aI a a a aI
10' 10' 10' 10' 10'

Na fórmula rimática, as letras seguidas de um número em subíndice (que correspondem aos versos primeiro e quinto) estão a indicar que se trata de uma repetição de um
mesmo verso em cada estrofe; isto é, que em cada estrofe o verso primeiro e quinto são
iguais, embora diferentes de uma estrofe para outra.
Este é o esquema métrico-rimático a que dou a preferência. No entanto, em atenção
ao manuscrito, incluo também o outro:
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a a a a B
10' 10' 10' 10' 10'
Mettmann admite este esquema, mas a fórmula que ele lhe assigna ]aaaaA['2
identidade de rima entre o refrão e os restantes versos da estrofe) só
primeira estrofe, e não a todas as 13 restantes. Teríamos que
na primeira estrofe há uma coincidência casual de rima entre ]a[ e
Eis a edição da cantiga que eu proporia, conforme as reflexões expostas:
é das maias.

3
5
II

Bem venh.as, maio, I e com
roguemos I a Santa Maria
que a seu Filho I rogue todavia
que El nos guarde I d' err' e de folia.
Rem venhas, maio, I e com alegria!

Bem venhas, maio, com toda saúde,
por que loemos I a de gram vertude
8 que a Deus rogue I que nos
contra o dem', e I des i nos escude.
10 Bem venhas, maio, I com toda §aúde!

6

III 11 Bem venhas, maio, e com lealdade,
por que loemos I a de gram bondade
13 que sempre haja I de nós
e que nos guarde I de toda maldade.
15 Bem venhas, maio, I e com lealdade!
IV 16 Bem venhas, maio, com illl.iitas requezlIs;
e nós roguemos I a que há nobrezas
18 em SI mm
I que nos de tristezas
guard' e de coitas I e ar d' avolezas.
20 Bem venhas, maio, I com muitas requezas!

V 21 Bem venhas, maio, coberto de fndtas;
e nós roguemos I a que sempre duitas
23 há sas mercees I de fazer ém muitas
que nos defenda I do dem' e sas luitas.
25 Bem venhas, maio, I coberto de fndtli§!
Ed. Castalia, vol. 3 (1989), pág. 316, nota a rodapé.
Dentro da mesma fórmula dmática ]aaaaB[ tem-se proposto uma variante métrica que afecta o refrão: o
verso do refrão consistiria unicamente no primeiro hemistíquio ("Bem venhas, maio!") em todas as estrofes:
vid. a edição desta cantiga na antologia de Rodrigues Lapa (1933).
32
33
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VI 26 Bem venhas, maio, I com bõos sabores;
e nós roguemos I e demos loores
28 aa que sempre I por nós pecadores
roga34 Deus, que nos I guarde de doores.
30 Bem venhas, maio, I com bõos sabores!
VII 31 Bem venhas, maio, com vaca§ e touros;
e nós roguemos I a que nos tesouros
33 de Jesu-Cristo I é, que aos mouros
cedo cofonda, I e brancos e louros.
35 Bem venhas, maio, I com vacas e touros!
VIU 36 Bem venhas, maio,

alegr' e sem sanha;
e nós roguemos a que 35 nos gaanha
38 bem de seu
I que nos dé tamanha
força que saiam os mouros d' Espanha.
40 Bem venhas, maio, I alegr' e sem sanha!

IX 41 Bem venhas, maill, com muitos gãados;
e nós roguemos I a que os pecados
43 faz que nos sejam I de Deus lJ"-'JLU"aULV
que de seu Filho I nos faça privados.
45 Bem venhas, maio, I com muitos gãados!
X 46 Bem venhas, maio, com biío verão;
e nós roguemos I a Virgem, de chão,
48 que nos defenda I d' home mui vilão
e d' atrevud' e I de torp' alvardão,
50 Bem venhas, maio, I com bõo verão!
XI 51 Bem venha§, maio,

com pam e com vinho;

34 No v. 29 Valmar e Meltmann editam "rog' a Deus", entendendo seguramente que se trata da forma rogue, tal como apareceu antes nas estrofes primeira e segunda: "que a seu Filho rogue todavia / que EI nos
guarde" (vv. 3-4), "que a Deus rogue que nos sempr' ajude" (v. 8). Essa interpretação é possível, como se vê,
mas neste caso creio mais adequada ao contexto e à sintaxe a leitura de Lapa "roga Deus". O complemento do
verbo rogar aparece frequentemente nas CSM sem preposição a, mesmo tratando-se de nomes próprios: o uso
da preposição é optativo. Nas duas passagens aduzidas trata-se da forma de subjuntivo porque se acha numa
oração completiva ("roguemos [... ] que" ... ) ou final ("Ioemos [... ] que" ... , isto é, 'para que'); aqui, na oração
relativa "aa que sempre [... ]" espera-se uma forma de (3" pessoa do presente de) indicativo, como nos vv. 17,
23,33,37,43,58. Menos fundado, creio, seria ler rog' a, interpretando-o corno elisão de roga a: para este tipo
de casos nas
o hiato e não a elisão, pois esta tornaria ambígua a passagem.
35 No v. 37
os editores lêm "a quem nos gaanha", de acordo com o m8. Não há dificuldades de
índole linguística contra essa leitura, mas o paralelismo com a fórmula "nós roguemos a que", várias vezes repetida ao longo da cantiga (vv. 17,22,27-28,31,41,52,57, segundo a numeração dos versos da edição que
aqui apresento), sugere que na transmissão do texto pôde haver uma confusão de quen por que, induzida pelo
facto de a palavra seguinte começar por 11-.
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e nós roguemos I a que Deus mininho
53 troux' em seus braços, I que nos dé caminho
por que sejamos I com ela festinho.
55 Bem venhas, maio, I com pam e com vinho!
XII 56 Bem venhas, maio, mans' e [10m sanhudo;
e nós roguemos I a que noss' escudo
58 é, que nos guarde I de louc' atrevudo
e d' hom' eanho I e desconhoçudo.
60 Bem venhas, maio, I maus' e nom sanlmdo!

Xln 61 Bem venhas, maio, alegr' e fremoso;
porend' a madre I do rei grorioso
63 roguemos que nos I guarde do nojoso
hom', e de falso I e de mentiroso.
65 Bem venhas, maio, I alegr' e fremoso!
XIV 66 Bem venhas, maio, com bõos manjares;
e nós roguemos I em nossos cantares
68 a Santa Virgem, I ant' os seus altares,
que nos defenda I de grandes pesares.
70 Bem venhas, maio, I com bõo§ manjares!

30) Cantiga 407: «COMO () demo cofonden> (U (Ap) 12lb])
Mettmann estrutura assim o refrão desta cantiga:
Como o demo cofonder,
nos quer acorrer Santa Maria e
valer e del defender.

o sábio editor alemão parece ter sido levado a esta estrutura pelo desejo de reduzir o
refrão a versos de
medida que os das estrofes, as quais respondem ao esquema lIa
lIa lla 7bo Eis, como mostra, a primeira:
Dest' um miragre vos contarei que vi
escrit' em livro, e dizia assi
com' oiredes adeante per mi,
que foi a Virgem fazer

Dado que a rima ]b[ é unissoante em
isto é, comum para todas as estrofes, e os
versos que a levam (o 4° de cada estrofe) têm 7 sílabas, o refrão ofereceria assim dois
versos (o primeiro e o terceiro) com essas mesmas características: medida heptassilábica
e rima em er; o verso restante (o segundo) do refrão possuiria 11 sílabas, que é a outra
medida presente nos versos das estrofes.
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Apesar desta coincidência de medidas, essa estruturação apresenta duas dificuldades: em primeiro lugar, o segundo verso do refrão carece de rima; e, em segundo lugar, não deixa de ser também algo infrequente o facto de que esse mesmo verso acabe
na copulativa e, embora possa citar-se nas CSM algum caso semelhante -que não idêntico, pois aqui, como noutros casos, não haveria exigência imposta pela rima-o De resto,
para conseguir que o verso inicial do refrão possua 7 sílabas e não 8, temos que supor
sinalefa, ou crase, entre Como e o (isto é: "Como_o demo cojonder"), o qual não seria
insólito também nos mss. das CSM, embora o normal nesses casos seja a elisão da vogal
final ("Com' o"), e na presente cantiga a suspeita de que não há sinalefa mas hiato
("Como o") acrescenta-se ao constatarmos que essa mesma grafia sem elisão é mantida
em todas as estrofes (lI vezes).
À vista desta situação, parece preferível um sistema alternativo de estrnturar o refrão, que evite a existência de um verso carente de rima. Decido-me pelo seguinte:

2
4

Como o demo cofonder,
nos quer acorrer
Santa Maria, e valer
e del defender.

Fica assim o refrão estruturado em quatro versos de rima êr, que, visto ser a do quarto verso das estrofes, é a que devíamos esperar também para o refrão no suposto de este
possuir uma rima única. Com respeito à estrutura proposta por Mettmann, estoutra apresenta a desvantagem de que a métrica do refrão não coincide com a das estrofes; mas,
por um lado, fica assim eliminada a objecção -decisiva, a meu ver- da falta de rima
em um dos versos, e, por outro lado, a conformação resultante apresenta simetria interna
(os versos possuem igual medida por parelhas: primeiro e terceiro são octossílabos, segundo e quarto pentassílabos).
Assim ficará, pois, o início da cantiga:
R
2
4

6
8

Como o demo cofonder,
nos quer acorrer
Santa Maria, e valer
e del defender.

Dest' um miragre vos contarei que vi
escrit' em livro, e dizia assi
com' oiredes adeaníe per mi,
que foi a Virgem fazer

31) Cantiga 420: «Beeita és, Maria, filha, madr' e criada» (E (FSM) 10)
A cantiga 420, que tem 74 versos de 13 sílabas, é monorrimática: todos esses 74
versos possuem rima grave ada.
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Com esta contextura são possíveis para a composição diversas estruturações estróficaso Tomo em
três.
1) Estrofe;;; de doze ven,os. O ms.
único para esta
apresenta a composição estruturada claramente em 6 estrofes de doze versos (o que faz 72 versos em total:
12 x 6 = 72), ficando os dois derradeiros como uma espécie de finda. A divisão das estrofes aparece claramente sinalada no fiS.: o início de cada nova estrofe está indicado
entre as estrofes 1-2, 2-3 e 3-4
por meio da inicial grande em todos os casos, e,
a separação está ainda mais claramente marcada por linhas
ao longo de
toda a coluna do texto; de resto, o texto da primeira estrofe está intercalado na partitura,
com o
resulta claramente individualizada na sua longitudeo
como é
A música corresponde a essa estruturação em estrofes de doze versos; falta a indida música para os dois versos da
mas isto é o que acontece também com as
outras findas nas
pelo que devemos supor talvez que para esses dois versos se rea melodia correspondente aos dois versos derradeiros de cada estrofe.
Os editores do texto
a
desse modo 36 ,
o seguinte:
o esquema métrico-rimático de cada estrofe seria,
a a a a a a a a a a a a
13' 13' 13' 13' 13' 13' 13' 13' 13' 13' 13' 13'
UV''',,"vVo que é o que mais importa
para este assunto,
são possíveis, e até preoutras estruturações estróficas. Com efeito, nada há no texto mesmo que sugira
uma divisão em estrofes de
12 versos:
número par de versos por
10, ou 6, ou 40 Ademais,
inferior ou superior a 12- serviria
nessa
de estrofes de 12 versos, a finda resulta conformada de um modo insatisfatório, pois não se adequa suficientemente à estrutura sintáctica: atendendo ao sentido e à conseguinte estrutura sintáctica deveríamos mais bem considerar como finda os
6 versos finais (e não apenas os 2
pois esses 6 versos constituem uma conclusão em forma de súplica à
claramente
a todo o resto da comY)mac:lo.
que é uma
em forma litânica.
2) Dístico§. Se ",.,'Qhu-rru,Q a'''Hlo'ç,V
\JV'"'U''''' decidir-nos por estruturar a
em dísticos
n1r"m~QP um grande número de estrofes resultam bem
quase todas iniciadas anaforicamenie por uma fórmula de
(e
em numerosos
quer nesta forma, quer precedida da
Atendendo
quer em
v. 33; na realidade beeita-Ias: "beeita-las tas
exclusivamente à estrutura
ficam desencaixados dessa configuração em dísticos, além dos referidos 6 versos
os vv. 39-42. Mas claro está que também nes-

36 Mettmann descreve assim a estmtura métrica da cantiga: '"Estrofas de doce versos n 6 a 6 ; una sola rima
en toda la cantiga" (Ed. Castalia, vol. 3 (1989), pág, 345, nota a rodapé),
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tes casos resulta possível a divisão em dísticos, com tal de admitirmos encavalgamento
interestrófico, que é fenómeno frequente nas eSMo
Leixa monorrima. É ainda possível uma terceira
a de considerar a cantiga
de a cantiga
como não estrófica: como uma tirada ou leixa (laisse) monorrima.
achar-se, pelo seu conteúdo,
do género épico, no
a leixa monorrima tinha o
seu lar natural, tal confonnação métrica não deixa de resultar adequada numa composição de tão marcado carácter repetitivo, pela sua índole litânica.
Parece, pois, que podem admitir-se pelo menos três possibilidades de estruturação
da cantiga: 1) estrofes de doze versos; 2) dísticos 13'a l3'a; e 3) leixa monorrima. Das
três, creio menos
do ponto de vista literário a
e
a segunda.
Eis, estruturados em dísticos de acordo com o esquema que julgo preferível
l3'a) os 24 versos iniciais da cantiga, correspondentes às duas primeiras estrofes na
edição de Mettmann (= 12 estrofes dísticas nesta estruturação):

2

Beeita és, Maria, I filha, madr' e criada
de Deus, teu
e filho: I esC é cousa provada.

4

Beeita foi a hora I em que tu geerada
fuste e a ta alma I de Deus santivigadao

6

E beeito [o dia] I em que pois fuste nada
e d' Adám o pecado I quita e perdõada.

8

E beeitos-los panos I u fust' envurulhada,
e outrossi a teta I que houviste mamada.

II

III

IV

E beeita a água I em que fuste banhada,
10 e a santa vianda I de que fust' avondada.
E beeita a fala I que houviste falada,
VI
12 e outrossi a letra I de que fust' ensinada.
V

VII

E beeita a casa I u feziste morada,
14 e outrossi o tempro I u fuste presentada.

VIII
E beeita a seda I que houviste fiada,
16 e outrossi a obra I que end' houv[i]ste_obrada.
IX

E beeita u fuste I com Josep' esposada,
18 nom que tigo casasse I mas que fosses guardada.

X
20
XI

E beeita a hora I u fuste saudada
ángeo santo, I e ar de Deus prenhada.

E beeita a culpa I de que fust' acusada,
22 onde ficaste quita I e santa e salvada.
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XII

E beeita_ata carne,
24 a de teu filho,

em que jouv' enserrada

I e feita e formada.

32) Cantiga 422: «Madre de Deus, ora» (E (FSM) 12, U 100)
Mettmann apresenta um refrão monóstico, da mesma medida que os versos das estrofes (13 sílabas, com fim de verso paroxítono:
Madre de Deus, ora por nos teu Fil!' essa ora.

Nesse caso, o refrão seria carente de rima, mesmo interestrófica.
Os versos das estrofes possuem regularmente cesura: ambos os hemistíquios são paroxítonos, o primeiro de 5' sílabas, o segundo de 7' (5' + 7' = 13'). Ora bem: dividindo
também o refrão segundo essas medidas, aparece rima em óra. Esses dois factores (medida e rima) conjuntamente sugerem que estruturemos o refrão em dois versos, com rima em óra (que correspondem metricamente aos hemistíquios dos versos das estrofes,
corno sucede amiúdo).
Eis, segundo isto, o começo da cantiga:
R
2

4
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Madre de Deus, ora
por nós teu Fi/h' essa hora.
U verrá na carne I que quis filhar de ti, Madre,
joigá-lo mundo I co-no poder de seu Padre,

Personagens camilianas sob o signo de Rousseau
Sérgio Guimarães de Sousa
Universidade do Minho
Resumo: O objectivo do artigo é o de estudar a presença das ideias de Rousseau na ficção
de Camilo Castelo Branco, e isso ao nível da construção das personagens. Por um lado, temos
personagens muito inclinadas para os ideais do filósofo, por outro, personagens opostas às teses
românticas de Rousseau. Em todo o caso, não sofre dúvida a presença de Rousseau em Camilo
em termos de enunciador da modemidade romântica.
Palavras-chave: Rousseau, personagens, Camilo, bom selvagem, educação.
Résumé: L'objectif de l'article c'est d'étudier la présence des idées de Rousseau dans la
fiction de Camilo Castelo Branco, et ceci au niveml de la construction des personnages. D'un côté,
nous avons des personnages tres enclins envers les idéaux du philosophe, d'un autre côté, des
personnages opposés aux theses romantiques de Rousseau. En tous cas, ii n'y a pas de doute sur la
présence de Rousseau chez Camilo en tant que porte parole de la modemité romantique.
Mots-clés: Rousseau, personnages, Camilo, bon sauvage, éducation.

- Dói-te a cabeça? - perguntou o conde.
- Não ... dói-me o espírito - respondeu Álvaro.
- As dores do espírito matam-se com espírito ... mas é de vinho ... Bebe ...
Obriga a matéria a pensar de outra maneira, como diz Rousseau.
- E diz Rousseau que a matéria pensa? - perguntou Álvaro, com um
sorriso motejador.
- Que dúvida! ... A matéria organizada, chamada homem, é uma cousa
que pensa. Quando pensa mal, isto é, quando nos apoquenta, modifica-se
a matéria, imprimindo-lhe uma acção nova. A maneira de modificá-la é
simplicíssima. Disseste que estavas triste, não é verdade?
-Sim.
- Pois bem: bebe conhaque, come fiambre, afoga-o em vinho de Setúbal,
que é demais a mais um trilmfo patriótico sobre o Champanhe e o
Bordéus.
(Castelo Branco, 1983 [1857J: 679-680.)

lo
As novelas de Camilo são bastante ilustrativas no que se refere a pais
que procuram assegurar que o património ou a genealogia sejam os factores
inabaláveis de uma união matrimonial, isto é, que as afinidades electivas e os
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desejos recíprocos não venham perturbar os consórcios que procuram engendrar
sem
E se a esmagadora maioria desses pais defende, custe o que custar,
que o dinheiro e a linhagem devem
mais
do que o coração, a
esmagadora maioria
filhos não aceita
bom grado a ingerência
na
inflação sentimental de que desfrutam. Pouco lhes importa, a bem dizer, que as
sejam desiguais, conquanto
presente o amor, Daqui vem um
inevitável conflito entre pais e filhos que descamba, em geral, para uma
intolerância extrema. Este esquema melodramático não se conserva de todo
estrito e desprovido de desvios: temos pais complacentes e paternalistas, filhos
e por aí fora.
e aviltantes,
sentimentais votadas ao
Todavia, não sofre dúvida que o assunto privilegiado
enredos camilianos
assenta, em larga porção e em perfeita
com os interesses contraditórios
da sociedade oitocentista, no confronto despoletado por progenitores <',F,'UH"U~'"
às convenções e aos UH,"UH"'~'
Pois bem, no meandro de tais melodramas
apetrechados de
inesperadas e
lances dramáticos,
não raramente se reporta
a autores de
importância, num arco que vai dos períodos recuados da
Antiguidade Clássica até aos alvores do Romantismo. Nesse sentido, pode
que a novela camiliana, pela referência
a livros e a .,,,j-rw,'"
se impregna de uma memória e
uma tradição que é a da cultura
de autores afigura-se
(sem qualquer pretensão enciclopédica, sublinhe-se). O
naturalmente extenso e seria descabido apurá-los
tanto mais que é
quantiosa a obra de Camilo; as novelas, como sabemos, não se restringem a
de não derrapar para o excesso, proponho-me, por
meia
de títulos. A
isso, tão-somente chamar a atenção para um desses autores, com o
por
vezes, tropeçamos ao ler as páginas de Camilo. Advirta-se, desde e antes de
mais, que este texto - gostaria de insistir nisto - não será ocasião para esgotar o
estudo da presença desse autor na novela
presença essa bem capaz de
merecer por si só um estudo de maior fôlego.
Posto isto, resta-me revelar o nome do autor em causa,
denunciado
tanto pela epígrafe escolhida como pelo título que encabeça esta
autor que, para muitos
da história
ideias, é um dos grandes
responsáveis, senão mesmo o principal instigador, do ideário romântico e da
própria modernidade: trata-se de Jean-Jacques Rousseau.

lI,

Comecemos por alusões explícitas" N'A
dominado por um
ressentimento desenfreado, o Cónego Justino propõe-se escrever, não só «[ ... ] a
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história burlesca dos Rabaçais e dos Macários [ ... ]» (Castelo Branco, 1988
[1888]: 573), bem como a sua própria história, valendo-se da «[ ... ] piedosa
coragem de Santo Agostinho e [d]a fidelidade cínica de Rousseau nas
CONFISSÕES» (ibid.)l. Quer dizer: a par com os escritos de Santo Agostinho,
que parecem funcionar como fonte de ânimo ou coisa semelhante, as
Confissões, pelo viés da «fidelidade cínica» lá suposta, cumprem uma quotaparte importante: servem de modelo às futuras revelações autobiográficas do
abade de Santiago da Faia. Jogam, por assim dizer, o papel de um texto de
referência que antecipa a previsão de um outro a vir: o que sairá do punho do
inconsolável e iracundo abade.
Algo de parecido sucede em Cenas da Foz. Nesta obra, e ao serviço de
uma estratégia nitidamente endossada para estimular uma expectativa no leitor
quanto às peripécias que virão a seguir, o capítulo VIII termina assim: «O
capítulo seguinte não sei se terei a coragem de escrevê-lo! Vou ler alguns das
Confissões de JJ Rousseau para me animar» (Castelo Branco, 1983a [1857]:
790). Quem ler esta derradeira frase do capítulo decerto que fica convencido de
que as próximas páginas trarão novidade. Mais: que a novidade está ligada a
inesperado escândalo, pois que a referência às Confissões de Rousseau serve
para acalentar a ideia de que o narràdor tem pela frente a delicada tarefa de
revelar matéria inconfessável. Primeiro - e a corroborar que estão para vir
peripécias de contornos escandalosos -, temos o receio que o acomete (<<O
capítulo seguinte não sei se terei coragem de escrevê-lo!»). Logo depois, a
estratégia adoptada para superar esse receio, ganhando ânimo: recorrer a alguns
capítulos (não sabemos quais, mas podemos suspeitar ... ) das Confissões.
Rousseau assume, desta maneira, como que o papel de um modelo de mediação
entre aquilo que o narrador tem para dizer e a forma como o dirá. Ora, sabendose que nas Confissões abundam os episódios que põem a nu a atribulada e
libertina vida sentimental e sexual de Rousseau, que situações escandalosas
dignas dessa obra nos reserva o enredo do IX capítulo? A indagação, movida
pela curiosidade, é sobretudo indicativa de que a referência a Rousseau - ou
melhor, às suas Confissões - funciona na base de uma tentativa, digamos assim,
publicitária de apresentar ou de catalogar as páginas seguintes como objecto de
escândalo. Estimula a expectativa de quem lê, obrigando-o a depressa folhear a
página que acede ao capítulo nono. Por essa razão, talvez não seja descabido
dizer que a alusão ao texto de Rousseau, ligando-o aos lances que estão para vir,
1 Note-se que a parelha Santo Agostinho-Rousseau não é exclusiva de A Corja. Reaparece no
primeiro capítulo de Coração, cabeça e estômago: «Nestas minhas confissões hei-de ser modesto, e
verdadeiro, como Santo Agostinho e J.-J. Rousseau; mas, ainda assim mais honesto que o santo e que o
filósofo.» (Castelo Branco, 1984 [1862]: 756.)
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converte as
num
que mete na linha de uma leitura
para o outro; e
contínua a irregularidade causada pela passagem de um
que, sendo assim, repita-se, leva o leitor a especular sobre o que está para
acontecer.
Nessa mesma novela, uns capítulos adiante, dirá o narrador, desta vez
numa situação de aparte referente às personagens do seu romance: «Não farei
mulheres tão gárrulas, tão bacharelas, tão fortes da sua filosofia como a Heloísa
de Rousseau» (ibid.: 823). De novo, Rousseau surge na função de modelo
mediador, se bem que agora para marcar um contraste: o que distancia as
heroínas que o narrador criará da Heloísa de Rousseau. Heloísa, a lembrar a
psicologia emancipada (mesmo tratando-se dos conturbados tempos
Revolução Francesa) das protagonistas de Madame de Stael (Corina e Delfina),
define-se por uma consistência intelectual que o narrador deprecia e repudia nas
suas protagonistas 2 . Numa outra novela, O Sangue, Rousseau surge logo na
«Introdução». A conversa que o narrador mantém com o amigo, António
Joaquim, desliza, a certo momento, para a discussão em torno das
compatibilidades ou não da riqueza com a felicidade. António Joaquim,
abastado, desconsidera a riqueza, o narrador, em contrapartida, advoga o
benefício da fortuna na felicidade. A dado passo da discussão, a troca de
argumentos convoca o nome de Rousseau. Para fazer valer o seu argumento de
que a riqueza pouco importa no tocante à felicidade, António Joaquim cita-o
conjuntamente com Sócrates, Filo e Jesus
Caso António Joaquim tivesse
lido Rousseau (adiante, confessa que nunca o lera), certamente que estaria a
pensar naquela parte do livro oitavo das Confissões em que o filósofo, depois de
uma doença que julgara fatal, toma a firme resolução de repudiar a fortuna,
renunciando a qualquer melhoria de vida e subsistindo somente à custa do seu
talento, ao ponto não só de renunciar ao supérfluo (o relógio, a espada, a peruca
redonda, os dourados), como de prescindir igualmente, muito embora sem
sucesso, da amizade
Diderot, pelo simples motivo de que o achava .. rico de
mais! (cf. Rousseau, 1988 [1782/1790]: 86-95). Já na
do narrador, o autor
de O Contrato Social converte-se no pai que abandonou os filhos na roda. O
o

2 Note-se, já agora, que esta postura não pennite, por forma alguma, concluir que Camilo seria
avesso a mulheres emancipadas. De resto, comprova-o a sua relação com Ana Plácido, a qual, entre outras
coisas, é bem demonstrativa de uma notória aceitação justamente da mulher emancipada. Portanto, nesta como
em outras variadíssimas questões, as posições de Camilo diferem de novela para novela (instabilidade que,
numerosas vezes, se constata até no interior de uma mesma obra, mormente no que respeita à delineação das
personagens). Não devemos esquecer que o narrador camiliano se afirma em inúmeras situações como uma
entidade algo volúvel. Isto pode explicar-se pelo facto de a narrativa de Camilo obedecer bastante a um
sistema de «prós» e de «contras». Ou seja: em rigor, nada em Camilo existe, à partida, como sólido ou
definitivo.
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interlocutor de António Joaquim relembra-lhe esta mazela do filósofo, ao
retorquir-lhe que «Rousseau havia de ensinar os pais pobres a enjeitar os
filhos ... » (Castelo Branco, 1987 [1868]: 337). A referência a este conhecido e
menos escrupuloso episódio da biografia de Rousseau cumpre o intuito de
denunciar a incongruência entre o que o autor de Emílio, ou Da Educação
apregoa e as acções que, afinal, leva a cabo. Observe-se, porém, em abono de
Rousseau, que a acusação não é inteiramente justa, pois que o filósofo, ademais
de confessar o abandono dos filhos, manifestou (independentemente de sincero
ou não) claramente o seu arrependimento, o que significa, quanto mais não seja,
que estará longe de ensinar os pais pobres a enjeitar os filhos.
Passando agora para Anos de Prosa, deparamo-nos com uma conversa
em tomo do romance epistolar A Nova Heloísa. Trata-se daquela passagem em
que o padre João Coelho se acerca do sobrinho, Jorge Coelho Sepúlveda,
surpreendendo-o na leitura desta obra. Da boca do frade, à mistura com outras
críticas virulentas à figura e ao pensamento de Rousseau (comprovativas de que
leu maIos tratados de Rousseau, se os leu), assoma, também aqui, o episódio do
abandono dos filhos na roda:
Jorge Coelho estava sentado na cama, lendo a Nova Heloísa de l-J. Rousseau. O
egresso foi de mansinho ao pé do leito, tirou pausadamente os óculos dum
enorme estojo escarlate, montou-os na ponta do nariz, abriu e arredondou os
beiços, pendido o queixo e, examinando o livro, disse:
- Era um grande homem esse Saint-Preux, ó Jorge!. ..
- Pois o tio conhece o Saint-Preux?!
- Relacionei-me com esse cavalheiro e com outros da sua estofa há bons
quarenta anos. Nunca to apresentei, quando praticávamos literatura, porque
sempre entendi que o ias encontrar a Coimbra, de parçaria com os muitos filhos
que ele gerou para amparo de muitas Heloísas novíssimas, de que está inçado o
mundo, graças às novelas, e ao descrédito a que baixou a roca e o fuso. Que carta
lês?
O egresso levantou o nariz com os óculos à linha horizontal dos olhos, e leu
algumas linhas da página.
- Ah! - continuou ele - trata do suicídio ... Está mui atiladamente debatida a
questão por uma e por outra parte. O Rousseau era mestre em paradoxos; e sabia
bastante de música; mas os paradoxos dava-os de mimo à humanidade, e para ele
guardava a vida com todas as suas paixões vilãs, mal resguardadas por uma
côdea de soberba e orgulho. Ensinava o mundo a educar os filhos, e mandava os
dele para a roda. Atassalhava a impudicícia do seu confrade Voltaire, e escrevia
as suas Corifissões, com esquálido recheio de desvergonhamentos, para prova de
que até o impudor tem a sua soberba. E depois, meu sobrinho, o filósofo, a
luminária do século, vendo que a úlcera, aberta no coração da sociedade pelas
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más doutrinas, ia
defendeu, de concerto com os seus
uma
tese apologética da ignorância... Vou-me
e
receio de ter dito
demais. Isto são reminiscências das minhas leituras de há quarenta anos. Quando
orçares pelos sessenta anos, Jorge, hás-de abrir a tua Nova Heloísa nessa
e hás-de rir da
que te magoava,
a leste aos vinte anos. (Castelo
1984 [1863]: 1134-1

que A Nova Heloísa parece confinada a leituras juventude.
Sendo assim, tenderá a ocupar o destaque de uma
canónica, ou seja, de
um modelo de comportamento a seguir
do papel modelador que
os livros de Rousseau têm na
de Venceslau
em Livro de
de se
às
ou,
para Stendhal, à
papel condutor que Memorial
Joga no
comportamento de Julien Sorel). Nada verdadeiramente indica que Jorge
as suas atitudes das de Saint-Preux; porém, parece evidente que a
leitura dos trágicos amores de
e do seu preceptor (esquema romanesco
Saint-Preux, lhe
presente, anote-se de passagem, n' A Filha do Doutor
agudizem a índole romântica despertada no momento em que avistou e ouviu
Silvina de Melo. A Nova
como que lhe reforça a paixão que o acomete
e a insaciável sede de infinito que se lhe adivinha. E repare-se também que a
obra, que tanto Madame de Stai:H como Napoleão apreciavam enormemente,
transita de geração em geração: não só
a lê, como seu
agora com
sessenta anos, confessa a ter lido uns 40 anos atrás, A
entre ambos
está em que o padre, caso tenha padecido (pressente-se que sim) na juventude
do mal romântico que se traduz por desejos impossíveis, ao inverso do sobrinho,
beneficiou da experiência adquirida com o avançar dos anos, o que lhe permite
desmistificar a
(<<Quando orçares pelos sessenta anos, Jorge, hás-de abrir a
tua Nova Heloisa nessa
e hás-de rir da impressão que te magoava,
Ora Jorge, ao contrário do frade, ainda não teve
a leste aos vinte
tempo suficiente para
dessa experiência, com a qual desmistificaria as
românticas que o
para não dizer que nunca deu um
passo fora de sua aldeia até à hora de ingressar na Universidade e que a sua
educação foi entregue ao tio, o qual estrategicamente rasurou A Nova Heloisa
das aulas
literatura que ministrava ao
Mais do que
neste
percurso de Jorge uma construção
motivada pela biografia de Camilo
(como se sabe,
a meninice numa aldeia,
por um tio clérigo),
outros
convém notar que o moço se apresenta, à semelhança de um punhado
protagonistas da galeria
sem experiência de vida que o prepare para
agir bem e adequadamente na sociedade, em
no tocante às questões
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de amor. Viveu a infância e a juventude pré-universitária resguardado da
sociedade e dos seus malefícios, em particular do coquetismo feminino que
abunda no esplendor dos salões, o que teve como consequência desarmá-lo
diante de mulheres como Silvina de Melo. O tio não o preparou para enfrentar
Silvinas, para entrar no espaço amoroso (porventura tê-lo-ia feito ensinando A
Nova
Por isso que só resta ao frade, para quem Rousseau não passa
autor de <<uma tese apologética da ignorância», e antes que as páginas de A
Nova Heloísa se implantem mais fundo no âmago inocente e um tanto pueril de
Jorge, só resta ao frade, dizia, o zelo de se esforçar por desviar o sobrinho
leitura nociva, afastando-o muito em particular da carta que fala do suicídio.
Para
além da alusão inicial e final à sua experiência de vida, esforça-se
por denegrir Rousseau aos olhos do rapaz, socorrendo-se nomeadamente do
argumento de que aquilo que ensinava o filósofo não condizia com o que fez.
Ou seja: uma vez mais vem à tona o desfasamento entre a vida e a obra do
filósofo.
Este frade que se opõe a Rousseau representa a ordem conservadora,
mas perfeitamente típica da sociedade oitocentista, que enfrenta o desafio de
ao
suster o ímpeto da camada jovem
que se batem
desejo reciproco. Na sociedade burguesa do século XIX inompe a inflação
amor, para
sentimental e ganha raízes a noção de democratização
na
desassossego dos patriarcas tiranos e cheios de prosápia. E, como
ficção camiliana pululam patriarcas autoritários, agarrados a preconceitos de
casta. Alerte-se, porém, que não é o caso desta
uma vez que o frade não
chega a ser patriarca, fícando-se por um paternalismo bem intencionado. O
frade enfurece-se contra Rousseau, porque sabe que Jorge não lê A Nova
Heloisa apenas como livro de cabeceira. No
as acusações que atira a
de lembrar,
vez em Maria
a
Rousseau não
posição de um irredutível

o

desembargador foi
dos costumes, que
atribuiu a
a Rousseau e a
que nunca os lesse, o que ele
confessava com honrada jactância. Deu como prova da corrupção das aldeias um
de
suicídio e uma tentativa de infanticídio no mesmo dia e na área de um
reflexões
e até
Previu o advento
légua. Fez ao
monstruoso das ideias jacobinas. Disse que, na
de """,,,"-'U.WU'h"UVl
lavraria a
de morte dos
que militavam na
da Córsega.
Branco, 1979
877]: 175-176.)
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É interessante observar que, à falta de ter lido os autores que cita (o
frade, esse, tinha lido Rousseau, ainda que quatro décadas atrás), o
desembargador apela aos crimes com que lida por dever de ofício. Usa-os como
razões de fundo para comprovar a dissolução dos costumes que associa aos
nomes sonantes que desfila e ao alastramento do jacobinismo. O mesmo será
dizer que reivindica a justeza das suas afirmações ideológicas com base na
experiência que exibe, através de um modelo argumentativo que podemos
aproximar do frade. Com efeito, ambos firmam o que dizem apelando ao valor
da experiência: o padre Coelho, porque reclama o peso de 40 anos de vida; o
desembargador, na medida em que salienta os irrefutáveis crimes que se
estendem a um quarto de légua e que se deram no restrito período de tempo de
um dia (astuto, o desembargador sabe que contra factos dificilmente se arranjam
argumentos válidos). Refira-se ainda que, pondo num mesmo saco - o saco dos
males de que padeceria a sociedade - Rousseau, Voltaire, Helvetius, as ideias
jacobinas e Bonaparte, o desembargador parece estar a lidar com uma quadrilha
de estapafúrdios malfeitores, entre os quais, sublinhe-se, Rousseau, todos
apostados na destruição dos pilares morais da sociedade. Mas para grandes
males, grandes remédios: o desembargador promete pena capital para os
seguidores daquele que outrora meramente não passava de um obscuro tenente
de artilharia. Pressente-se que a aplicação da pena facilmente se pode estender
aos militantes de Rousseauo
Como se vê, em especial tendo em conta os excertos citados de Anos de
Prosa e de Maria Moisés, em virtude de os restantes se referirem a Rousseau
mais de um modo algo circunstancial e menos em termos de visões declaradas
sobre o rumo da realidade e o papel de Rousseau nesse rumo que a sociedade
ou Da Educação e o
tomou ou se apresta a tomar, o filósofo, cujo
Contrato Social, recorde-se, foram publicamente queimados (em Paris e em
Genebra), não é particularmente apreciado por aqueles que se identificam com
os valores da sociedade tradicional e com as regras do equilíbrio de forças que,
no Antigo Regime, ordenam e regulam a realidade social. Mesmo que, ao
inverso
frade, o desembargador não tenha sequer lido uma página de
Rousseau, não há dúvida de que culpa o filósofo (e não só) pela desordem
nociva que, segundo assegura, atravessa as aldeias. O exagero daquilo que
defende tem na sua origem o tremendo receio de ver a ordem antiga
desmantelar-se. Daí a promessa de mandar para o cadafalso todos os
portugueses que, na França, fossem «pró» napoleónicos. Pelo contrário, A Nova
Heloisa, ao que tudo indica, cativa Jorge. O filho de Antónia Sepúlveda não
conhece o mundo. Caracteriza-se por uma inocência imaculada que, em
contacto com a vida mundana, depressa resvala para o mal romântico. Como
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não sabe as leis por que se rege o mundo dos salões e das trocas sentimentais,
fixa-se na primeira mulher que lhe lembra a mãe e, ao limite, projecta
incestuosamente em Silvina o afecto matemo, o que não espanta num moço que
até aos dezoito anos se contentou em amar sua mãe, seus irmãos e em gozar as
delícias campestres da sua aldeia, delícias que a psicanálise confortavelmente
explicaria em termos de recôndito uterino. Até ingressar na Universidade,
assemelha-se a um bom selvagem, apesar de instruído, a avaliar pela saber
clássico que o Padre Coelho demonstra possuir na ponta da língua; mas, na
véspera de frequentar o segundo ano lectivo, metamorfoseia-se. O baile, qual
ritual iniciático, traduz a sua passagem de criança para o mundo dos afectos
amorosos (estatuto que ainda vai mantendo: por um lado, não desobedece ao tio
que, ao arrepio do pundonor do rapaz, acaba com o duelo que oporia o sobrinho
a Cristóvão Pacheco; por outro, acata a decisão da mãe, prometendo-lhe lutar
contra a paixão que o consome). E assim, subitamente, toma-se num moço
atormentado pelo desejo. Para desespero da família, manifesta os traços
característicos da índole romântica. Por isso, entrega-se à leitura das cartas que
voam de Saint-Preux para Julie e de Julie para Saint-Preux. O que ressente não
lho explicariam os clássicos da biblioteca do tio. Portanto, da mesma maneira
que Rousseau enfurece gente como o frade e o desembargador, o filósofo cativa
moços do tipo de Jorge (a novela camiliana, ao que creio, confirma-o).
Vejamos, de seguida, de que modo e até que ponto se acusa presente o ideário
rousseauista na construção de alguns destes jovens protagonistas.

III.
Passemos então a presenças mais latentes de Rousseau. N' O Santo da
Montanha, os primeiros capítulos dão conta do encontro casual entre o senhor
de Ansiães e os morgados de Olarias e de Alijó. Baltazar Pereira da Silva e seu
primo, D. José de Noronha, deparam-se no Marão com Lopo e Mécia de
Sampaio. Pai e filha encontram-se em apuros - morreu-lhes o macho, deixandoos sem locomoção, em plena serra, à mercê de lobos e de ladrões - e são
prontamente socorridos pelos dois cavaleiros. Segue-se uma conversa, onde
sobressai a ideologia nobiliárquica e conservadora de Lopo de Sampaio, anuída
sem jeito por D. José (personagem assaz grosseira), e onde temos as refutações
pertinentes de Baltazar, que, para estupefacção do ancião, ousa desmistificar
uma crença inabalável: a dos portugueses como um povo eleito por Deus e que,
como tal, teria beneficiado de protecção divina na batalha de Ourique. Não
importa, para o que aqui me traz, explanar, passo a passo, o debate entre ambos.
Importa, isso sim, atentar naquele ponto da conversa em que Baltazar resume ao
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seu interlocutor
Ansiães as etapas que nortearam a sua
desde que, ao
arrepIO
vontade do pai, tomou a resolução de deixar para trás os
- Não sou licenciado em faculdade nenhuma. Estudei humanidades três anos, e
dous anos artes com os jesuítas, sem intento de seguir nenhuma carreira de
letras. Aos vinte cobrei tal fastio dos
que os acabei com a mesma
facilidade com que, a
da vontade de meu pai, fui começá-los. Recolhime à minha agreste casa, que está edificada na raiz da serra do
e
uma
vez por outra, folheava algum livro para
sono.
à vida de
caçador e recuperei a saúde enfermiça
vigílias de estudo. Ia-me às serras
com a minha mantilha de cães e por lá andava de montanha para montanha,
pernoutando em choupanas de pegureiros, onde comia com eles a minha caça,
que era sempre
que rara
ou lebre se salvava do meu
chumbo ou dos meus galgos. Assim me esquecia pelos montes quinze e vinte
dias sem voltar a casa, salvo quando os
se me
De uma vez,
soube pelo caminho que me tinham andado a procurar criados
de minha casa para me chamarem ao leito de meu
moribundo. Quando
ele estava sepultado ao lado de minha mãe, Entreguei o governo da
pequena casa a meu irmão
e, passado os
dias de
tornei
para a serra: desta
levei
de sobresselente. Discorri por lá três
meses, tirando vinte e tantos dias que lutei com umas
sem o auxílio do
nem do boticário. Agasalhei-me numa casa de
que me
fustigava com ortigas ou me esfregava a
e os
com umas ervas
e amassadas com
Não
matar-me: tão forte era a minha
natureza!
Branco, 1972 [1866]: 22-23.)

o pendor rousseauista da personagem está à mostra neste
sobretudo se o lermos tendo presente o Estado de Natureza descrito por
parte do seu Discurso
e os T1JI'7(J,'nI\IVI\'l(
Com
existência que Baltazar
decide levar - a
solitário, embrenhado nas
que proler"""m
ao
secundogénito o governo da casa familiar - assemelha~o à
homem selvagem. Para Rousseau, este
primitivo - o «bom
situa-se em etapas da evolução
à da SO(~lella(1e
racionalidade da lei. A primeira dessas
caracteriza-se por uma
sociabilidade precária e por uma comunicação estabelecida através de
e
gritos. Surgiu,
um processo gradual
com o uso de
utensílios de
células familiares,
corno a formação
línguas (fase que a arqueologia denomina de paleolítica). O terceiro
momento da
- que se pode designar por
das '"'''''l.'''''«''''N
corresponde ao da formação
relações de vizinhança,
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mas também da vaidade e da moralidade. Rousseau não tem dúvidas em
recomendar este estado que, segundo afirma, poderia durar sempre:
[ ... ] este período do desenvolvimento das faculdades humanas, que ocupava um
justo lugar entre a indolência do estado primitivo e a petulância do nosso amOfpróprio, deve ter sido a época mais feliz e mais durável. Quanto mais se reflecte
nisto, mais se considera que este estado era o menos sujeito às revoluções, o
melhor para o Homem [ ... ] e que só deve ter saído dele por algum funesto acaso
que, para a utilidade comum, nunca deveria ter acontecido» (Rousseau, 1999
[1755]:

Por último - 43 etapa da evolução humana - adveio então o «funesto
acaso» que redefiniu a ordem das coisas no género humano. Citemos as
palavras contundentes de Rousseau:
Enquanto os homens se contentaram com as cabanas rústicas,
se
limitaram a coser os trajos de peles com espinhos ou espinhas, a ornamentaremse com penas e conchas, a pintarem os corpos com diversas cores, a
aperfeiçoarem ou a embelezarem os arcos e flechas, a talharem com pedras
cortantes algumas canoas de pescadores ou alguns grosseiros instrumentos de
numa palavra, enquanto não se empenharam se não em obras que um só
podia fazer, viveram livres, sãos, bons e felizes tanto quanto podiam ser pela sua
natureza e continuaram a gozar entre si as doçuras de uma relação independente:
porém, a partir do instante em que um homem precisou do socorro de um outro;
assim que se aperceberam de que era útil a um só ter previsões para dois, a
igualdade desapareceu, a propriedade introduziu-se, o trabalho tornou-se
necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos joviais que foi
preciso regar com o suor dos homens e nos quais em breve se viu a escravatura e
a miséria germinarem e aumentarem com as colheitas. (ibid.: 66.)
AUU'HvU,

Este 4° momento da evolução humana apresenta-se essencialmente
marcado pela apropriação do solo e pelo despertar de uma economia agrária, o
que desencadeou a desigualdade entre os homens (a dominação e a miséria). No
entanto, ainda se trata de uma etapa que pertence ao Estado de Natureza, a
derradeira, essencialmente por ser uma fase da evolução humana ainda não
sujeita à aplicação de uma racionalidade jurídica.
Ora bem, Baltazar repudiou a gestão do morgadio que, por direito
sucessório, lhe cabia, rompendo assim com a ordem patriarcal, e passa a
como caçador errante nas montanhas. Isto significa, e por estranho que pareça,
que o morgado de Olarias, muito ao contrário do que a sua condição de fidalgo
primogénito faria prever, trocou o confortável estatuto sócio-familiar a que
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direito em prol
uma vida aparentável à condição pré-social que, antes
das sociedades civilizadas, pautava a existência dos homens
Os
pontos de contacto entre Baltazar e o selvagem saltam à vista: o moço
Olarias erra livremente e, solitário nas
com a sua mantilha de cães,
nutre-se daquilo que caça, não
colheitas agrícolas; pernoita em cabanas e
apresenta robustez física. Nada
portanto, de dizer (excepto,
naturalmente, o facto de saber falar e de não estar condicionado a uma razão
sensitiva) que Baltazar vive como se viveria no primitivismo da primeira etapa
descrita por Rousseau. Todavia, convém acrescentar uma
digna
nota. Rousseau, ao inverso do que é comum pensar-se,
defendeu um
audacioso regresso ao primitivismo. A nostalgia que
primitivismo e a aversão que alimenta contra, vamos
a selva
propensos à crença
que o filósofo pugnava por um retomo ao
Bem pelo contrário, ao desnaturar-se, o homem rompeu ilTeversivelmente com a
natureza primitiva, à qual não regressará mais. Embora atacasse a
especialmente nos seus meandros perversos, Rousseau sabia da inevitabilidade
da
sociaL Daí que a retirada de Baltazar para as
despojando-se
hábitos sociais, ainda que se acorde com o género de existência dos
selvagens, que Rousseau tanto
não deixa igualmente
se afigurar
como uma solução que Rousseau desaprovaria. Baltazar apenas se coadunaria
com o ideário de Rousseau no caso, por exemplo, de a sua partida para o
isolamento das serras supor uma intenção de se preparar para retomar à
sociedade, guiado por valores atinentes à
selvagem (a integridade, a
simplicidade.. Lendo
ou Da
apercebemo-nos
que cabe
ao preceptor de Emílio, Jean-Jacques
o próprio
ser capaz de
preservar as disposições naturais existentes no seu educando, no sentido de que
este posteriormente as use na desordenada e
sociedade. O que, ao fim
e ao resto, este tratado educativo argumenta resume-se ao pressuposto de que se
todas as crianças seguissem as lições do preceptor Jean-Jacques, vale dizer, se
todos os mancebos fossem Emílios, então bem depressa a sociedade se
desembaraçaria dos seus males, expurgando a corrupção e a perversão que a
assolam. Compreende-se, assim, que Rousseau não queira o seu Emílio fechado
a sete chaves indefinidamente na torre de marfim que é a natureza, apartado dos
vícios sociais. O educando de Jean-Jacques
um desígnio social. A
formação de que é alvo só se entende à luz da sua futura participação na
sociedade. Essa integração bem sucedida na realidade social consiste no fim
último para que tende toda a aprendizagem de Emílio, rara em livros como a de
Baltazar. Lembremo-nos das palavras de Ernst Cassirer, que, a certo ponto do
seu conhecido ensaio consagrado a Kant e a Rousseau, diz: «ii [Rousseau] veut
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qu'Émile soit élevé en dehors de la société parce que c'est seulement de cette
maniêre que l' on peut l' éduquer pour la société au vrai sens du terme»
(Cassirer, 1991 [1945]: 39). Por conseguinte, trata-se, como hoje se diz com
frequência a propósito de projectos educativos escolares, de uma educação
virada para a cidadania, querendo isso significar, para Rousseau, a construção
de um mundo social impregnado de amor fraterno, da consciência dos deveres
individuais e sociais, do respeito pela dignidade do homem Conclusão: Baltazar
efectua justamente o percurso que Rousseau reprova ao retornar ao Estado de
Natureza. Inicialmente, o morgado
Olarias refugiou-se nas montanhas,
proposto a viver longe da alçada das convenções sociais e afastado da sociedade
em geral. Só não
a tenno o seu projecto de vida porque, entretanto, se cruza
com Mécia Sampaio, por quem se apaixona perdidamente. O regresso ao
convívio social decorre, assim, de uma razão que, para Rousseau, consiste num
«sentimento fictício» (Rousseau, 1999 [1755]: 53), produto
da
civilização: o sentimento amoroso convertido em paixão avassaladora, feito de
jogos de sedução, de rivalidades e de preferências. Para
as palavras de
Rousseau: «É, pois, uma coisa incontestável que o próprio amor, assim como
todas as outras paixões, só adquiriu na sociedade esse ardor impetuoso que o
torna, tantas vezes, funesto aos homens» (ibid.: 54). Se por funesto entendermos
os crimes que se cometem em nome do amor, vemos que as palavras de
Rousseau encaixam no trajecto amoroso de Baltazar. O moço, já desapegado
das serras e da vida solitária de caçador, por amor de Mécia, rivaliza com outros
pretendentes da leviana rapariga, ao ponto
matar o amigo e primo, D. José de
Noronha, e o próprio objecto do desejo, a filha única de Lopo de Sampaio. Nada
disto se espera da vida de Emílio e de Sofia.

IV.
Que Rousseau, a despeito do que supunha Voltaire, se oponha a um
regresso à vida primitiva, isso não invalida, em nome da preservação da
bondade natural humana, que preconizasse uma educação arredada o mais
possível do mundo civilizado da sociedade e que insistisse no reforço das
qualidades, digamos, primitivas do educando. Emílio, ou Da Educação,
sabemo-lo bem, não oferece dúvidas a esse respeito. Sucede que, nalgumas
novelas de Camilo, temos protagonistas que lembram precisamente Emílio. De
facto, à semelhança do educando de Jean-Jacques, sofreram uma educação
distante da que beneficiariam se porventura estudassem numa cidade e
seguissem o ensino oficial. Não se pode daqui concluir que tenham tido uma
formação análoga à de Emílio, longe disso. Tal como não se pode concluir que
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Baltazar represente o selvagem idealizado por Rousseau, pela simples razão,
repita-se, de que o filósofo não previa, como ficou dito, a despeito dos seus
detractores, a hipótese teórica (e alucinante!) de um retorno ao estado primitivo,
embora simpatizasse com essa condição humana anterior ao mundo civilizado
das sociedades. Para não voltarmos a falar de Jorge Coelho Sepúlveda,
fiquemo-nos por Ladislau Tibério Militão. A divergência desta personagem de
O Bem e o Mal com Emílio afigura-se flagrante ao nível da cultura livresca.
Enquanto o pupilo de Jean-Jacques ficou condicionado a um só livro, Robinson
Crusoe, Ladislau mergulhou na copiosa e desactualizada biblioteca que tinha à
disposição. Quanto ao que inegavelmente o liga a Emílio, basta observar que
vive confinado às balizas redutoras de um universo pastoral, enfiado que está na
aldeia que o viu nascer, o que, somado às bafientas leituras anacrónicas (com
uns bons dois séculos de atraso sobre a realidade) e a um modo de viver
tradicional, faz com que nada conheça, a bem dizer, da sociedade. E é
precisamente essa ignorância da sociedade, melhor dizendo, dos vícios sociais
que lhe confere uma bondade natural que se avizinha da de Emílio (a bondade
natural inerente ao bom selvagem, como propunha Rousseau à revelia do dogma
judaico-cristão do pecado original). A bondade do rapaz está à mostra, por
exemplo, naquele ponto do texto referente às calúnias lançadas a Casimiro
Bettencourt por um jornal portuense. A sua faceta de «bom selvagem» sobressai
menos pela ignorância de não saber o que é uma gazeta e mais pela
estupefacção, primeiro, e pela indignação, a seguir, diante dos costumes por que
se rege a sociedade dita civilizada:
Casimiro leu a correspondência em voz alta.
E Ladislau perguntou:
- Que é isso?
- É uma gazeta - disse o vigário.
- Uma gazeta? - reperguntou Ladislau.
-Sim.
- Mas ... (desculpem a minha ignorância ... ) como se faz isso?
- Isso quê, meu irmão?
- Como se estampam esses insultos?
- Estampam-se.
- Então ... estou confuso, e vejo que me não percebem ... as gazetas servem de
insultar? Quem quer infamar alguém vai a casa do homem, que tem esse modo
de vida, e diz-lhe: «imprima lá esse insulto», é isto?
- É isso - elucidou o padre - com o acrescento de que o dono do jornal recebe
tanto por linha do insulto publicado.
Ladislau ergueu-se com nunca visto ímpeto de fúria, e exclamou:
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- Então isso é infame! E a civilização que isso consente é a barbaria, é o escárnio
de Deus e das leis de nosso país!
Casimiro sorriu, e disse:
- A indignação de meu compadre tem graça ... A que distância este bom rapaz
VIve
do mundo culto! (Castelo Branco, 2003 [1863]: 140-141.)

Mais adiante, Ladislau, revoltado com o que ouve da civilização,
rematará assim:
- Pois, sim, - disse Ladislau - mas deixe-me render louvores a Deus por me ter
dado o nascimento nestas serras! Eu não cuidei que era assim o mundo. Neste
último ano, quantas paixões más que eu não conhecia! Meu mestre decerto as
ignorava; senão, ter-mas-ia dito. Os meus livros também mas não disseram ...
(ibid.: 141.)

Por seu turno, Casimiro retorquirá, entre outras considerações, que:
A sociedade parece melhor do que foi, olhada colectivamente: é parte nisso a lei,
e grande parte o cálculo. Cada indivíduo se constrange e enfreia no pacto social
para auferir as vantagens de o não romper; porém, o instinto de cada homem, em
comunidade de homens, está de contínuo repuxando para a desorganização. Eu
aceito, como puros, os corações formados na solidão [ ... ] (ibid.: 142.)

Estas palavras de Casimiro encaixam liminarmente no ideário - repetido,
vezes sem conta, por Rousseau nos seus escritos - da bondade instigada pela
existência solitária e contrária à vida em sociedade. A novela não esclarece se
alguma vez Casimiro leu ou não Rousseau. Seja como for, o que sai da boca de
Casimiro conforma-se ao seu pensamento e recorda, por exemplo, o que vem a
dado passo de Les rêveries du promeneur solitaire:
[ ... ] je n' ai jamais été vraiment propre à la société civile ou tout est gêne,
obligation, devoir, et que mon naturel indépendant me rendit toujours incapable
des assujettissements nécessaires à qui veut vivre avec les hommes. Tant que
j'agis librement je suis bon et je ne fais que du bien; mais sitôt que je sens le
joug [ ... ] des hommes, je deviens rebelle ou plutôt rétif, alors je suis nul
(Rousseau, 1972 [1782]: 117.)

v.
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Para concluir sem mais demora, visto que o texto certamente ultrapassa
o espaço que me foi concedido, limito-me a destacar a hipótese que o
engendrou: que Rousseau se acha disseminado pelas obras de Camilo e
particularmente presente nalgumas personagens. Só um estudo aprofundado
determinaria o teor exacto do rousseauismo que essas personagens veiculam em
graus variados. Não será, porém, audacioso, desde já, pressupor, pelo menos,
duas ideias correlacionadas, caras a Rousseau e ao seu ideário antropológico:
em primeiro lugar, que a bondade (inquebrantável) de alguns protagonistas da
galeria camiliana tem origem numa vivência ancorada na solidão dos campos,
por oposição à vida conturbada da sociedade; e, em segundo lugar, que a
ignorância é fonte de virtude. Estes dois pressupostos, de raiz rousseauista (e,
no caso da ignorância como virtude, de procedência também evangélica), não
valem obviamente como regra para toda a ficção camiliana, mas apropriam-se a
várias personagens dessa ficção. Veja-se, só para mencionar mais um exemplo,
a bondade inusitada de António da Silveira (A Filha do Doutor Negro), o
mediador da relação entre Albertina Alpedrinha e João Crisóstoma junto do pai
enfurecido. É esse pai, Francisco Simões Alpedrinha, conhecido pela alcunha de
Doutor Negro, que no início da narrativa se dirige ao cadete de Cavalaria,
dizendo-lhe:
É um bom moço, Sr. Silveira!... é o senhor um coração admirável! - disse
afectuosamente o doutor, apertando-lhe a mão. - Meu amigo, está inocente de
mais para lidar com este mundo. Fuja destas úlceras. Vá para a sua aldeia, e
esqueça-se que saiu de lá. [ ... ]. Não as [as filhas] eduque. Ignorância, que é
virtude: estupidez, que é felicidade (Castelo Branco, 1971 [1864]: 69.)

o conselho não é imediatamente acatado; todavia, perto do final do
livro, o cadete, de facto, resolve, depois de tudo o que testemunhou na
«sociedade culta», refugiar-se na sua aldeia: «Vou sair do Porto, Sr. doutor:
agora sim; é tempo de ir esconder-me na minha aldeia, e esquecer o que vi
e ouvi neste tremedal da sociedade culta ... » (ibid.: 211). De acordo com o
desfecho da novela, António da Silveira nunca veio a ser progenitor de
filhas e, por essa razão, nunca precisou de as proteger dos maus costumes
através de uma virtuosa ignorância. Não custa, contudo, a crer que seguiria
os conselhos do desgostoso pai ou que subscreveria estas palavras que, em
Os Brilhantes do Brasileiro, Francisco José da Costa, com ternura, enuncia
à amada, Ângela de Noronha Barbosa, sobre como assegurar a felicidade
das filhas que porventura venham a ter: «[ ... ] É preciso que elas não
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saibam ler Sonhos nem escrever Esperanças ... » (Castelo Branco, 1987
[1863]: 1013l
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Falas do Amor através das Idades:
a temática amorosa na poesia de Carlos Drmnmond de Andrade
Vania Pinheiro Chaves
Universidade de Lisboa

Resumo: Este trabalho apresenta algumas facetas da temática amorosa da poesia de
Carlos Drummond de Andrade. Matéria da maior importância na obra drummondiana, o amor faz
parte do drama existencial do eu lírico, que, no entanto, anseia por uma idealidade impossível.
Considerando-se redutor caracterizar o amor drummondiano apenas através da expressão amaramaro, mostra-se que diferenças na sua concepção e nas formas de expressão do sentimento
amoroso permitem formar três subconjuntos, separados temporalmente e/ou em função da
presença explícita ou apenas latente do erotismo.
Paiavra§-chave: Poesia Brasileira, século XX, Carlos Drummond de Andrade, Temática
amorosa. Erotismo
Résumé: Ce travai! pré sente quelques aspects de la thématique amoureuse de la poésie de
Carlos Drummond de Andrade. Question tres importante dans l' oeuvre de Drummond, r amour
fait partie du drame existentiel du sujet lyrique, qui néanmoins cherche une idéalité impossíble.
En entendant qu' ii serait réducteur caractérizer l' amour chez le poete par la seule expression
amar-amaro, on prétend montrer que des différences de conception et de formes d' expressiol1 du
sentimel1t amoureux permettel1t la fOlmation de trois sous-groupes, séparés en fOl1ction du temps
et/ou de la présence explícite ou simplement latente de r érotisme.
Mots-clef: Poésie Brésilienne, XXe siecle, Carlos Drummond de Andrade, Thématique
amoureuse. Erotisme.

Carlos Drummond de Andrade explicou, na introdução duma antologia
da sua poesia l , que nela é possível encontrar nove "pontos de partida": o
indivíduo, a tena natal, a família, os amigos, o choque social, o conhecimento
amoroso, a poesia, os exercícios lúdicos, uma visão da existência. Sabe-se, por
outro lado, que a principal "matéria de poesia" da sua obra é o próprio sujeito
poético, o seu drama existencial, cuja primeira manifestação ocone no "Poema
de sete faces". Texto de abertura de Alguma Poesia -livro com que o escritor

1

"Informação" in Antologia Poética. Rio de Janeiro, Editora do Antor, 1962, p. 5-6.
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mineiro estreou em 1930 - , essa composição aflora também a temática
amorosa que, sendo igualmente muito frequente na sua obra', constitui o
de
deste trabalho.
Produção tipicamente modemista pelas suas formas livres, sua
linguagem coloquial, seus traços cubistas e surrealistas, o "Poema de sete faces"
revela aspectos essenciais da personalidade do eu drummondiano. Sujeito
fragmentado e multifacetado, ele se apresenta, humoristicamente, como
a comicidade desse auto-retrato não oculta o
mundo interior,
pessimismo de quem não consegue quebrar as barreiras
ficando prisioneiro da sua incapacidade de comunicação. O problema, vivido
dolorosamente, expressa-se, contudo, por meio da blague e da ironia. A objetido Eu numa terceira pessoa - "O homem atrás do bigode /
13- contribui também para sujeitar a emoção aos
simples e forte"
efeitos de distanciamento que lhe são peculiares.
Por outro lado, o eu lírico, declarando-se possuidor
um coração mais
vasto que o mundo
24-25), mostra-se muito atraído pelas mulheres,
senSUaiS
seu corpo:
metonimicamente representadas por uma das partes
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus,
Porém meus olhos
não perguntam nada.
9-12)

meu coração.

Assim,
lide com um amante
emoção é silenciada e
oculta "atrás dos óculos e do bigode" (v. 17), o poema transfunde um latente
erotismo. Erotismo que percorre toda a produção poética de Carlos Drummond
de Andrade, mas que só
assumido plena e livremente em obras publicadas
no fim da sua vida e depois da sua morte.
ao
só
Dado que o gozo e a realização amorosa
aparecem parca e
na obra de Drummond, a sua visão do amor
ser sintetizada na expressão amar-amaro, que, tendo dado título a um
poemas, foi por ele mesmo reutilizada para designar o conjunto
de temática amorosa da antologia já referida. A leitura unifonnizante que tal
designação implica - se bem que realizada a meio da produção poética do
- não é corroborada pela crítica que encontra na sua lírica amorosa
diferenças de forma e de substância.
2 As citações de poemas de Drummond foram retiradas da seguinte edição: Carlos Drummond de
Andrade, Poesia Completa, Rio de Janeiro, Ed. Nova Aguilar, 2002.
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Esse é o entendimento de Mirella Vieira Lima3 , para quem a lírica
amorosa
criador de José configura uma caminhada do amante gauche em
direção à plenitude no amor, a par com o movimento
poema até uma
expressão mais puramente lírica. Em sua leitura, a muito intensa experiência de
amar drummondiana é vivenciada entre as coisas do
porém leva o
amante a demandar uma idealidade que a matéria não comporta'. Daí que amor
terrestre e mito do amor se confrontem nos poemas, onde coexistem o
reconhecimento do limite humano e o desejo ascensional. Por sua vez, a já
referida timidez do sujeito poético, que colide com a sua necessidade de
expressar uma libido exacerbada, mas pressionada
culpa e pelo medo.
parece à estudiosa dificultar a confissão lírica emocionada do júbilo ou do sofrimento, dando lugar a fonnas poéticas diversificadas e híbridas, com traços
épicos e dramáticos, tais como a postura nalTativa ou
as estruturas
dialógicas, a ironia.
Abarcando, portanto, uma multiplicidade de formas, de motivos e de
visões de mundo, a lírica amorosa do nosso poeta pode, por outro lado, ser
subdividivida em fases, cronologicamente diferenciadas. O tema do
conhecimento amoroso, conforme formulação do próprio Drummond, ocupa já
lugar de destaque no seu primeiro livro, que parece a Joaquim-Francisco
CoelhoS "inscreve[r]-se sob o signo da insatisfação erótica, da secura infinita, da
carne que 'entra na carne' mas que não chega a comunicar-se na zona do
espírito" (op.
p. 19). É o que transparece em
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para
suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.
3 Autora do mais vasto e aprofundado estudo da poesia amorosa de Drummond: Confidência Mineira.
O amor na poesia de Carlos Drummond de Andrade, Campinas/São Paulo, Pontes/EdUSP, 1995.
4 Tendo descoberto inúmeras imagens de ascensão e queda nos textos drummondianos, Mirella
conclui que neles há uma busca do céu (lugar de perfeição/satisfação complet2,), a par com uma prisão à terra,
à História. O deslocamento vertical do Eu estaria, portanto, tensionado por forças contrárias que o atraem ao
plano existencial, da mesma forma que a poesia amorosa de Drummond, apegada à existência histórica e
lançando dúvidas sobre toda a essência, registraria igualmente a nostalgia do mundo essencial.
S "O universo poético de Carlos Drummond de Andrade" in Minerações. Ensaios de crítica e vida
literária, Belém, Universidade Federal do Pará, 1975, p. 17-49.
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Produto de uma concepção pessimista do amor, este texto não admite a
qualificação de poema-piada com que alguns criticos, de certo modo, o
desvalorizam. O non-sense que o fundamenta não tem a gratuidade de certas
composições modernistas, pois decorre
própria natureza do sentimento
focado. Nele, o amor está situado no plano da existência cotidiana e o poeta
lucidamente, o descompasso existente entre o amador e ser amado,
enfatizando, sem qualquer comentário, a idéia de frustração.
desencontro
Longe dos modelos anteriores de representação
amoroso, "Quadrilha" aborda a questão em formas modernas: através da
fragmentação e da dissonância, incorpora a realidade objetiva e prosaica,
servindo-se, por sua vez, da linguagem coloquial, não-figurada. Face ao
universo anti-lírico, carente de mitos e sem solução para a problemática do
amor, que lhe
ver e descrever, Drummond assume a atitude irânica
característica, sobretudo, das suas primeiras criações.
A frustração amorosa é também o tema de "Balada do amor através das
idades". Esta composição, incluída também em
Poesia, aflora de modo
caricato problemas e desencontros vivenciados por um amante e a sua
amada, desde os tempos homéricos até o presente:

°

Eu te gosto, você me gosta
desde tempos imemoriais.
Eu era grego, você troiana,

Hoje sou moço moderno
remo,
danço, boxo,
tenho dinheiro no banco.
Você é uma loura notável,
dança, pula, rema.
Seu pai é que não faz gosto.
Mas depois de mil peripécias,
eu, herói da Paramount,
te abraço, beijo e casamos
(v. 1-3 e 34-42)

Se bem que episódios passados em tempos e lugares diversos sirvam de
ilustração para a idéia
impossibilidade geral e permanente do amor, o poema
tem um final aparentemente feliz. Mas, na verdade, trata-se apenas uma
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conclusão zombeteira, pois deixa entrever que só no dnema o amor pode ser
realizado satisfatoriamente.
A "Balada do amor através das idades" difere de "Quadrilha", por
inserir explicitamente no texto uma primeira pessoa,
que está construída
como a fala de um Eu dirigida à mulher amada. Entretanto, esse Eu não se cola
à individualidade
poeta, pois o simples fato de situar-se em vários tempos e
espaços, mostra, ao contrário, que nele se consubstancia a condição humana no
seu todo.
de Carlos
Em Brejo das
- segunda coletânea de
Drummond de Andrade, cuja primeira edição saiu em 1934 - o reiterado e
permanente desencontro dos amantes parece atingir o auge, assim como denota
maior angústia a atitude especulativa do eu lírico em relação ao conhecimento
amoroso. Comprova-o o poema intitulado "Não se mate", posto que nele fica
patente que a frustração amorosa provoca no amante infeliz o desejo de morrer.
Motivo típico da tradição lírica, e em especial do Romantismo, o suicídio por
amor é trabalhado, contudo, a pmiir de uma ótica lúdico-irônica que o
desvaloriza. Assim sendo, o poeta posiciona numa exterioridade aparente o seu
drama amoroso. Foge à confissão lírica, ao dialogar com um pretenso Tu,
chamado "Carlos", que, na verdade, encarna o seu lado emocional6 •
Carlos, sossegue, o amor
é isso que você está vendo:
hoje beija, amanhã não beija,
depois de amanhã é domingo
e segunda-feira ninguém sabe
o que será.
Inútil você resistir
ou mesmo suicidar-se.
Não se mate, oh não se mate,
reserve-se todo para
as bodas que ninguém sabe
quando virão,
se é que virão.

6 Em Drummond, o gauche no tempo, AHonso Romano de Sant' Anna definin esse Tu como um "ego
auxiliar" do poeta, O título desse ensaio, que é um dos mais antigos e importantes estudos sobre a poesia
drummondiana, foi posteriormente alterado para Carlos Drummond de Andrade: análise da obra (Rio de
Janeiro, Nova Fronteira, 1980), edição que foi aqui utilizada,
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o amor no escuro,

no
é sempre
meu filho, Carlos,
mas não diga nada a ninguém,
ninguém sabe nem saberá.
1-13 e 29-32)

de compreender o sentimento amoroso e o seu próprio sentir, a
"Carlos",
componente lúcida
eu drummondiano tenta impedir o suicídio
encarnação no texto do lado
desse mesmo eu. Isto é, a voz que
assume o discurso procura apaziguar a dor
interlocutor, manifestando uma
conformada aceitação da ilogicidade e transitoriedade do amoI. Ao rejeitar o
suicídio do amante frustrado o escritor mineiro está certamente querendo
assinalar a inutilidade dessa
tentativa daquele que ama para dar a
conhecer a intensidade da dor que lhe provocou o fracasso afetivo, o que é
no final do poema ("não diga
a
corroborado por uma ordem
ninguém") que, de certa maneira,
o sentido da prescrição inicial ("não
se mate").
Drummond ao suicídio por amor é também reconhecido
O repúdio
por Mirella Vieira Lima, para quem essa atitude não leva a uma sublimação
completa da frustração afetiva e não possibilita a "canção da perda", pois não
amorosa, mas
cabe ao poeta a exposição do sofrimento causado
o que faz
apenas uma forma "torta" de poema, no qual a confidência é
cit., p. 49com que a expressão permaneça cindida entre comoção e lucidez
HH,ULla-'"

Os
livros a que pertencem os textos comentados ~
Poesia
e
das Almas ~ formam, para a generalidade dos críticos, a primeira fase
da poética de Carlos Drummond de Andrade, aquela em que ele se integrou no
projeto
do Movimento Modernista Brasileiro7 • Aqueles textos, e muitos
outros, mostram que, nesta
o escritor vê o amor como um fenômeno
situado no real ou mais precisamente como uma experiência dolorosa vivida
num mundo imperfeito. Nela reconhece, contudo, uma intensidade que anseia
por uma plenitude infinita, mas incompatível com a matéria e cuja expressão só
é viável numa nova mitologia
amor.

7 Os poemas comentados evidenciam, tanto no plano dos conteúdos como nos aspectos formais,
marcas daquele projeto, entre as quais a presença do cotidiano, do mundo moderno, do prosaico, de motivos
populares, a desconstrução dos motivos líricos tradicionais, as formas e versos livres, as construções lúdicas, a
linguagem coloquial ou popular, impregnada de brasileirismos, regionalismos, estrangeirismos e neologismos.
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Nos três livros da fase seguinte - Sentimento
Mundo (1940), José
(1942) e A Rosa
Povo (1945) - , a temática amorosa quase se extingue, o
que encontra explicação no fato de Drummond ter posto de lado o seu drama
pessoal e a problemática individual, para procurar
voz aos problemas
coletivos e aos acontecimentos históricos, entre os quais se destacam a ascensão
do Nazismo e do Fascismo, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra
Mundial. Consequentemente, surge nas suas criações desse período uma afetividade impregnada da dor que emana da História. Ganhando contornos
universalizantes amor se manifesta, sobretudo, como "sentimento do mundo",
expressão que serve de título não só à primeira obra desta fase, mas também a
uma de suas composições mais conhecidas.
A temática amorosa de feição individual ganha de novo importância ou assume importância ainda maior - nos livros que o escritor publicou depois
de 1945 e cujo agrupamento continua sendo matéria de discórdias. Alguns
críticos se limitam a afirmar que, com Novos Poemas e Claro Enigma, tem
início a fase de maturidade do poeta, altura em que o seu talento se revela plenamente. No que respeita à sua
amorosa cabe, no entanto, estabelecer uma
subdivisão, em
da qual O Amor Natural e Corpo formariam um grupo à
parte, dado o seu cariz nitidamente erótico, enquanto as demais coletâneas
produzidas a partir de Novos Poemas se reuniriam noutro, pois os seus poemas
de amor não revelam uma diferenciação rigorosa, mas em contrapartida se
distinguem perfeitamente das produções da fase a que se costuma chamar
"modernista" de Carlos Drummond de Andrade.
Nesta fase de maturidade emerge uma nova concepção do amor,
segundo a qual ele passa a constituir uma possibilidade (senão mesmo a única)
de superação da negatividade da vida. Tal mudança é acompanhada por outras,
tais como a preferência peja reflexão sobre a natureza mítica do amor, em
detrimento do exame das suas manifestações cotidianas; a busca de uma
linguagem mais puramente lírica, a par com uma expressão mais comovida,
cujas fontes se encontram na tradição literária; a caminhada do eu lírico até o
êxtase, o que implica a anulação da distância que separava a consciência do
sentimento amoroso. Tendo em conta que, para Drummond, o amor é uma
experiência que se dá primordialmente nos sentidos, acontece~lhe ainda atribuir
um caráter metafísico à vivência erótica. Mantém-se, contudo, a angústia do
sujeito poético, que não se desprende da realidade, e que frequentemente duvida
da transcendência do amor.

°

8 Mirella Vieira Lima aponta mais três fases na poesia amorosa de Drummond, mas não ficam muito
claros os parâmetros que estão na base da sua diferenciação, nem a fase em que enquadra cada uma das obras
desse vastíssimo período.
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""""ue",, desses aspectos estão presentes em "Campo de flores"9, poema
(1951), que, na opinião abalizada de Luiz Costa
editado em Claro
Lima lO , inclui composições de temática amorosa
grande qualidade
p,
206), como,
o demonstra o próprio texto em causa,
valendo-se de
fOffi1as menos
somadas a uma linguagem profundamente lírica,
o eu lirico se debruça sobre a sua vivência amorosa na idade madura:

Deus me deu um amor no
de madureza,
quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme,
Deus - ou foi talvez o Diabo - deu-me este amor
e a um e outro agradeço, pois que tenho um amor.
Pois que tenho um amor, volto aos mitos n,."t",r,tc,c
e outros acrescento aos que
criou,
Eis que eu mesmo me tomo o mito mais radioso
e talhado em penumbra sou e não sou, mas sou.
eu que não me sabia
que era o mundo
um vácuo
um sistema de erros.
Amanhecem de novo as antigas manhãs
que não v1VIJamais, pOlS Jamais me sorriram
(v.

Endossando a concepção camoniana de que «o Amor com seus contrários
se acrescenta»ll, Drummond disseca em inúmeras antíteses os paradoxos da
experiência amorosa, mas não fica indeciso diante da
que recebe e que
não consegue perceber se foi presente de Deus ou do Diabo. Consciente de que
a experiência de um "amor
às contradições inerentes à
condição
bem como à natureza do sentimento amoroso e às
circunstâncias em que ocorre, teria
de ser diferente e ambiva-

9 Deste poema fez uma análise aprofundada João Luiz Lafetá: "Leitura de Campo de Flores", Revista
do Instituto de Cultura Brasileira n° II, São Paulo, USP, 1972, p. 113~24
10 "O princípio~colTosão na poesia de Carlos Drummond de Andrade" in Lira e Antilira: Mário,
Drummond e Cabral, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968, p. 133~236.
11 Cf. Affonso Romano de Sant'Anna, que identificou na lírica amorosa de Drummond uma luta de
Eros contra Tanatos, do permanente contra o passageiro, da luz contra as trevas, e concluiu que, nela o amor
se apresenta "como aquilo que resiste em meio à decomposição, como uma vocação para a luz", embora não
desapareça a percepção de que "assim como o homem traz em suas origens a sua própria ruína, o amor
também porta com a sua aparência feérica o desencanto e a noite" (op. cit, p. 174).
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lente, o sujeito poético assume, no entanto, ter nele encontrado um meio para
ultrapassar as suas carências e limites e situar-se jubilosamente na "luz":
Hoje tenho um amor e me faço espaçoso
para arrecadar as alfaias de muitos
amantes desgovernados, no mundo, ou
e ao vê-los amorosos e transidos em torno,
o sagrado terror converto em jubilação.
Seu grão de angústia amor já me oferece
na mão esquerda. Enquanto a outra acaricia
os cabelos e a voz e o passo e a arquitetura
e o mistério que além faz os seres preciosos
à visão extasiada.
Mas, porque me tocou um amor crepuscular,
há quer amar diferente. De uma grave iJ"".H.,uvJlU
ladrilhar minhas mãos. E talvez a ironia
tenha dilacerado a melhor doação.
Há que amar e calar.
Para fora do tempo arrasto meus despojos
e estou vivo na luz que baixa e me confunde.
26-42)

Assim sendo, pode-se concluir, com Mirella Vieira Lima, que, em "Campo de
Flores", o amor "traz uma epifania possível talvez a única" (op.
p. 114) e,
conseguentemente, que o eu lírico se incorpora ao mito do amor, que ora
buscava, ora repudiava.
Se neste texto, o poeta se mostra conformado perante a duplicidade e o
mistério do amor e não desiste de procurar o que nele pode haver de precioso e
amor
aceitação menos pacífica do enigma e dos paradoxos
U«U"liJaJ.'-''-''-' em "Amar-Amaro", publicado em 1962, no volume intitulado
e cuja transcrição integral é necessária para a completa percepção
sua força expressiva e originalidade formal.
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que amoU
se

pass.ear sentimentos

<ln PORQUEAMOU

se era para
o.u era por
toda vida mas toda vida
t1i!ilua.B"\,a" do achado e aguda espostejação
conhecimento,oraveja

este malestar
Cfll1tan110 escarninho piedoso
este querer ,"V"'~V"H
o que é inconsolável de ofício
a morte é esconsotável consolatrix consoadíssima
a vida também
tudo também
mas o
não 'consola nunca denúncatas

o título desta composição - que emoldurou, como já foi referido, o
conjunto de poemas amorosos selecionados pelo escritor mineiro para uma de
suas antologias poéticas - aponta, desde logo, para a idéia de que o amor é
inseparável do sofrimento, o que
o discurso poético reitera, através de
múltiplos e inusitados recursos linguísticos e expressivos. A sua construção
retoma, por outro lado, um procedimento de "Não se mate" aqui examinado:
o diálogo entre o sujeito poético e o amante sofredor, que, na verdade, mais não
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é que a "face" sentimental do próprio eu. Havendo nos dois textos idêntico
propósito de agir sobre o interlocutor, em "Não se mate" o Eu intentava impedir
que ele se suicidasse, enquanto, em "Amar-Amaro", visa fazer cessar o
sofrimento que o amor lhe causa e, para refrear tamanha dor, procura mostrar
quâo absurdo é o ato de amar e corno carece de sentido num mundo que não
passa de um "museu do pardo indiferente" (v. 5).
A tentativa de consolar traz implícita a de captar/exprimir o sentido do
amor. No entanto, o sujeito poético falha duplamente, seja porque toda a
indagação é infrutífera e provoca dor - "aguda espostejação da carne do
conhecimento" (v. 20), seja porque o amor não tem consolo "nunca de
núncaras" (v. 30). Por conseguinte, não há para os seres humanos, entre os quais
se incluem o tu - "cavalheir(o,a)" (v.21), "irm(ã,o)" (v.14) - e o eu,
irmanados pelas mesmas circunstâncias, senão a vivência amarga da experiência
amorosa. Vivência que o poeta compara com uma doença livremente contraída
- "varíola voluntária" (v. 8) e descreve hiperbólica e camonianamente como
fogo que "queimou / todo por dentro por fora nos cantos nos ecos / lúgubres de
você mesm(o,a) (v. 11-13).
Na busca de explicação para o ato de amar, Drummond realiza ao longo
do poema uma inquietante procura da linguagem capaz de representar o amor e
o sofrimento por ele gerado. Mas, como também apontou Mirella Vieira Lima,
vã é a luta com a palavra, pois busca encontrar um sentido que, "não estando na
experiência amorosa, [... ] não estará no poema que a representa" (op. cito, p,
150).
Em 1984, foi publicado Corpo, volume que, juntamente com a obra
póstuma O Corpo Natura/ l2 , forma o quarto conjunto da poesia amorosa de
Carlos Drummond de Andrade, no qual alcança plena libertação o erotismo
latente já no livro de estréia e pouco a pouco explicitado nos seguintes,
especialmente nas memórias poéticas de Boitempo. Como exemplo, veja-se o
poema memorialístico "A puta" 13 , que, saído em 1968, indicia que o poeta teria
precisado voltar à infância para se libertar dos recalques e poder expressar a
libido:
Quero conhecer a puta.
A puta da cidade. A únicao
A fornecedorao
12 Alguns poemas deste livro já haviam aparecido em revistas e noutras coletâneas do escritor,
publicadas a partir da década de 700
13 Sobre este poema se debruçou Oswaldo Manuel Silvestre, num ensaio publicado na revista Inimigo
Rumor n° 130 Coimbra, 2002, po 38-470
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Na Rua de Baixo
onde é proibido passaro
[000]

É preciso crescer
esta noite a noite inteira sem parar
de crescer e querer
a puta que não sabe
o gosto do desejo do menino
o gosto menino
que nem o menino
sabe, e quer saber, querendo a puta
(vo 1-5 e 16-23)

Textos deste cariz somados a afirmações do próprio Drummond, segundo
a qual as suas produções eróticas abarcariam "uma faixa muito longa de vida"l4,
aumentam a dúvida sobre a época foram escritos os poemas de Corpo e O
Corpo Natural, que, é certo,já eram conhecidos desde os anos 70 15
Os títulos destas duas obras sugerem desde logo que o amor abordado é
carnal ou, como explicou o próprio autor16 ''um amor em que as coisas do sexo
estão apresentadas com naturalidade" Descrever e celebrar o amor humano,
natural -inato, segundo Ovídio ou relacionado com o afeto primitivo, anterior
à vontade, como vem na Suma Teológica 17 - é o que, nestas coletâneas, intenta
Carlos Drummond de Andrade, que declarou numa entrevista:
0

o

se a natureza preparou o ser humano para a realização plena do amor, não pode
ser considerado normal, válido um tipo de amor que exclui as atividades
inerentes ao ato de amar
(Gilson Rebello, "Drummond: o poeta fala do amor", Jornal da Tarde, São
Paulo, 15/IX/1984)0

Assim sendo, em Corpo e, em especíal, em O Amor Natural, a
experiência erótica se toma objeto de representação e a tentativa de entender o
Cfo Entrevista dada a Gilberto Mansur: Status n° 120, São Paulo, Julho 1984, po 280
Se bem que Drummond tenha dito ao jornalista Mattos Barreto que guardava seus poemas eróticos
na gaveta, por haver no Brasil uma onda não de erotismo, mas de pornografia ("Drummond, brinquedo de
armar", O Estado de São Paulo lIIX /1985, po 31), Rita de Cássia Barbosa deixou o testemunho de que ele os
mostrava em círculos restritos (Poemas Eróticos de Carlos Drummond de Andrade, São Paulo, Ática, 1987, po
14
15

8)0
16
17
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Cfo nota 140
Apud Júlia Kristeva, Histórias de Amor, Rio de Janeiro, Paz e Terra,

1988, po 208)0

amor cede lugar à sua plena aceitação. O
conhecedor dos limites da
condição humana, procura atingir uma idealidade através da própria matéria, ao
mesmo tempo que o poeta busca traduzir essa plenitude em linguagem lírica.
Alheio a qualquer crença religiosa, o poeta acaba por descobrir no amor erótico
o meio (quiçá único) de viver a eternidade, mas isto não impede um eventual
questionamento dos limites do prazer físico.
Tal questionamente inexiste no soneto "A castidade com que abria as
coxas"J8, onde se dá apenas a exaltação do enlace amoroso e domina a sensação
de júbilo, de plenitude daí advinda:
A castidade com que abria as coxas
e reluzia a sua flora brava.
Na mansuetude das ovelhas mochas,
E tão estreita, como se alargava.
Ah, coito, coito, morte de tão
Sepultura na grama, sem dizeres.
Em minha ardente substância esvaída,
Eu não era ninguém e era mil seres
Em mim ressuscitados. Era Adão,
Primeiro gesto nu ante a primeira
Negritude do poço feminino.
Roupa e tempo jaziam pelo chão.
E nem restava mais o mundo, à beira
Dessa moita orvalhada, nem destino.

Pondo de lado a antiga contensão emocional, Drummond descreve
euforicamente a própria experiência amorosa e resgata,
novo Adão, o
erotismo na sua dimensão universal e intemporal, se bem que centrado numa
perspectiva masculina que reduz a mulher a mero objeto
prazer. Expõe sem
máscaras a sua intimidade e o corpo feminino, num "escancaramento erótico"
que, parecendo a Rita de Cássia Brabosa característico de O Amor
permite ao "eu registra[r] o quanto a experiência amorosa, porque corporificada,
o atinge sensual e sensivelmente" (op. cit., p. 24).
O emprego do soneto, uma forma clássica muito elaborada, contribui
para a elevação do assunto abordado, que, em contrapartida guarda uma feição
J8

Com o título "Coito", o soneto apareceu antes na revista Homem (São Paulo, Abril/Novembro,

1975).
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perfeitamente realista, embora o gozo intenso que o ato sexual comporta e,
sobretudo, a materialidade
corpo feminino se expressem através de uma
imagística requintada. No entender da mesma estudiosa, isto acontece para que
a dimensão sensória de prazer se alie a dimensão sensível de representação
estética
ibidem, p. 50).
Ligação semelhante existe em "Amor - pois que é palavra essencial"19,
onde a exaltação do encontro amoroso se exprime também realisticamente:
Porém, a partir da sexta estrofe, a magia do ato sexual se "tranfonna, num
relâmpago"
18) numa manifestação mítica metaforicamente traduzida em
palavras:
Vai a penetração rompendo nuvens
e devassando sóis tão fulgurantes
que nunca a vista humana os suportara,
mas varado de luz, o coito segue.
[ ... ]

E num sofrer de gozo entre palavras,
menos que isto, sons, arquejos,
um só espasmo em nós atinge o clímax:
é quando amor morre de amor, divino.

°

Então a paz se instaura. A paz dos deuses,
estendidos na cama, qual estátuas
vestidas de suor, agradecendo
o que a um deus acrescenta o amor terrestre.
(v. 21-4,29-32 e 37-40)

Por outro lado, este poema distingue-se do soneto comentado
anteriormente por dar atenção também à expenencia amorosa da mulher,
valorizando o prazer enquanto fusão
corpos e comunhão de espíritos.
Malgrado o endeusamento dos amantes, o eu lírico acata o pensamento de
Bataille20 , segundo o qual o amor comporta igualmente uma dimensão de morte,
mas morte pontual, mergulho no abismo que conduz de novo ao divino.

19

20
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Este poema saiu inicialmente na revista Ele &Ela (Rio de Janeiro, Bloch, 1982).
G. Bataille, O Erotismo, Porto Alegre, L&PM, 1987.

Quão longe parece estar aqui Carlos Drummond de Andrade do poeta
que começou vendo o amor como uma espécie de quadrilha21 e que, no meio do
caminho, o definiu como um sentimento amargo a que os homens não
conseguem escapar. Mas terá sido este o rumo definitivo da sua lírica amorosa
ou apenas uma das suas sete faces?

21 Cf. Novo Aurélio Século XXI. Dicionário Eletrônico versão 3.0, São Paulo/Rio de Janeiro, Lexicon
Inforrnática/Nova Fronteira, s/d.: "Contradança de salão de origem francesa, muito em voga no séc. XIX, e de
caráter alegre e movimentado, na qual tomam parte diversos pares"
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Auto dos danados, de Lobo Antunes: a dramatização da selvageria
Juracy Assmann Saraiva
Centro Universitário Feevale- Brasil

Resumo: Em Auto dos danados, romance de António Lobo Antunes, a estruturação
das personagens ganha especiais contornos, visto que, a par da impossibilidade de determinar a
mais relevante, o movimento de interação que se instala entre elas e entre os demais componentes
diegéticos transcende o espaço da textualidade para configurar uma alegoria da terra portuguesa.
Em um jogo de espelhamentos, em que reproduzem semelhanças e deformações, as personagens
se complementam se integram, explicitando, a patiir de um aparente monólogo, uma poli fonia de
impressões e de lembranças que recuperam o processo de decadência moral e económica de uma
família do Alentejo. Instaurado pejo rompimento de leis que regem a ordem do natural e do
humano, esse processo se manifesta na deformação física e na alienação psíquica das
personagens, expostas como seres bestializados ou como vítimas de um destino inexorável,
circtmstâncias que as condicionam a viverem exiladas, não apenas em relação a um país que já
não existe, visto que suas tradições foram rompidas, mas também em relação à condição humana.
Nesse sentido, Auto dos danados cumpre a função de mimetizar, tal qual um espelho, um tempo e
um lugar, exercendo a função de reenviar, para a sociedade de onde provém, a reflexão que essa
mesma provocou, instituindo a crítica do autor em face de seu país e do homem que o constitui.
Palavras-chave: Auto dos danados - António Lobo Antunes - personagens espelhamento - representação alegórica
Abstract: ln Auto dos danados, a novel of António Lobo Antunes, the stmcture of
the characters gets special profiles, considering that, even with the impossibility to detern1ine the
most relevant, the movement of interaction which installs itself among them and among the other
diegetic components transcends the area of textuality to configure an allegory of the Portuguese
land. ln an intermixture of mÍlToring in which they reproduce resemblances and deformations, the
characters complement themselves and integrate themselves, expliciting, from an apparent
monologue, a poliphony of impressiolls and remembrances which recoveI the process of moral
and economic decay of a family of Alentejo. Established by the rupture of laws which govem the
order of nature and the humane, this process presents itself in the physical deformation and in the
psychological alienation of the characters, exposed as beastialized beings or as victims of an
inexorable fate, circumstances which condition them to live as exiles, not only in relation to a
country which doesn't exist anymore, since its traditions were broken, but also in relation to the
human condition. Thus, Auto dos danados accomplishes the function to mimicry, just as a minor,
a time and a place, carrying out the function to send back to the society from which it comes, the
reflection that it itself provoked, establishing the author' s critique of his own country and the man
who forms it.
Keywords:Auto dos danados - António Lobo Antunes - characters - mirroring allegoric representation
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A personagem do romance se constitui em sua correlação com os demais
elementos do universo fictício a que pertence. Ações e caracteres, espaços e coisas, as
coordenadas da temporalidade, a pluridiscursividade compõem fatores determinantes
dessa constelação de significações de que a personagem emerge e que desafiam o
intérprete a proceder à sua articulação e a compor, nas palavras de Paul Ricoeur, "a
fusão de dois horizontes, o do texto e o do leitor, e, portanto, a intersecção do mundo do
texto com o mundo do leitor"'.
A estruturação da personagem a partir de uma rede de relações ganha
romance de António Lobo Antunes, em que,
especiais contornos em Auto dos
a par da ausência de uma personagem que se saliente ou se sobreponha às demais, se
instala um movimento de interação entre elas e entre os demais componentes diegéticos,
sendo necessário visualizar as personagens como entidades determinadas por variadas
associações.
Auto dos
que recebeu o Grande Prémio de Romance e Novela da
Associação Portuguesa de Escritores de 1985, narra a decomposição moral e a
decadência económica de uma família do Alentejo, circunstâncias que encontram um
paralelo na alienação psíquica e na deformação física de personagens e que se estende,
como urna alegoria, à terra portuguesa.
A agonia do "velho" ou patriarca da
que ocorre paralelamente a uma
festa popular de cunho religioso, justifica o encontro e a posterior dispersão das
personagens, sendo o pano de fundo para que elas se exponham como seres
bestializados ou como vítimas de um destino inexorável:
E agora, de novo no Alentejo tantos anos após, o odor de gado morto
trouxe-me de súbito à idéia a minha absurda condição de dama de copas,
sem ossos, sem tendões, sem carne, a estender o ouvido, sobre as pedras
velhas da cidade, numa expectativa de ondas 2.
A reflexão de
uma das personagens do romance, feita sete anos após a
morte do avô quando de mais um retomo ao Alentejo, assinala o processo de
desumanização que as personagens vivenciam a que se soma sua degeneração e a do
entorno. Assim, a imagem da dama de copas, figura inscrita em uma peça de baralho
cujo valor simbólico resulta do acionamento de um jogo, remete à submissão das
personagens, à sua rendição às circunstâncias e à incapacidade de gerir o próprio
destino, escravizadas aos ruídos ou às lembranças do passado que dele emanam em um
movimento irregular, mas permanente.

RICOEUR, Paul. 1983. Tempo e narrativa. Papirus, T.I,: Campinas, SP, p. 121.
ANTUNES, António Lobo. 1986. Auto dos danados. Publicações Dom Quixote: Lisboa, p. 147.
Para evitar o acúmulo de notas, as remissões a essa obra serão feitas apenas pela indicação da página junto à
citação ou à sua menção.
l
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Essa circularidade do tempo, acentuada pelos recursos da narração, em que a
convergência de diversos pontos de vista estilhaça os acontecimentos projetando-os em
rápidos "flashes" da memória, não impede, porém, que se determine um vetor a partir
do qual as personagens se relacionam: o patriarca da família, Diogo. Sem conseguir
falar, sem conseguir mover-se, a observar os que estão a sua volta com um único olho e
com os lábios marcados por um ricto de crueldade, o velho estendido na cama funciona
como um elo a interligar as personagens ao passado e a projetar seu futuro, no momento
em que demandam por riquezas que já não existem. O encontro dos membros da família
em torno do corpo moribundo, que dela é metáfora, serve, pois, para revelar uma teia de
relações em que a carência afetiva, a desconfiança, a traição, a concupiscência, a
violência e o ódio afloram com o vigor de torrentes reprimidas, assinalando a ruptura no
coração de uma aliança que deveria ser preservada em nome de seus laços de sangue.
Diogo é o emblema dessa ruptura, visto que perpetua, no ambiente familiar, a
violência de que fora vítima e que ressalta ao aplicar o lema, repetido com variações:
( ... ) e eu pensei que se não me achasse tão fraco o educava [o genro] à
chibata como se educam os perdigueiros e os filhos( ... ) (p. 217).
Porque é à chibata que se educam os filhos. Porque foi à chibata que meu
pai me educou ( ... ) (p. 221).
Os filhos educam-se à chibata, principalmente se temos quase a certeza de
que não são nossos. À chibata, como as mulas, desde que nascem até que
nós morremos ... (p. 240).

A violência manifestada por meio da personagem Diogo atinge o ápice de
sua representação nas relações conjugais, quando, após sofrer "( ... ) meia dúzia de
bofetadas pedagógicas durante anos e anos de educação conjugal" (p. 228), a mulher
decide abandoná-lo. Ao deparar com Adelina a arrumar as malas para subtrair-se a um
convívio marcado pela infidelidade Gá que ela havia sido amante do próprio cunhado
enquanto o marido se enredava com as criadas) e por um asco incontido (expresso nas
relações sexuais), Diogo incita o cão a investir contra a esposa, como se ela fosse "uma
peça de caça abatida no restolho" (p. 226), enquanto dispara a espingarda contra os
espelhos do quarto nos quais vê multiplicado o ódio que a mulher experimenta por ele
para, a seguir, quebrar suas molduras, móveis e outros objetos de decoração. Os
espelhos estilhaçados, bem como a destruição dos demais objetos, denotam o
rompimento dos limites que separam o homem da besta, já que ao render-se aos mais
primários instintos, Diogo figurativiza o animal que investe contra coisas inanimadas e
submete sua presa pela força até tentar alcançar a rendição dela por meio do coito.
Em seu leito de morte, enquanto o genro vasculha as escrivaninhas em busca
do testamento, Diogo rememora essa cena de violência, consumindo-se em um ódio
jamais aplacado. É, pois, pelo ângulo perceptivo do marido que o leitor visualiza a
agressão física contra a mulher, empurrada, pisoteada, tendo os rins esmagados pelo
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peso das botas
perspectiva de

227) e sendo enxotada a pontapés até a cama. É também sob a
que a tentativa de estupro é narrada:
enquanto eu martelava as molduras a minha mulher fechava
e
casacos nos baús, reunia as escovas, os cabides e as bisnagas de
pedaço de coxa na idéia, olhava-a
cosméticos, e eu, sempre com
como um rafeiro com cio olha o traseiro de uma cadela na praça,
então obriguei-a estender-se no tapete, de ventre para cima, e larguei o
e no
relógio dos anjinhos de bronze para lhe separar as pernas
momento que a penetrava, castigando-a com um tabefe pelos seus
beliscões nas costas
ela
o relógio de mostrador quebrado e eu
VI
os ponteiros aproximarem-se na lenta rapidez das catástrofes,
23

o ódio e o direito que a si mesmo concede de ditar a inserção na vida ou a
exclusão dela impelem Diogo a simular a morte, sem enterro, da esposa que conseguira
fugir de sua sanha. Vestido de preto, a personagem recebe os pêsames da
da mulher como se fosse seu caixão,
apesar dos
postando-se junto à
olhos secos, quase minerais, de caçador antigo", encenação de que os "três órfãos,
pendurados uns aos outros numa pinha de espanto" (p. 287), participam. Ao mesmo
tempo em que vive um falso luto, Diogo continua "a pular sobre as empregadas, a
erguer-lhes as
a morder-lhes as cristas, como um galo, alheio às sacudidelas, às
cotoveladas e às lamúrias delas, e a desprezá-las logo após, num desinteresse completo"
Ele também se
dos bens daquela a quem declarara morta e, em defesa
de sua herança, enfrenta com tiros de revólver a sogra que vem afrontá-lo, repetindo,
com essa usurpação o comportamento que lhe
segundo o notário, apresentar
até adoecer uma aparência de abastança às custas de mil e uma
cambalhotas
e
prorrogando prazos, adiando letras,
negociando compromissos com os credores, ao mesmo tempo que gastava
em Lisboa o que não tinha, vendendo duas vezes o mesmo monte ou três o
mesmo prédio de habitar
261).

de Diogo, conforme elucidam as
demonstram a perda dos
traços do
em contrapartida, acentuam a selvageria, seja
desrespeito às
leis,
pela crueldade que impõe às demais personagens, tratando-as como
que devem atender à sua satisfação egoística. A animalidade dos gestos, marcados pelo
COITlj:,ortauaerlto instintivo e pela repetição, encontra paralelo no ato de abrir e fechar o
tivesse perdido a sua razão de
relógio, "sem nunca olhar os ponteiros, como se o
ser"
e que introduz a esperança de um
em que todos desapareçam, esperança
"não apenas as pessoas, mas a
que abrange os filhos, os
as
o
a vila" (p. 281).
como o sentimento de rejeição é
de anular a presença dos
outros, em torno de Diogo ou do Senhor Engenheiro, insurge-se a sombra da mulher?
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já que as marcas das fotografias retiradas das paredes denunciam sua existência ?, e

movem-se seus três filhos, a nora, o genro, dois netos e o exército de criados. A
violência e a promiscuidade regem a composição desse universo familiar que é
detalhado pelas múltiplas percepções das personagens e descrito por Nuno, como
(.,.) uma família nojenta de cabras e bois mansos a devorarem-se
mutuamente no casarão do Guadiana, a sonegarem-se as heranças, a
odiarem-se, a roubarem-se a esmagarem-se, a destruírem-se, e tudo isto
debaixo da boquilha e da pálpebra cáustica do avô, derramado na cadeira
de baloiço da sala, a assistir, numa alegria formidável à agonia da sua
como se não suportasse que nada de seu sobrevivesse ao seu fim,
que nada de seu continuasse insolentemente vivo após a sua morte, como
se quisesse arrastar consigo as terras e as pessoas para os desconhecidos
pântanos subterrâneos aonde ia, como se quisesse matá-los com ele a
gozar a sua lenta dissolução nas desmemoriadas névoas do passado C... )
(p.99-100).

A degeneração da face humana de Diogo ganha novos contornos em sua
descendência, e os traços com que os membros da família são apresentados servem para
assinalar uma deterioração genealógica coletiva que se estende dos indivíduos para os
espaços que habitam.
O filho de Diogo, Gonçalo, protege-se,
insanidade, da opressão familiar.
Aflito e
com seus olhos de vidro que refletem nas
o vazio da própria
cabeça, assume o papel de agulheiro ou de chefe de
de uma rede ferroviária
inexistente. As gares de brinquedo, a instalação de trilhos que invadem a casa e se
estendem, por ocasião do reencontro familiar, ao quarto do pai moribundo, "o boné
imponente, a ponta do cigarro na orelha, e apito e a corneta e as bandeiras das
dependuradas na mão,"
compõem os traços burlescos dessa personagem.
Todavia, Gonçalo também se conduz como um atar pouco inocente, visto que transfere
a violência, que marcara sua infância devido à rejeição da mãe e ao menosprezo do
à esposa,
transformando-a em um
que satisfaz seus raros instintos
sexuais, o que fica expresso na seguinte passagem:

o ferroviário disse Deita, de uma forma tão neutra que

a chorar
e os sobreiros e a paisagem e o seu rosto se desfocaram pela lente das
exactamente assim, Deita, após tantos anos de dormir ao meu
lado sem me tocar sequer, nem num desses casuais e inexplicáveis
movimentos do sono, arregaçou-me a roupa, Deita, quebrou-me o elástico
das cuecas, Deita, acabou por crucificar-me os ombros contra os
Deita, à medida que remexia na braguilha das próprias
à procura, e
um ano antes do Francisco nascer,
três meses depois abortei, no
uma dolorosa pasta escura num balde, e acho que o meu marido nem
sonhou, ocupado como andava com carruagens e furgões, a soprar a
cometa a meio do almoço ou a saudar com a bandeira vermelha nos
ofertórios das missas, (oo.) (p.
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A insensibilidade de Gonçalo em face da esposa é antecipada pelo modo
como lhe impõe a condição de noiva: ao observá-la junto ao
ele a puxa pelo pulso,
com ela atravessa salas e portas até chegar diante do pai a quem anuncia que vai casar.
Diogo recebe a informação com indiferença, mas essa se transforma até chegar ao
sarcasmo com que apresenta os noivos ao
de Lurdes, identificando-os como um
"parolo" e uma "miúda porca", "uma raquítica que não vê água desde o baptizado" (p.
135).
A origem de Lurdes, denunciada pelas rudes palavras do futuro sogro e
reafinnada por Leonor que a ela se refere como "essa cabra pelada, essa cagadela de
feitor de merda, que o meu pai obrigou a casar com o meu irmão para nos troçar a
270)", é o traço que a distingue em relação às demais personagens, sendo a
todos...
razão para o sentimento de exclusão que ela vivencia por "haver introduzido na família
o sangue de ganhão, o sangue de pobre ( ... ), o pouco sabonete, a língua dura de quem
comeu pedras a vida inteira em toalhas de oleado" (p. 119). Entretanto, ainda que
Lurdes passe a adotar os costumes dos habitantes da casa, passados sete anos do
reencontro familiar, "na dentadura descolada, nos rasgões da camisola, nas sandálias
camponesas, no antigo, congénito, eterno, vencido receio do
, sua própria filha,
Ana, nela reconhece a filha do feitor. Portanto, a personagem Lurdes, assim como seu
pai e os demais criados, agrega à narrativa um componente social, pois nela se
agudizam os efeitos maléficos da opressão que apassiva os humanos, tornando-os
incapazes de anular as barreiras que impedem sua inserção na sociedade.
Por sua caracterização e pelas ações a que é submetida, a personagem
Lurdes denuncia a intolerância e o desprezo pelos indivíduos considerados socialmente
inferiores, embora também metaforize a ruptura de vínculos com a célula familiar por
seu comportamento adúltero e a ruptura de laços da natureza, essa manifestada pela
incapacidade dos pais de amarem os que geram, como o trecho referente ao nascimento
da filha evidencia:
( ... ) meses depois os meus ossos quebraram-se no Hospital de Reguengos
e trouxeram-me a Ana, vennelhíssima, e eu a olhá-Ia sem forças e a
pensar Quem é, quem será, porque me trazem ao quarto essa larva
horrorosa. Uma enfermeira [... ] colocou contra mim a repugnante criatura
enrugada e empurrou-lhe a cabeça contra o bico do meu peito, e senti que
me mordiam a carne com um par de ferozes pinças cartilagíneas de
lagosta (p. 137).

Corno em um jogo de espelhamentos, em que as figuras reproduzem
semelhanças e deformações umas em relações às outras, as supostas filhas de Diogo?
Leonor e a "mongolóide" ? permitem, a partir de seus traços, o estabelecimento de
paralelos que as aproximam não só das personagens já mencionadas, mas também das
demais.
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Leonor presencia, tal qual Gonçalo, os atritos conjugais de seus genitores, os
preparativos da mãe para aguardar o amante, as investidas do pai sobre as criadas e
ouve a declaração de Diogo de que não é sua filha. Ao contrário de seus irmãos, que se
mostram insensíveis aos afetos, a Leonor apetecia juntar seu corpo ao da mãe e, como
se fosse a harpa que ela tocava, sentir as mãos passearem por seu dorso e render-se a
uma ternura com a qual somente ela é distinguida. Entretanto, assim como Gonçalo,
também Leonor, na infância, se refugia nos brinquedos, nas bonecas atônitas "cercadas
de saias, de laços e de folhos" (p.278) que lhe falam de uma inocência que não perdura.
Abandonadas as bonecas, convive com as traições cotidianas do marido, Rodrigo,
sendo, sob esse aspecto e por seus hábitos refinados, a imagem reversa de sua cunhada
Lurdes.
A filha deficiente de Diogo, "aquele bebé enorme, de vestido às riscas e pele
estriada por uma confusão de rugas, que a caruma do cabelo grisalho, todo nascido no
cocoruto e tombado para o nariz em desistências de salgueiro, piedosamente ocultava"
(p. 190), reúne os aspectos negativos da infância e da velhice? a inaptidão física e a
incapacidade mental? e sobre ela recai o repúdio dos demais membros da família, com
exceção de Francisco, filho da Ana, que assim expõe a situação de ambos no círculo
familiar:
(... ) ela e eu éramos igualmente incómodos para os adultos porque nos
urinávamos nas cuecas, quebrávamos os brinquedos, espalhávamos
migalhas, entornávamos chávenas e exigíamos aos uivos a atenção que
não nos davam, fechados ambos, no odor de guisado da cozinha, de
guardanapo ao pescoço, batendo com as colheres de pau no alumínio das
panelas (p. 190).
Incapaz do uso da fala, referida como "anormal", "mongolóide",
"chimpanzé", "macaco triste", "canguru doente" e destituída de um nome, sendo-lhe,
pois, negada uma identidade, a filha deficiente de Diogo, concentra as marcas de uma
degradação que a inserem no âmbito da animalidade. Essas marcas, porém, recaem
sobre os demais membros da família que são incapazes de externar piedade e revelamse, sobretudo, em Rodrigo, "o boi de cobrição" que, segundo Nuno, marido de Ana, o
avô oferecera a todas as mulheres da família.
Rodrigo, marido de Leonor, e as mulheres da família rompem com as leis da
natureza ao manter relações incestuosas, e essa vilania se estende até chegar às raias do
inconcebível, conforme registra o enunciado de Nuno que agride Ana ao lançar-lhe em
rosto uma torpeza da qual ela mesma participa:
(... ) o velho que dorme com a tua mãe, (... ) a tua mãe que dorme com o
marido da irmã do teu pai, o qual marido, por seu turno, dorme com as
mulheres todas da família, mesmo a anormal, mesmo a doente a quem fez
uma filha de quem há cinco ou seis anos teve um filho, porque a vila
inteira conhece de fonte firme quem engravidou a tua prima, quem de
175

madmgada a
quem a passeava em Lisboa não como
mas como amante e amante (po 99 -

e filha

Rodrigo,
ações que exerce na
contrapõe-se a Gonçalo, pois
se aproxima de Diogo, o que é
assume um papel alivo no ambiente
evidenciado
paralelismo de
Nesse
por um lado, é quase uma
vítima das caçadas de Diogo, e, por, outro, porta-se como um animal a caçar sua presao
A
afirmativa refere-se à passagem em que Diogo
sua
em
direção a um movimento na relva que supõe ser de
mas que nada mais é do
que o ritmo da
do procurador com a sua própria cunhada deficiente. Graças à
do feitor, que desvia o alvo "com uma coronhada aflita", Diogo se depara
com uma estranha
( ... ) nu,

ainda apegado ao ventre, o animal
memg;O!(lIG'e, excrescência do meu corpo,
certeza da minha miséria,
do meu sangue, que se devia ter
t:M;a[JaUlJ, do quarto onde a fechavam, a fim de vaguear, suja de lama,
entre as rãs e os sapos da margem, e que cobria o rosto com as mãos para
se defender do primeiro, furioso, desesperado
de chibata

Como se constata, a crueldade de ambas as personagens converge: Rodrigo por
fornicar com uma criatura incapaz de escolhas e que dele deveria merecer nnrnF'"c,n
Diogo por dirigir a ira à
quando o destinatário deveria ser o genro.
ao
, Diogo salienta a
transferir o
à
, ao invés de orientá-lo para o
que o une ao genro e mediante a
ambos percebem os outros seres
humanos como animaiso
Essa perspectiva desumanizadora
igualmente no
Rodrigo invade o ateliê e morada da filha ? que é fruto de sua
e destrói a pontapés objetos de cerâmica e estantes,
mantas
com uma tesoura, corta
quebra vidraças,
alimentos, transformando o
"atelier em um baldio de destroços" (p.252), na medida em que
ali estar escondidao Movido
entregue a màe que ele
éU~.aHVCU a herança do sogro com as impressões
da cunhada
ainda que em outro espaço, o
acrescentando à
material a
com que ameaça a
colocando diante de seus olhos o terror que o espectro do comunismo nela (jp·onc'rt"
Preferes os comunistas, minha santa, queres que nos fuzilem amanhã
contra a
da
Não vês que querem matar as pessoas como
dura que quero salvar a tua mãe de
nós
não se te mete nessa
ser violada dias a fio por uma bicha de ganhões? (p.254-255).

Nesse universo ficcional em que a
com o outro desaparece sob a incessante
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de interagir harmoniosamente
e de

verifica-se a existência de um círculo VIClOSO que se mantém nas gerações
subseqüentes. Assim, Ana, Francisco e a artesã repetem, em larga medida, os caracteres
de seus antepassados. A artesã, vivendo no Outeiro, isolada da família, vista como "uma
desconhecida, uma estrangeira, uma ferida vergonhosa" (p.158) para os membros do
clã, constitui para eles a revivescência da deficiente mental.
assim como essa fere
a família com seus grunhidos, a artesã os desarvora e perturba, porque, sob sua aparente
passividade, esconde uma mulher corajosa capaz de enfrentar o avô, de insultar a ele e
ao tio e de conseguir silenciar a ambos Cp. 157), ao mesmo tempo em que lança sobre a
família sua
imagem, degradada pela sujeira, com que circula nas ruas da
vila de Monsaraz. Essa ambivalência da personagem é percebida por Francisco que a
visualiza ( ... ) "com metade da cara absolutamente quieta, parada como a dos loucos ou
dos mortos, e a outra metade acesa de troça e de sarcasmo" (p. 196).
Francisco, por sua vez, é a extensão do pai a quem se assemelha fisicamente,
sendo apresentado sob o olhar de Nuno como um "insecto esquelético" ( p. 85), como
um "idiota cheio de
sempre a torcer a cara para a esquerda e a levantar o ombro"
( p. 84), comportamento que é reforçado pelo fato de esconder-se sob as cadeiras e de
acocorar-se entre os tornozelos dos adultos, enquanto revira entre as mãos um boneco
de plástico. Para essa representação doentia do adolescente convergem o pânico do
escuro e o medo dos ruídos, entre esses "as vozes dos adultos na sala", que ele descreve
como "grandes pássaros angulosos", que procuram "com o bico as cerejas dos olhos"
(p. 179).
Entretanto, Francisco, sete anos após a morte do avô, junta-se, em Lisboa, a
uma atriz que poderia ser sua mãe, e realiza o sonho de infância de vir a ser pintor e
músico, fato que também é relatado sob a perspectiva de Nuno:
[aquele] imbecil que não falava nunca, a quem nunca ouvi, em tanto
tempo, uma só palavra que fosse, e que agora toca clarinete e vende
borrões nas galerias de arte de Lisboa, e cujo nome descubro de quando
em quando nos jornais, com elogios hiperbólicos, assinados por
compinchas do Bairro Alto que o elevam aos píncaros do gênio
(p.
85-6).

Os elogios hiperbólicos são desmentidos pelo próprio artista que relata ter
feito apenas "dois traços violeta sobre um fundo amarelo" e que lhe cabe "tapar e
destapar os furinhos de um instrumento que nunca ninguém ouve"
1
Portanto,
sem destoar dos demais membros da família, Francisco, apesar do presumido sucesso,
continua a experienciar os estigmas da frustração e do abandono vivido na infância, os
quais busca anular com o corpo de Lídia, a quem se aferra "como os mandris pequenos
às barrigas das mães" e com os alucinógenos que consome, demonstrando, assim, sua
impossibilidade de ajustar-se ao mundo real.
Ana concentra os traços do avô, assinalados pelo "tom irrecusável da voz"
115) com que comanda; pela maneira como "seus passos afundam a pedra" (p. 115);
pelo menosprezo com que trata as pessoas; pela concupiscência que a leva a envolver-se
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sexualmente com o tio e, finalmente, com um desconhecido na pensão de Évora
enquanto o marido
pela tomada de decisões em que seus interesses se
sobrepõem aos dos outros e, sobretudo, pela cmeldade com que trata a mãe no
momento em que essa se recusa a expulsar Rodrigo de sua casa. O último ato de
de
a ela cabe quando repete a destruição de objetos
anteriormente encetada pelo avô e
tio e a esse procura para enfrentá-lo com um
bacamarte, para, enfim, deparar-se com um velho
engelhado de rugas, de
botas gastas, quase em farrapos, inerte, resignado,
à espera da primeira I-'wave.uu
na aceitação ossuda e triste dos bois"
165).
O marido de Ana, Nuno, também se integra a esse círculo de relações
mediante as
as personagens dramatizam a degeneração e a bestialidade. Sua
caracterização confirma a
que, como dentista, cabe-lhe tratar cáries e
alveolites e substituir dentes por próteses - e a rendição a apelos irracionais e
expressos no comportamento de seus progenitores e em sua própria
ao mesmo
em que denuncia a opressão ditada
circunstâncias pessoais e pelo contexto 0V'U~~'-IJVHU"V.
É sob o olhar de Nuno que é apresentada a ruína moral de seu
se
mãe: o primeiro, um sodomita "que pintava o cabelo, envernizava as
os criados,
perfumava de modo exagerado" (p.70) e tentava seduzir os amigos do
os marçanos; a segunda, uma
que, inicialmente, aceita avalizar os negócios do
marido com seu corpo, mas que, depois, passa a escolher os amantes que lhe apetecem.
O comportamento
dos
alterna-se "com as idas de ambos a Fátima, as
penitências da semana santa, os jejuns, as missas, a intimidade com o
a virtude
e essa contradição não escapa à
de
intransigente e a piedade cristã"
Nuno cujo mal-estar físico diante da
dos
se
pouco a pouco,
em indiferença.
Nuno não foge à herança paterna, pois busca em relações
sexuais vazias de afeto e nas fantasias em que vivencia o papel de atores
hollywoodianas uma
para suas frustrações.
Dotado de suficiente lucidez para compreender a decadência moral de seus
pusilanimidade declara ao afirmar
genitores e da família do patriarca alentejano,
que ela é composta por "cabras e bois mansos a devorarem-se mutuamente no casarão
da Guadiana" (p. 99), é também Nuno quem denuncia o desordenamento social. É sob
seu
de vista que se constrói a
de que a instalação de nova
conjuntura política, instalada a partir de abril de 1974, introduz a
das normas da
civilidade, a sobreposição caótica de escolhas e de posicionamentos, o desrespeito à
pnmrwclade, o abandono da infância:
Desde abril do ano anterior que a tropa e os comlU1istas se aproximavam
da fachada dos prédios, erguiam o membro para urinar e abandonavam
nas paredes um mijo de vivas e morras que se contradiziam e anulavam,
logo coberto por cartazes de comícios e greves,
de generais,
propaganda de
cruzes suásticas, ordens de boicote ao
governo,
Apesar dos jipes da polícia patrulhando as ruas, ciganos
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carregados de tachos e cadeiras assaltavam apartamentos vagos no centro.
Nasciam infantários nos prédios em ruína, com crianças sentadas no
soalho a engordarem de sanduíches de caliça (p.lS).

Todavia, impotente e apático, Nuno demonstra ser incapaz de agir e, até
mesmo, de indignar-se, o que se constata por sua indiferença em face da realidade em
pode ser
que se insere, tanto a do contexto familiar quanto social. Essa marca
exemplificada pela convivência de Nuno, sob o mesmo teto, com a mulher, apesar de
não lhe suportar os sarcasmos e apesar de estar divorciado há cinco anos. Ela se
constitui, sobretudo, por Nuno render-se às evidências de que não é o pai daqueles a
quem chama de filhos, dissimulando sua revolta interior com desculpas que possam
justificar, aos conhecidos, a ausência nas crianças de traços físicos que pudessem
justificar sua paternidade.
Portanto, assim como as demais personagens, Nuno vivencia a deterioração
dos laços naturais de afeto, mas, ao contrário das outras, percebe a ruptura da ordem
social acentuando a condição de exilados em que todos se encontram e que ele e Ana
concretizam em sua fuga para a Espanha. Os efeitos dessa degeneração são nele
visíveis, sete anos depois quando retorna do exílio, aos olhos de Francisco, e suas
marcas estão expressas na compleição física - gordo, calvo, envelhecido - e nos traços
psicológicos mediante os quais manifesta "um clima de abandono interior, como se a
terra e os detritos o forrassem por dentro, tornando-o, por assim dizer, um pedinte às
avessas"(p. 206). Conseqüentemente, ainda que não exponha andrajos, Nuno é um
mendigo que sucumbe a sua própria pobreza interior, vendo o entorno com olhos sem
expressão, como se a vida não mais o habitasse.
A configuração das personagens não se constitui unicamente pejas relações
que elas estabelecem entre si, mas é referendada pelos elementos da espacialidade. Por
essa
em Auto dos danados, a degeneração humana encontra paralelo na
decomposição dos elementos que constituem a ambientação romanesca, sendo
evidenciada pelos recursos da linguagem. "Cortinas comidas pela traça, sapatos de
tacões quebrados"
conjugam-se aos "cadeirões de veludo roto", à "harpa,
depenada de cordas", às "fotografias de meninas de olhos brancos" (p. 165), às "fissuras
da caliça" (p.267) para compor as ruínas do casarão avoengo, enquanto Monsaraz, essa
"terra defunta, sem tempo, na qual nenhum ponteiro se move" (p.179) exala a podridão
dos charcos e o odor de gado mOlio.
É a partir dessa terra que se interligam as personagens e é nela que se
constitui o núcleo das ações das quais a festa popular é uma extensão metonímica.
Assim, enquanto a procissão coxeia "nas varizes das ruas tortas da vila", agredindo os
ouvidos com "pandeiretas, clarinetes e trombones" (p.
as personagens desfilam
"insatisfeitas e frustradas" e "se voltam para todo o lado em busca de um eco
reconfortante, (... ) sentindo o logro das relações humanas condenadas ao fracasso"3 e
expondo, aos ouvidos e ao olhar, as chagas de suas agressões recíprocas. Procissão e
3

BARBOSA, Nuno. Maio-Junho 1987. Revista Colóquio Letras. Lisboa, n097 (versão eletrônica).
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família evoluem em "uma pompa miserável e trágica" (p.197) e se entrelaçam pela
similitude do rito apoteótico: de um lado, a morte do touro, entre as muralhas do
castelo; de outro, a morte de Diogo entre as paredes decompostas de sua casa.
O paralelismo e a simultaneidade desses acontecimentos, que a concepção
desordenada do discurso tenta reproduzir, expõem-se por meio do monólogo interior do
médico chamado para atender a Diogo. Ambas as mortes são interpretadas pelo médico
como assassinatos, ainda que um se dê no plano do real da narrativa e outro possa
situar-se no âmbito do desejo das personagens:
Um primo de minha mulher, de chapéu na cabeça, esmurrava-lhe [touro]
a testa, a garupa, os flancos, o lombo, abria a navalha, espetava a lâmina
no corpo escuro do bicho, retirava-a, espetava outra vez num
movimentado ritmado de ferreiro. O genro agarrou uma faca e apunhalou
o velho num dos ombros, (... ) a filha tirou a seringa das mãos e cravou-a
com toda força no pescoço do doente (... ) o chefe da estação enterrou-lhe
a chave de parafusos no umbigo, o touro, vomitando sangue por dezenas
de bocas, tentava escapar das cordas, das facas, das navalhas, das foices,
submergia-se sob metais rápidos que luziam, (...) ajoelhou, tombou de
lado e o neto pequeno decepou-lhe uma das orelhas com a tesoura da mãe
e mostrou-a à praça que lhe acenava os lenços, os bonés, os chapeirões de
palha. Está morto, disse eu à família a compor a gola do pijama do
velho( ... ) (p. 305-306).
Em face do exposto, conclui-se que as personagens, entrevistas umas em
relação às outras e em relação aos elementos da espacialidade se integram e se
complementam, explicitando, a partir de um aparente monólogo, uma polifonia de
impressões e de lembranças que recuperam um processo de decadência, instaurado pelo
rompimento de leis que regem a ordem do social, do natural e do humano. Instalada a
ruptura, conjugam-se duas mortes: a do touro, que simboliza a extinção de uma
estrutura social que já não pode embasar-se em crenças e tradições; a do avô, cuja morte
tão ardentemente desejada, remete à transgressão da lei natural e a do mundo dos afetos,
em relação às quais ele mesmo introduzira a desordem e o caos, que a dispersão de sua
família representa.
Nesse sentido, ainda que instale um universo fictício, Auto dos danados não
deixa de revelar impasses de Portugal, no momento posterior à revolução de 1974, em
que ocorre o avanço comunista no Alentejo. Estão aí, simbolicamente representadas, as
classes oligárquicas que, ao longo de sucessivas gerações, perderam seu poder
financeiro e o domínio sobre as outras classes, devido à deterioração das normas de
conduta do convívio social, da moral e da ética . Ao esperar por uma presumível
herança, pela qual se digladiam mesmo que ela já não exista, essas classes se defrontam
com dívidas sociais não saldadas e com um país destroçado, cujo passado se esboroara
em ilusões, mas que tampouco conseguira instituir nova conjuntura social e traçar
rumos que fizessem seu futuro promissor. Sob esse aspecto, é significativa a imagem do
patriarca moribundo que metaforiza a própria família e a terra portuguesa: imóvel,
180

mudo, com um único olho, Diogo é o elo de ligação entre o
e o presente e a
projeção de um futuro
e sua degeneração e a de sua descendência se estendem
de Ana,
aos indivíduos e aos espaços que habitam. Igualmente é ilustrativa a
herdeira de Diogo: "Foi no Brasil, um ou dois anos depois da revolução, que percebi
que Portugal, tal como os comboios do meu pai, não existia" (p. 146).
Denunciando o ilusório de uma conjuntura social, o romance de Lobo
Antunes cumpre, pois, o objetivo de mimetizar, tal qual um espelho, um
e um
lugar, exercendo a função que a personagem Diogo enuncia: "Mas não há nada que os
espelhos não destruam ao reenviarem-nos a nós mesmos, manchados de carimbos de
estanho como encomendas postais sem endereço ... "
230). Como um espelho, Auto
dos danados destrói imagens estereotipadas e reflete, em forma de estilhaços,
de um mundo real, tendo em vista que são móveis e fluidos os limites entre ficção e
realidade.
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ReHgiom e secularizaçom na Índia
Anil Dhingra
(Jawaharlal Nehru University, Nova Delhi)

A religiam é umha parte essencial da tradiçam indiana. Quatro das maiores
religiões do mundo encontrárom abrigo em solo indiano: o hinduísmo, o budismo, o
cristianismo e o lslám. As duas primeiras nascêrom aqui, bem como o jainismo e o
sikhismo. Também tivérom acolhimento os judeus e os zoroastrianos. De jeito que
todas estas religiões coexistírom na Índia durante séculos. O seguinte quadro dá-nos
umha ideia aproximada da quantidade de aderentes indianos que pertencem a cada
religiom:
Percentagem de seguidores indianos das diferentes reHgiões* (2002)
Hindus 82.5
Mussulmanos 11.5
Cristãos 02.5
Sikhs 02.2
Budistas 00.5
Jainistas 00.5
Outros (Pársis, Judéus,
00.3

* National Census 2001

o hinduísmo
É difícil defini-lo de fonua resumida. A palavra hindu 110m aparece em qualquer
dos textos sagrados dos hindus. O hinduísmo nom tem profeta, nem Messias no mesmo
sentido que o tém os
os cristãos e os mussulmanos. Também nom tem um só
livro sagrado como a Torá, a Bíblia ou o Alcorám, nem advoga por umha crença
específica. Tal como diz o destacado filósofo e intérprete da religiom
o Dr.
Radhakrishnan, hinduísmo é "um nome sem conteúdo". E, acrescenta, "Trata-se de um
muséu de crenças ou umha mistura de rituais?" ( ... ) "o seu conteúdo -se assim se pode
chamar- muda de
para época, de comunidade a comunidade. Tivo um significado
no período védico, outro no budista ... e outro diferente na época modema".
Pode-se analisar o hinduísmo sob três aspectos diferentes: o filosófico, o
sociológico -a divisom da sociedade em diferentes castas- e o hinduísmo popular ou
folclórico- a religiom tal como é praticada na grande maioria dos seus seguidores. A
segUIr, vamos
estes três aspectos enunciados.
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A filosofia reiigim.a hinduísta
A literatura hinduísta está conformada por uns livros sagrados, principalmente os
Ramayana e Mahabharata, livros
Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita e as
que envolvem a essência filosófica da religiom hindu. Esta filosofia religiosa dos
as suas
rituais, a conduta cívica e inclusive as relações sociais som
guiadas por certos códigos que som conhecidos como smritis, todos baseados na
sançom sagrada da autoridade védica. As estruturas
falando em sentido amplo,
compreendem
grandes
das
a mais importante é o Rig Veda,
supostamente o texto
mais antigo entre os que ainda som considerados
sagrados, possivelmente composto entre os anos 1500 e 900 a.c. Por outra parte, os
afamados
também chamados Shrutis, termo que
hannonia, em
Os hinos do Rig Veda e os seus
essência som comentários sobre os Vedas.
comentários mostram que os deuses e as deusas som considerados forças espirituais
definidas, com formas e funções específicas dentro do esquema da natureza. Poderia-se
considerar o Rig Veda como a 'Bíblia' pessoal, se for lido por todos os hinduístas, caso
em que igualmente poderia ser atribuído o mesmo valor aos Upanishads ou o
de todos os livros sem deixar de
Gita. O interessante é que também é possível
ser considerado um bom hindu. Pode-se adorar Vishnu ou Shiva, ou outros deuses e
deusas, ou entom é possível nom adorar qualquer divindade e meditar sobre o Espírito
Supremo que habita o coraçom de cada um. Alguns hindus vam ao templo apresentar
oferendas e petições, render adoraçom ou praticar em cánticos devocionais. Enquanto
que alguns fregueses ainda praticam ritos e sacrifícios, outros banham-se nos rios que
para eles som
e realizam peregrinações ... O hinduísmo é enriquecido polos
contrastes.
Divisom da sociedade (Sistema de castas)
O sistema de castas, embora sustentado nos textos sagrados, foi e é um
fenómeno sociológico mais do que religioso. A palavra casta significa 'verna', quer
cor. A divisom da sociedade em quatro castas estabelece diferenças de aptidom e
de carácter. Os Brámanes (sacerdotes, educadores), os Kshatriyas (guerreiros, reis), os
Vaishyas (comerciantes e agricultores) e os Sudras (servidores, também chamados
intocáveis por razões de higiene). A divisom da sociedade hindu associa-se com Manu
(600 a. C.), autor do Dharma Shastra (Tratado Religioso)o Embora a Constituiçom da
Índia proíba a discriminaçom social baseada nas castas, a identidade de castas parece
continuar cobrando força e, ainda hoje em dia, dirige o comportamento social de um
grande número de hinduístas.

o hinduísmo popular-folclórico
Muitos hinduístas acreditam numha variedade de deuses e deusas que pode estar
representados por fonna humana, de animais, de flores e fenómenos da natureza. Na
realidade, as aldeias adoptam a sua própria deidade. Em geral, as famílias hinduístas
tém a imagem de umha deidade
lugar ou canto da casa; oferecem culto aos
deuses e deusas ao se levantarem, ou antes de se deitarem, fazendo oferenda de flores e
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acendendo
de incenso. A afamada Trimurti, quer dizer, o conjunto de três
deuses: Brahma (criador do universo), Vishnu (preservador) e Shiva (destruidor), inclui
os deuses mais importantes. As peregrinagens e os banhos nos rios sagrados formam
umha parte essencial da vida de um hinduísta devoto. O Ganges e o Jamuna som
considerados rios sagrados. Actualmente, o papel do Brahman se reduz apenas a
realizar as cerimónias religiosas. Há pessoas de outras castas, mesmo de castas
inferiores, e também mulheres, que em adquirindo o conhecimento dos textos sagrados,
realizam cerimónias religiosas, embora os casos deste género sejam raros.

o hinduísmo na Índia modema
Ao longo de séculos o hinduísmo enriqueceu-se na sua interacçom com novas
ideias procedentes do estrangeiro. A finais do século XVIII, por exemplo, a chegada
dos británicos expujo a Índia a influencias de pensamento ocidentais tais como: o
liberalismo, o humanismo, o cristianismo, o pensamento científico e a tecnologia.
Perante esta nova situaçom, a Índia mostrou umha vez mais a sua capacidade de
assimilaçom dos elementos estrangeiros, embora conservando sempre os seus valores
fundamentais.
No século XX, os melhores representantes do hinduísmo fôrom o Mahatma
Gandhi e o poeta Rabindranath Tagore. Gandhi inspirou-se tanto no Novo Testamento
como no Bhagavad Gita. Os seus devanceiros fôrom jainistas e muitos dos seus amigos
a ênfase no seu
eram mussulmanos. Na sua interpretaçom do hinduísmo sempre
aspecto multicultural, na verdade e na nom violência. Tagore, pola sua vez, encamou o
lado criador e estético do hinduísmo. Os dous complementavam-se e juntos exprimírom
as verdades mais profundas da antiga tradiçom hinduísta no seio do mundo moderno.

o budismo
O budismo é umha das grandes religiões que a Índia deu ao mundo. Antes de
elaborar a essência da filosofia religiosa do budismo, vamos familiarizar-nos com os
eventos na vida de Buda, tal como os aceitam os budistas.
Havia um rei Kshatriya, chamado Sudhodana, que reinou um território perto da
fronteira com Nepal. Umha noite a sua raínha, Maya, sonhou que um elefante de seis
trombas entrara no seu ventre. Os adivinhos, ao interpretar o sonho, declarárom que ela
conceberia um varom que governaria o mundo e dominaria os corações do povo em
todo o mundo. Foi assim como no ano 563 a.c. nasceu aquele meninho, quem foi
chamado Siddhartha. Mais tarde, quando o meninho chegou a alcançar a
eminência espiritual, foi chamado Gautama, o Buda, quer dizer, o sábio.
Como príncipe, Siddhartha desfrutava de todos os luxos que podia desejar. O seu
pai casou com umha das suas primas mais belas, Yasodhara. Durante uns anos
Yasodhara logrou seduzir e encantar o seu marido e tivo um filho dele, chamado Rahul.
Porém, os pensamentos do príncipe começárom a correr. Um dia, saiu do palácio
no seu coche para passear polas ruas. O que viu fizo-o repetir o seu passeio outros três
dias seguidos. Nestas quatro saídas, viu quatro cenas que deixárom um impacto
profundo na sua mente. A primeira foi a dum ancião que mal podia caminhar, a segunda
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um doente a pique de morrer, a terceira um cadáver que a gente levava â pira funerária e
a quarta um asceta com umha olhada de desapego benigno. Para ele, chegara o
momento da verdade. Umha noite, quando tinha apenas 29 anos, Siddhartha abandonou
a sua família e os luxos da corte para encontrar resposta às afliçoes do mundo.
Viajou para o Oeste até chegar a Benares, a cidade sagrada dos hindus.
Estabeleceu-se em Sarnath, na periferia de Benares, e começou a meditar procurando as
grandes verdades que finalmente viria a descobriL Estas quatro
que formam a
base da filosofia budista, som: 1) o sofrimento é universal, 2) o sofrimento é provocado
e avivado por Trisna, quer dizer, a avidez e o desejo, 3) o sofrimento pode ser evitado e
Qmnp,·"rl" e, 4) há um "caminho" que conduz à superaçom do sofrimento. A
grande verdade põe de relevo o aspecto prático dos ensinamentos éticos e religiosos do
Buda. Para ele, o Nirvana é paz e silêncio.
Embora ele
praticasse o ateísmo, os seus próprios discípulos eleváromno ao nível da divindade. Durante o reinado de Ashoka, o culto budista cresceu com a
conversom do rei ao budismo e, todos os lugares associados com o Buda converteromse entom em centros de peregrinagem.
Por volta do século VII d.C., já se percebia um hinduísmo revivido e reforçado
que no século IX d.e. começará a se expandir para o norte, desde o país
quando o
grande filósofo Shankara viajou por toda a Índia apresentando as suas interpretações
integradoras das múltiplas COlTentes que naquela altura surgiram do pensamento
indiano,
aparentes contradições estavam obstaculizando o seu desenvolvimento.
Shankara define o conhecimento supremo como umha experiência directa e um
testemunho imediato da realidade mesma, renovando a importância do elemento
pessoaL Esta nova forma do hinduísmo resultou ser um forte atractivo para o homem
comum e a assimilaçom reCOlTente do hinduísmo por parte do povo pujo-se em marcha
de novoo Os grandes mosteiros budistas encontravam-se em Bihar e Nalanda e fôrom
saqueados
invasores mussulmanos. Os monges tivérom que
ao
e ao
Tibet, resultando no facto
afora as isoladas zonas do noroeste, o budismo nom ter
comparativamente muitos seguidores na Índia de hoje.
os ensinamentos do Buda
deixárom umha impressom permanente no pensamento indiano. Na
actual
presenciou-se um renascimento do budismo com o estabelecimento de várias
organizações religiosas budistas. Perante a invasom chinesa em meados do século XX
ao Tibete, a Índia acolheu grande
da populaçom budista tibetana em qualidade de
refugiados, mesmo o Dalai Lama.

o jainismo
O
quer dizer,
e
de modo que se
refere à pessoa que se
a si
O fundador da religiom Jaina, Vardhman
Mahavir, nasceu em 599 ao C, perto de Patna. Casado e com
Vardhman pediu
permissom a seu irmão maior para se retirar ao bosque. Durante 12 anos, meditou e
logrou a iluminaçom. Mahavir refugou a sua roupa e passou os
30 anos da sua
vida nu,
a diferentes lugares. Morreu em 527 a.C A filosofia
do
jainismo está baseada nos
de que o mundo Dom é criado, mantido e destruído
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por umha deidade particular (tal como diz o hinduísmo), mas que funciona de acordo
com a lei universal. A qualidade sobranceira do jainismo é a sua ênfase na ahimsa ou a
nom violência. O caminho de redençom segundo Mahavir, está na busca de três jóias ou
normas de conduta: 1) urnha fé/crença correcta, 2) um conhecimento correcto 3) umha
conduta correcta (recta). O jainismo tem duas seitas principais: Swetambar (de veste
branca) e Digambar (sem veste).
Frente ao renascimento do hinduísmo na Idade Média e devido à sua afinidade
com ele, o jainismo perdeu muitos dos seus seguidores. Algumhas das grandes famílias
industriais da actualidade tais como os Dalmia, os Sarabhai, os Walchand, os Sahu, som
seguidores da religiomjaina. O Mahatma Gandhi recebeu muita influência do jainismo
e aderiu ao sendeiro da nom violência.

o Islám
Os primeiros contactos da Índia com o Islám têm lugar nos séculos VII-VIII
d.C., quando marinheiros mercadores árabes chegam ao sul do país. Nesses tempos, os
mussulmanos e os hindus viviam pacificamente em Kerala, no sul da Índia e havia
casamentos entre mulheres hindus e homens mussulmanos.
Porém, essa coexistência pacífica entre o Islám e o hinduísmo detivo-se quando
os exércitos mussulmanos começárom a invadir o país. No ano 1000 d.C., Mahmud
Ghazni e em 1193 Mohammed Ghori invadírom e destruírom a maioria dos templos.
Estes invasores eram turcos e criárom umha imagem pasmosa do Islám na mente hindu.
Foi muito depois, com os mongóis no século XVI, que o Islám se tomou a
religiom oficial da Índia, mas na realidade a sua prática se mantivo em forma moderada,
devido à visom ampla e tolerante da vida que caracteriza o hinduísmo. O imperador
mongol, Akbar, foi o primeiro em reconhecer que os dous, hinduísmo e Islám, nom
eram mutuamente excluentes e nom discriminava entre eles como amigo ou inimigo o
um do outro. Como um dos governadores mais ilustres, Akbar criou um ministério
dedicado à traduçom de obras religiosas hinduístas que contribuíu consideravelmente a
melhorar a percepçom mussulmana do hinduísmo. O sufismo, quer dizer, o aspecto
místico do Islam, tivo influências da religiom hindu.
Nos seus inícios, a soberania islámica na Índia foi agressiva. Mas os místicos da
religiom mussulmana, os santos sufis, desempenhárom um papel importante na difusom
da mensagem do amor universal. Khabir, que nasceu na família bráhmane e tivo pais
adoptivos mussulmanos, é um dos representantes máximos da tradiçom sufi. Os
seguidores do Islám conformam o maior grupo minoritário da Índia. Depois da
Indonésia e Bangladesh, a Índia tem a terceira maior populaçom mussulmana do
mundo.
Na sua maioria, tanto hindus como mussulmanos vivem sem problemas entre si;
porém, umha pequena minoria fundamentalista das duas comunidades manchou as
relações de irmandade, tema que tratarei mais adiante.

o sikhismo
A palavra sikh deriva do sánscrito shishya, que significa 'discípulo'. Assim, os
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sikhs som discípulos dos dez gurus e seguem os seus
que se encontram
re(;ornplla(los nun livro chamado Granth
quer dizer, o Livro do Senhor. Os
ensinamentos consignados nesta obra baseam-se nos hinos
polos gurus e
tanto hindus como mussulmanos. Embora o primeiro guru dos
outros santos da
sikhs fosse o Guru
foi com o
o guru Arjun, que o sikhismo começou a se
estabelecer como um sistema
distinto. O guru Arjun
as escrituras
dos seus antecessores e as suas
composições e juntou-nas com as de outros
santos hindus e
reunindo-as nesse livro
dos sikhs. A
propagaçom da religiom sikh alarmou os musulmanos ortodoxos e os sikhs fôrom
perseguidos. O filho do guru Arjun, Hargobind, que o sucedeu como sexto guru,
assumiu as armas contra os mongóis para defender a sua fé, mas foi assassinado
O mesmo aconteceu com o nono guru, Tegh Bahadur. O filho de Tegh
exército
Bahadur, Gobind
transformou os
sikhs numha comunidade militante e
instituiu a consagraçom dos sikhs por meio dumha cerimónia chamada Amrit, que os
convertia em Khalsa (puro), Isto aconteceu a finais do século XVII e inícios do século
durante o reinado de Aurangreb. Esses sikhs khalsa tinham que usar cinco
distintivos a saber: o cabelo
a barba sem fazer, um pente característico, uns
calções largos especiais e umha espécie de punhal encurvado.
Há que ter em conta dous aspectos do sikhismo. Primeiro, o sikhismo que
começara como umha espécie de ponte entre os hindus e mussulmanos, logo se tornou
ponta-de-lança contra a tirania mongol-islámica. Segundo, umha vez que a grande
maioria de conversos ao sikhismo eram hinduístas, para os sikhs foi um problema
manter a sua própria identidade.
A religiom sikh opõe-se ao sistema de castas e todos os homens acrescentam ao
seu nome o termo distintivo 'Singh' (leom). Os sikhs som umha comunidade nri\cnpr.,
com carácter aberto e alegre, Quase 20% dos soldados no exército indiano pertence à
comunidade
facto do
esta comunidade se orgulha enormemente.

o cristianismo
Segundo umha tradiçom solidamente
no sul do país, o cristianismo
na Índia é tam antigo como Sam Tomé, um dos apóstolos de Jesus Cristo, Diz-se que o
Santo passou alguns anos pelio de Madrás (hoje Chennai) e que morreu ali. Outras
lendas falam de Sam Barto1omé como primeiro misioneiro cristiano na Índia.
Segundo as fontes fidedignas históricas, a acçom misioneira cristã começou com
a chegada de Sam Francisco Xavier, em 1542. O seu túmulo em Goa é visitado por
milhões de católicos. A Sam Francisco Xavier sucedérom-no os missioneiros
portugueses; alguns deles fôrom recebidos na corte de Akbar e guardárom a esperança
de converter o imperador mongol.
No século XVIII, chegárom os missioneiros protestantes da Dinamarca, a
Holanda e a Alemanha. Na época colonial, a igreja anglicana tivo vangatem,
O cristianismo
a vida religiosa indiana. No terreno literário, a
influência cristã foi importante. Rabindranath Tagore rendeu homenagem a Jesus Cristo
em muitos poemas. Gandhi também recebeu influência cristã, os seus escritos abundam
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em citas tomadas do Novo Testamento. Na actualidade, quase todas as ramas da
cristandade encontram representaçom na Índia, onde há católicos romanos, metodistas,
batistas, etc.

Os parsls
Os parsis som zoroastrianos por fé e arianos iranianos por raza. A palavra 'parsi'
deriva de 'Farsi', quer dizer, 'persa'. Fugindo do Irám, durante diferentes períodos,
perseguidos
mussulmanos, muitos instalárom-se na costa occidental da Índia, em
Gujarat. Os reis hindus brindárom-Ihes protecçom e a liberdade de oferecer culto ao seu
deus. Os parsis adoptárom muitos nomes e costumes hindus (Patel, Desai, Gandhi,
etc.) e aceitárom a língua gujarati, como própria.
O zoroastrianismo é uma das religiões mais antigas do mundo. Diz-se que o seu
fundador, Zoroastro, viveu ao menos 300 anos antes de Alexandre o Magno (331 a.c.)
Zoroastro foi o terceiro filho dos cinco que tivo um estudioso chamado Pourushaspa
com a sua esposa, Dughdova. Aos 15 anos abandonou a sua casa e passou vários anos
errante, meditando. Durante umha das suas jornadas tivo umha visom de Deus e, desde
entom, passou o resto da sua vida predicando. Zoroastro nom tentava ensinar umha
nova religiom, senom restaurar a antiga Mazda-Yasni, quer dizer, a crença num só
Deus, Omnisciente, Ahura Mazda. Os hinos de Zoroastro, chamados Gathas, constituem
a parte mais antiga das suas escrituras zoroastrianas, o Zend-Avesta.
Os zoroastrianos ou parsis nom acreditam no ascetismo. A sua fé resume-se na
oraçom que eles recitam três vezes cada manhã: 'vispa hukhta, vispa avarstha', quer
dizer, os bons pensamentos, as boas palavras e boas obras do ser humano conduzem-no
ao paraíso, os seus maus pensamentos e más palavras levam-no ao inferno.
Há quase cem mil parsis na Índia actual; na sua maioria vivem em Mumbai. É
uma comunidade que diminui porque a sua taxa de mortalidade é muito maior que a sua
taxa de natalidade. A comunidade nom admite os conversos, nem reconhece os filhos de
pais nom parsis. Um número crescente de raparigas parsis casam com homens nom
parsis. Os parsis desempenhárom um pape! sumamente importante na esfera industrial e
social do país. Formam a comunidade mais rica da Índia e a única com 100% de
alfabetizaçom. Controlam muitas indústrias do país. Dous famosos nobres parsis som
Tata y Godrej.
Os judeus
Os judeus formam umha comunidade mui pequena no país. Actualmente,
movimentos migratórios para Israel, Estados Unidos, Canadá, fizérom descender a
populaçom judaica cerca de 10.000 membros que continuam desfrutando da segurança
e da paz que sempre conhecérom na Índia.
A religiom na Índia contemporânea
Vista desde o ocidente, a Índia geralmente é considerada a terra dos hindus. Mas,
como
a Índia foi plataforma de encontro de todas as grandes religiões do mundo.
Quase 83% da populaçom é hinduísta mas, mesmo assim, após a sua independência em
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1947, o país declarou-se estado secular. A constituiçom da Índia garante a liberdade de
re1igiom a todos os cidadãos. Os direitos fundamentais neste sentido garantem-se
mediante a interdiçom da discriminaçom baseada na religiom. O direito à liberdade de
religiom inclui a liberdade de consciência e de livre profissom, prática e propagaçom da
religiom, a liberdade de administrar os assuntos religiosos e a liberdade de assistir às
congregações religiosas. Também a liberdade de realizar o culto religioso em certas
instituições educativas. Além disso, os direitos culturais e educativos, que incluem a
protecçom de interesses das minorias e o seu direito a estabelecer e administrar as
instituições educativas. As datas importantes do calendário de todas as religiões fôrom
reconhecidas como festas nacionais. O grande filósofo hindu, Swami Vivekananda, no
seu discurso pronunciado ante o Parlamento Mundial de Religiões, celebrado em
Chicago em Setembro de 1893, salientou a tradiçom da civilizaçom indiana que aceita a
grandeza de todas as religiões, afirmando que "nós acreditamos nom apenas na
toleráncia universal, mas aceitamos todas as religiões como verdadeiras". O Swami
nom somente valorizava muito a "toleráncia", mas também a "harmonia". Segundo ele,
a harmonia requer toleráncia, mas a harmonia é muito mas que toleráncia. Pode haver
toleráncia dos desiguais, mas a harmonia pode exisitr apenas entre iguais. A harmonia
requer respeito mútuo. Um pode tolerar ao otro sem ser respeitoso. Isto nom produz
harmonia porque umha harmonia verdadeira é baseada no respeito mútuo. Este respeito
mútuo polas religiões é a base da coexistência harmoniosa das diferentes religiões na
Índia.
Antecedentes históricos do secularismo indiano
Na actualidade, o secularismo na Índia tem diferentes significados para distintas
pessoas. A palavra 'secularismo' nom foi usada no contexto indiano com o mesmo
sentido que no ocidente. Na Índia, a religiom desempenha um papel central na vida do
povo. As escrituras hindus enfatizam a essência da filosofia hinduísta que é Sarva
Darma Sambhava, quer dizer igual respeito para todas as religiões. Neste sentido,
Swami Vivekananda empregou a metáfora dos vários rios que fluem para o oceano. A
Índia foi um país com carácter multi-religioso, mesmo antes do advento do cristianismo
e do Islám e enriqueceu-se das tradições religiosas destas religiões. A tradiçom de
toleráncia entre religiões deve-se em parte às políticas estatais dos grandes imperadores
Asoka, no século III a.C. e, depois, Akbar no século XVII. Este legado contribuiu
enormemente ao fortalecimento da toleráncia religiosa no país. O imperador Asoka
renunciou à guerra e adoptou o budismo. Através dos seus éditos promulgou o
pacifismo, a nom violência e a harmonia com a natureza. Um dos seus éditos diz:Se
veneras a tua própria fé, ao fazê-lo veneras a fé do outro. Ao venerar a fé do outro,
exaltarás a tua própria fé e farás que seja honrada palo outro ..
O outro grande imperador da dinastia mongol mencionado, Akbar, continuou a
tradiçom secular ao criar umha nova fé chamada Din-e-ilahi, baseada nas essências
filosóficas de todas as religiões e permitiu todos os cidadãos do seu império
beneficiarem da liberdade de professar e seguir as suas distintas crenças religiosas. Esta
mesma toleráncia religiosa forma a base principal da política religiosa da Índia de hoje.
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o Mahatma Gandhi, o secularismo significa dar igual respeito a todas as
religiões. Na nossa definiçom do secularismo diremos que é um sistema onde as
transacções se realizam entre indivíduos, bem como entre indivíduos e instituições, sem
estar preconceituadas polas credos religiosos das partes e onde existe igual
oportunidade para cada pessoa, independentemente da sua fé ou credo religioso. Como
dixem, a constiuiçom da Índia garante plenamente esta liberdade.
Além disso, o secularismo contempla o direito de cada pessoa a ter solaz e paz
mental e a derivar em sustento moral. O Mahatma Gandhi dizia neste sentido: "Ishwar
Allah tere namm", quer dizer, Ishwar e Allah som nomes dum só Deus. Todas e cada
uma das religiões ensinam que Deus transcende todos nós, os seres humanos, e que nom
tem as grandes imperfeições que nós temos. Ao afinnar que o meu Deus é melhor que
é o dos demais estaria dividindo e caracterizando o Deus único e, portanto, pondo em
dúvida a grandeza do meu próprio Deus.
Por outra parte, a democracia e o secularismo contemplam-se e alimentam-se
mutuamente. Dizia Gandhi: "Nom quero que a minha casa fique cerrada e seja
sufocante. Quero que as suas janelas se mantenham abelias para que entrem os ventos
de outras terras". Gandhi acreditava que umha democracia baseada no pluralismo e a
toleráncia sempre será vibrante e entusiasmará, vitalizará e alentará os cidadãos a se
integrarem em vez de criar divisões. Para ele, o secularismo é a condiçom essencial
dessa democracia. Em anos anteriores, ele próprio, sendo umha pessoa profundamente
religiosa, fizera finca-pé na íntima relaçom entre a religiom e a política. Isto porquanto
achava que a
havia de basear-se na moralidade e, para ele, todas as religiões
constituíam a fonte da moralidade.
Além disso, como se notou designadamente no caso da Índia, a democracia
funciona melhor num ambiente de pluralidade, de respeito pola opiniom dos demais e,
onde exista a liberdade prática dos credos religiosos próprias. Se a democracia houver
de prosperar, será necessário manter umha mentalidade aberta para poder aprender dos
demais e criar um pensamento que destaque o comum entre as distintos credos, em vez
de destacar as diferenças. Foi um grande triunfo do Movimento Nacional indiano que,
embora se tivesse realizado a partiçom do país de acordo com critérios religiosos e, com
todos os bárbaros enfrentamentos que acompanhárom esta partiçom, o povo indiano
aceitasse o secularismo como um valor fundamental; o incluísse na constituiçom e
começasse a edificar um estado e umha sociedade seculares,
Após a divisam do país, umha grande maioria de mussulmanos preferiu ficar na
Índia (de facto a populaçommussulmana da Índia é maior que a do Paquistám). Além
dirigentes como Gandhi e Nehru quigérom que a Índia seguisse umha política
secular no sentido de que o Estado Indiano nom tivesse qualquer religiom oficial,
embora o povo indiano sim tivesse a liberdade, tanto no sentido pessoal como no
corporativo, de continuar qualquer religiom por nascimento ou livre adopçom. A isto é
devido que a Índia seja um país politicamente secular, enquanto que o seu povo
continua sendo profundamente religioso.

Surgimento do fu.ndamentalismo
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Já na época británica a contradiçom principal nom era entre o religioso e o
secular, mas entre o secular e o comunal (fundamental). As forças comunais entre
hindus e mussulmanos luitavam principalmente por participar no poder, embora
utilizassem as suas respectivas religiões para esta luita polo poder. Mesmo depois da
partiçom, o problema comunal nom desapareceu. A organizaçom fundamentalista
Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), que é umha associaçom hinduísta de extrema
direita, ainda hoje continua denunciando o secularismo como um conceito ocidental,
alheio à relidade indiana.
Teoricamente, Jawaharlal Nehru, primeiro a ocupar o cargo de Primeiro Ministro
da Índia, era um valedor do secularismo e da política secular e o seu partido do
Congresso também se tinha comprometido com o secularismo. No entanto, a política
competitiva entre os diferentes grupos religiosos e a manipulaçom por parte dos
partidos políticos levou à formaçom e consolidaçom de diferentes grupos
fundamentalistas de todas as religiões e alimentou organizações como a RSS dos
hindus, a Jamat-e-Islami e a Liga Mussulmana dos mussulmanos, a Akali DaI dos Sikhs
e outros grupos fundamentalistas de outras religiões também operantes, ainda que em
pequena escala.
Eventualmente, apresentárom-se enfrentamentos entre diferentes grupos desses
fundamentalistas religiosos nas décadas dos 50 e 60. Os partidários nacionalistas como
Jan Sangh (antigo BJP), um partido de poucos seguidores, puido aumentar o número
dos seus deputados no Parlamento nas eleições de 1967 e conseguiu 35 assentos.
Depois, puido participar nas coligações que govemárom nos estados de Uttar Pradesh,
Madhya Pradesh e Rajasthan. Notou-se paulatinamente um aumento na incidência e
severidade dos enfrentamentos entre grupos religiosos que chegárom a ocasionar quase
2.000 mortes em 1964, para depois diminuir a 673 em 1969 e 298 mortes em 1970.É
curioso que durante o Estado de Emergência, durante 1975 e 1977, quando a maioria
dos dirigentes e activistas dos grupos fanáticos como RSS, Jan Sangh e Jamat-e-Islami
fôrom detidos, notou-se umha diminuiçom considerável nas incidências de
enfrentamentos comunais. Infelizmente, na década de 80 produziu-se o surgimento dos
enfrentamentos comunais e esta vez quase 4.000 sikhs perdêrom a vida nas chacinas
que surgírom por mor do assassinato de Indira Gandhi, por parte do seu guarda-costas
sikh.
Em anos recentes, evidencia-se um auge das tendências fundamentalistas que
representa um repto para a mentalidade secular da grande maioria e que parece ameaçar
o mesmo carácter secular do país. Aguardo que o tempo nos permita analisar em breve
as causas do ressurgimento destas tendências fundamentalistas.
Poderíamos dividi-las em três partes: 1) Causas sociais (conjunturais), 2)
Enfraquecimento do aparelho estatal e 3) Oportunismo político.
1. Causas sociais. Incluem causas locais, acidentais e específicas, tais como
umha pequena disputa ou questom religiosa, ou o assédio incidental a umha rapariga, ou
inclusive umha briga entre duas pessoas de duas comunidades diferentes, ou a relaçom
ilícita de namoro ou matrimónio entre duas pessoas de comunidades religiosas
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diferentes o Porém, estas causas som operativas apenas quando houvo umha
comunalizaçom prévia na área onde vivem as duas comunidades envolvi das o
Comunalizaçom significa a divisom ideológica à base de postmas extremas ou
fundamentaiso Estas causas sociais agem como faísca que acende o fogo da
confrontaçom violenta entre as comunidades, enquanto que os grupos partidários e
ideólogos extremistas das comunidades preparárom o terreno para tal fogo o
Há outros factores também que desempenham um papel importante na violência,
em que amiúde participam os pobres da zona urbana, estes factores som os elementos
HHUUV"'ll", os mafiosos, cujo número aumenta como conseqüência do crescimento
económico desordeiro, e umha emigraçom a grande escala para as cidades o
Empobrecidas, muitas vezes sem trabalho, pessoas que moram nos bairros marginais,
sem ter acesso aos serviços sanitários, ao fornecimento de água, à educaçom, etco,
tornam-se fáceis vítimas de quem se dedicam a fomentar o ódio; o seu enfado e
encontram expressom na violência e os saques espontáneos realizados
sempre que se apresente a oportunidade oOs enfrentamentos intercomunitários, dirigidos
quase sempre por líderes políticos e fundamentalistas religiosos, som motivados por
interesses criadoso
2. Enfraquecimento do aparelho estatal. Umha característica importante da
política da administraçom indiana nas últimas décadas foi o enfraquecimento ou
negligência do aparelho estatal, em
no referente à sua intervençom
contra os perpetradores de violênciao De
a única forma viável de encarar este
de violência é a tomada de medidas imediatas e eficazes por parte do Estado,
já que somente o Estado possui os instmmentos necessários para combater esta mazela o
Contodo, nas últimas décadas a administraçom nom agiu com firmeza; nom utilizou a
força ao seu alcanceo Limitou-se a aplicar a lei contra as pessoas das organizações que
fam a
incendiáriao Mesmo muitas pessoas de
fundamentalista
chegárom a formar parte do parlamento indiano e ingresárom ao
administrativo
e policiaL Desde os seus cargos influentes alentárom aberta ou silenciosamente as
devido à sua cercania ao
pudérom
forças fundamentalistas o Além
manipular o sistema jurídico ao seu favoL Como exemplo podemos citar a matança dos
sikhs,
mencionada antes, em que uns
do partido do Congresso
participárom abertamente com
Também o caso de numerosos dirigentes do
BJP e funcionários da polícia em Gujarat que fôrom acusados de instigar a
chacina de 600 mussulmanos, e até de tomar parte nos factos factos ocorridos no ano
2002, quem ainda nom fôrom
30 O oportunismo político. O factor mais importante no crescimento do
fundamentalismo foi o
político, practicado polos
gmpos ou
pessoas "seculares" e orientado ao fundamentalismo religioso o Com freqüência
e nom se soubo agir frente ao asalto do
permitiu-se a intmsom da religiom na
fundamentalismoo Todos os partidos,
da
política,
eleitorais de curto
oferecêrom concesões às forças fundamentalistas para obter
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prazo ou,
se trata dum
de oposiçom, para criar problemas para o partido
entre os chamados partidos seculares e os
governante. Se presentárom alianças
partidos políticos religiosos (como por exemplo, Congresso e a Liga Mussulamana em
Kerala, Comunistas e a Liga Mussulmana em Kerala, Akali Dai
Sikhs) e
comunistas em
esta última nos anos
A justificaçom oferecida é que o
fundamentalismo religioso na religiom minoritária Hom é tam mau ou perigoso como o
fundamentalismo do grupo maioritário. Nos anos 70 (1977), os socialistas e outros
grupos "seculares" realizárom umha aliança eleitoral com os grupos fanáticos dos
hindus para derrocar o regime de lndira Gandhi. Associações extremistas como RSS
Vishwa Hindu Parishad, outras simpatizantes do
BJP e os seus integrantes
abertamente propagam o ódio às minorias religiosas. Essa tendência de
eleitorais com os grupos ou
fundamentalistas tivérrom conseqüências
extremadamente negativas, como brindar maior respeito e importáncia aos
fundamentalistas e legitimar a sua existência.
Contextualizando todas estas causas do surgimento do fundamentalismo nas
últimas duas décadas notamos que aumentou a tendência ao oportunismo por parte de
todos os
sem excepçom. Em lugar de controlar a tendência fundamentalista
justificou-se e fortaleceu-se. Existem vários casos que se podem citar acerca deste
oportunismo político; mais o mais ilustrador deles é o famoso caso de Shah Bano.
Shah Bano era a esposa dum advogado mussulmano. Em 1975, o seu marido decidiu
separar-se dela continuando o costume mussulmano e pagou apenas três meses de
pensom alimentícia sem recorrer ao tribunal. Shah Bano, pobre e sem meios, nom tivo
outra alternativa que recorrer ao tribunal e este aceitou o seu direito a umha pensam
permanente, cuja quantidade mal chegava a 12 euros ao mês. O marido apelou no
mesmo tribunal afirmando que segundo a lei islámica de Shariat, ele nom tinha a obriga
de pagar a pensom para além dos três primeiros meses. O seu caso foi rejeitado com o
argumento de que o código cri minar era válido para todas as religiões e mesmo o
Alcorám dizia que umha mulher divorciada devia receber a sua pensom. Em certos
grupos islámicos ortodoxos esta decisom causou um descontentamento que foi
alimentado polos partidos da oposiçom,
objectivo principal era criar dificuldades
para o partido Congresso, que adquirira umha maioria absoluta no Parlamento. Como
consequencia, houvo várias protestas e manifestações contra a decisom do tribunal. Por
outra parte, umha minoria mussulmana e incluso várias organizações de mulheres
declarárom-se a favor dessa
houvo vários protestos e manifestações contra a
decisom do tribunal. Por outro lado, umha minoria mussulmana e incluso várias
organizações de mulheres declarárom-se a favor dessa decisom, mais a sua opiniom foi
ignorada por completo. Rajiv
entom Primeiro Ministro do país, com umha
personalidade educada e moderna e que chegara ao poder com a promessa de levar
avante o país no século XXI, em vez de aceitar a decisom progressista do tribunal,
decidiu emendar a constituiçom a favor dos mussulmanos ortodoxos. Pensava que os
mussulmanos ficariam mui satisfeitos com este acto e se tornariam partidários
permanentes do seu partido Congresso. Na realidade, com este acto, em vez de entrar no
século XIX, o país retrocedeu à Idade Média. A sua acçom causou grande ira entre as
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organizações de mulheres, mesmo as mussulmanas e, entre a conente progressista; todo
isto posteriormente, danaria seriamente o carácter secular do país, causando indignaçom
também ao grupo maioritário hinduísta, que interpretou a actuaçom do Primeiro
Ministro como umha ofensa aos valores seculares do paíso Polo anterior, as
organizações hinduístas de extrema direita, até agora inactivas, de repente tivérom
umha causa e iniciárom umha campanha para mobilizar os hindus oRajiv Gandhi,
preocupado com o grande descontentamento que causara a sua decisom entre os
hinduístas, começou a procurar meios para os apaciguaL
Outra conseqüência do mencionado é o caso da mesquita BabrL Esta mesquita
foi construída por um governador do imperador mongol Babar no século XVI em
Ayodhya, a cidade onde reinara o Deus Rama segundo a epopeia Ramyanao Muitos
hinduístas acham que a mesquita foi construída sobre as ruínas dum templo hindu, onde
alegadamente teria nascido o Deus Rama e, além disso, que o governador mussulmano,
tal como fizeram vários invasores mussulmanos anteriormente, realizou esta obra para
humilhar os seus sentimentos religiosos o POlianto, os hinduístas reclamárom o lugar
para constmir o temploo Instaurou-se um litígio na corte estatal e um juíz de primeira
instáncia permitiu a instalaçom na mesquita das imagens do Deus Rama e a sua
consorte Sitao No entanto, nom permitiu nengumha comunidade de oferecer o culto
enquanto nom se resolvesse o caso definitivamente o O assunto foi esquecido durante
muitos anos, até apresentar-se o caso de Shah Bano, quando Rajiv Gandhi, na altura
Primeiro Ministro, permitiu que se abrissem as portas do lugar, que até entom
permaneceram fechadas para ambas as comunidades, facto que longe de acalmar os
fanáticos hinduístas, alimentou os seus ánimos para lançar umha campanha incendiária
com maior vigor.
O caso de Shah Bano, a abertura das portas da mesquita e a sua posterior
destruiçom por parte dos fanáticos hinduístas, criárom duas frentes que dérom lugar a
umha série de enfrentamentos violentos entre hindus e mussulmanoso Outros factos
como a carnificina de um gmpo de hindus no estado de Jammu e Cachemir por obra de
militantes islámicos, a fugida impune destes atacantes e a demonstrada incapacidade do
governo para proteger as vidas e os lares das vítimas, fornecênom muniçom ideológica
adicional às organizações fanáticas hinduístaso
A política míope do partido político do Congresso Nacional Indiano deu como
resultado que os mussulmanos na sua maioria votassem entom em contra sua e
continuem fazendo-o até hojeo Os hindus também manifestárom o seu
descontentamento contra o Congresso, e votárom a favor do BJP, partido considerado
"defensor" dos interesses dos hinduso Como conseqüência, os fanáticos das duas
comunidades cobrárom ainda maior força e ánimoo Os hinduístas fanáticos, dirigidos
pola organizaçom Vishwa Hindu Parishad, querem reconstruÍr os templos destruídos
polos invasores mussulmanos na Idade Média com o fim de restaurar a "glória" da
religiom hinduo Por sua vez, os fanáticos islamistas nom querem que a sua comunidade
se integre à estrutura secular pluralista e se modernize plenamente, amparando-se nas
garantias do sistema que o país lhes fornece o Quanto aos políticos, em vez de focar os
elementos progressistas das duas comunidades, tendem a prestar mais atençom aos
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religiosos", quem continuam
de vista
o assunto da
Babri como
de
na realidade nom é assim. De
nom têm interesse na
apenas estám interessados na
I"r"rl~rn da religiom e a identidade religiosa para fins
As
diferenças religiosas, como
nom som as causas principais da "comunalizaçom". O
fundamentalismo religioso difere da mentalidade
De
os valores morais
e
de todas as religiões som contrários ao fanatismo. A intrusom da religiom
entre as comunidades
na
e nos assuntos do estado é o que cria
é um assunto particular de cada
religiosas. Como dixo o Mahatma Gandhi: "A
um e
nom deve encontrar nengum lugar na
chamados

Condu§ões
Antes de
seria pertinente
Na
quantas pessoas som
seculares e quantas o nom som?
som crentes e
nom? É difícil
re,:pond1er porque no contexto indiano isto significa dizer quantos estám em contra das
pessoas das religiões minoritárias e quantos as re~:peltaJm
De facto, umha grande maioria do povo indiano é religiosa mas tolerante,
dizer que é "secular". Embora o
mais sérios para a sociedade e a
ainda nom
dominar o
do povo indiano. Mesmo que os
OJV'"H""V0 tenham utiizado o fundamentalismo para
as
e assumir
é evidente que com
as pessoas que votárom ao seu favor fizérom-no
para manifestar o seu desagrado face ao estado actual dos assuntos
económicos e sociais. Estanto no
esses
tivérom que moderar as suas
fundamentalistas.
A maioria do povo nom se imbuiu da ideologia
antes
onde houvo
os fundamentalistas vivem à margem. Inclusive nos
rrenUlm1em:os, nom existe umha divisom permanente entre hindus e
e
entre hindus e outras minorias. De
umha consciência
criou umha barreira
principal contra o
do comunalismo.
as tendências de voto
religiosas
nas
indicam que ao povo na sua maioria liom interessam as
Por
em Uttar Pradesh os
que costumam colocar os partidos
comunistas movilizárom os shias em Lucknow para se oporem à
contra de Irám na Comissom Internacional de Energia Atómica; Rahul
,--"V'H!',L~"'JV, lembrou ao povo mussulmano o caso da Mesquita Babri e o
BJP reiterou a sua promessa de reconstruir o
para os
apesar de isto todo,
tanto os mussulmanos como os hindus reflectírom o seu
por estes
nas
recentes.
O anterior demonstra que o fundamentalismo nom
firmar-se em
do país. Mas o problema na
é que apesar disto os
e continuam mantendo ligados a religiom e os assuntos do estado. A
nom
estabilidade do sistema
criticamente do
de
que
o
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estado no equilíbrio entre as numerosas comunidades diferentes que existem no país.
Este equilíbrio requer cuidado e medidos graus de imparcialidade,
sincretismo e toleráncia. As estmturas do secularismo, ao apoiarem as
religiosas locais, tém de manter-se
neutrais ou seculares. Os "secularistas"
no seu enganado afám até agora adoptárom umha atitude demasiado protectiva face às
"minorias". O seu enfoque baseia-se em que as "minorias" nom som capazes de seguir
um comportamento secular tal como costuma fazer a comunidade maioritária e que os
elementos ortodoxos e reaccionários entre os mussulmanos nom deveriam ser criticados
e desafiados, enquanto que os da "maioria" deveriam ser condenados até o tutano
do ataque contra Taslima Nasreen por parte dos mussulmanos fanáticos e contra M.F.
Hussain por parte dos fanáticos hindus). Esta atitude implica que o secularismo é um
favor que a comunidade maioritária deve conceder à "minoria" e que a "maioria"
deveria ser mais generosa com a "minoria" e deveria ser indulgente face aos seus
deslizes sectários.
Além disso, para revitalizar e fortalecer o carácter secular do país e criar um
sentido de segurança entre todas as comunidades num país tam diverso como é a Índia,
é imprescindível que o governo, seja do partido que for, governe segundo as disposições
da constituiçom que redigírom os grandes visionários do país e aja com umha
consciência verdadeiramente secular, para procurar a integraçom das comunidades
minoritárias na corrente geral secular do país. Os passos que tendem a integrar as
"minorias" integramente na corrente geral da sociedade indiana deveriam ser
encorajados em vez de ser resistidos, pondo de parte as considerações de "minoria" e
"maioria", que com o tempo nom faz mais nada do que danar os seus próprios
interesses políticos e enfraquecer e obstaculizar o processo de secularizaçom do país.
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Etimologia de uivar e vozes aparentadas
Higino Martins Esteves
(Buenos Aires)
Ademais de uivar, entram aqui em consideração também ouviar, oular / aular,
oulear / aulear, ant. oviar / uviar 'chegar, alcançar a', burlar, burla, bulha, e ular
'aturujar'.
Cuido que nem tudo é ululare, nem todo rasto românico de ululare está onde se
supõe. Custa crer não se ter visto antes alguns factos óbvios. É possível que as opiniões
que emito tenham sido propostas antes, pelo que rogo indulgência. Vejamos esses
factos, começando por alguns vocábulos restritamen-te galegos.

1. É ou/ar vocábulo galego-português lídimo?
Este verbo foi pouco atendido, talvez pela semelhança suspeitosa com o cast.
aullar, que deita sombras sobre o seu carácter genuíno. Não o registo em Portugal, mas
deveu existir. Aulido, julgado castelha-nismo, é provavelmente rasto do galego oular /
aular. Se este fosse castelhanismo, teria presença mais ou menos uniforme por toda a
Galiza. Ao contrário, vemo-lo documentado numa zona compacta, a do galego mais
oriental. Não é castelhanismo, sim extensão duma isoglossa léxica que se comunica com
o românico hispânico central. GuIar é galego asturiano, aular do Caurel, aulear de
Verim, oulear de Sárria. Em Fonsagrada coexistem ou lar, ouviar e bouviar. No
Zebreiro dão-se oular e aular. O flutuar do ditongo inicial é fenómeno dialetal do
Sueste lucense. Em aulido, antes que castelhanismo, haverá recriar do valor
fonossimbólico do vocalismo, apagado na maioria do domínio português pela
simplificação de ou. Quanto a -ear de aulear /oulear, virá de ouvear.
2. Etimologia de ou/ar.
Aceita-se o cast. aullar vir do lat. ululiire, de origem imitativa. O carácter
onomatopeico explicaria a incongruência na evolução para o românico. Nomeadamente,
ululiire tinha U breves e as palavras a estudo supõem étimo com o U primeiro longo.
Além disso, mostram A- protético, que também serviu a acentuar o efeito imitativo da
voz dos cânidas. Ainda há outra diferença aparentemente leve. Ululiire parece ter sido
próprio de bufos, mouchos e corujas, e depois estendido a homens e animais em geral.
Diversamente, oular (e aullar) não é de homens e animais; só de cânidas, domésticos ou
selvagens. A semântica não tem desfrutado de suficiente atenção nas investigações
etimológicas neste campo, com excepções assinaladas.
Que acontece se mudamos de critérios e caminho? Invertendo os termos e
reconstruindo um étimo a partir das formas românicas, talvez façamos um monstro, mas
aclararemos ideias. Por aí se chega a um *ADÜLLÃRE de ar familiar, de som próximo
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do lat.
louva-minhar', que não teria deixado
rastos românicos. Por Ernout sabemos ser originalmente dos
que, a demonstrar
varah
alegria ou a afagar o dono, v?em
movendo o rabo (-ulo-; cf. ser.
cauda', lituano valai 'cauda de
Se bem se
o único estorvo no
corpo fónico a separar o monstro de adulari é o LL
Bem pouco, havida
conta do valor da geminação nas
indo-europeias. Mas não nos deixemos
da Galécia,
levar
entusiasmo. Adiilari talvez viveu no velho latim
mas se nos chegou neste ou/ar decerto foi cruzado com
o elemento
adülari só
e o hannónico
e agOlreIro que lhe era pró-prio
e tanto convém às vozes dos lobos e cães, consideradas de agoiro
funesto.
do vulgar *ADÜLLÃRE 'latir
, cruzamento de
adulari com ululare. Aquele, tomado no seu valor mais antigo, brindava quase toda a
matéria fónica e o segundo quase todo o sentido. Oular sofreu depois a atracção dos
ditongos decrescentes e desfez o hiato que o castelhano conserva nas formas
rizotónicas:
aúllan.
3, São im:!.ependente1l uivar e ouvear?
Nos falares galegos para 'uivar' o maIS comum é ouvear, que em
é
ardentemente', segundo
Trás-os-Montes soa ouviar. Ouviar em
e será o mesmo vocábulo com deriva semântica diversa. Ora bem, ouvear
Aníbal
documenta-se ao menos desde Sarrniento. Não lhe conheço hipó-teses
fora da de Coromines, no DCECeH, que o tira de *ULULIZÃRE, entanto que para
uivar subscreve a
de
quer
ululare.
A meu ver, o nexo entre uivar e ouvear /ouviar é certo. Uivar virá de
ouviar será o mesmo com um ditongo inicial que também cumpre
e que procederá provavelmente do do oular ementado. A metátese vocálica em
meu ver, não oferece dúvidas, sobretudo quando se justapõem as formas ap:3xent'lda.s.
certo que não temos documentação da fomla *uviar com este significado, mas a
veremos a que se deve.
4, Etimologia de uivar e ouviar,
Cuido que Coromines atina vinculando os dous vocábulos nas
Ora bem,
*uar ou
a custo o étimo seja ululare: teria dado *oar ou
se o U- fosse
longo. É possível
mas permanecerá
cursos especiais que salvem a
a dúvida.
Talvez
nova luz a confiar no protótipo da comparação uivar / ouviar /
ouvear. Primeiro, cumpre optar entre ouviar e ouvear. Esta última lembra formas
galegas dialetais como cambear ou ravear 'raivar'. Abusivo seria estender-se
bastante claro. Aparecer no arcaico e isolado Trás-os-Montes (e talvez na longe
Fonsagrada) robora esse critério. Logo
ouviar.
Uivar virá certamente de
como o aludido raivar vem de raviar (séc.
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A mais antiga
de uivar (e do deverbal
está no Livro de
Falcoaria, do séc. XIV. Precisamente desse século são os últimos testemunhos do
medieval
'chegar (em auxílio), chegar a, conseguir, alcançar a', que vem
do latim obviiire 'sair ao encontro'. Este vocábulo chega ao séc. XIV e esvai-se,
justamente ao emergir uivar 'latir; ulular (cânidas)', de idêntica forma. Porque a forma é
idêntica: o vocábulo medieval é quase sempre uviar, com variantes como aviar
'--'<lCH,"'",""'" de Santa
que também traz
uvar (na Crónica Galega de começos
do séc. XIV, onde predomina huviar),
Crónica
códice galego!) e
aivar! (G. Estória e Crónica
do XIV). Surpreende estes casos não ter suscitado
maior curiosidade. Certo que o problema é tender a ponte semântica. Mas, a meu ver,
não é caso árduo.
O vocábulo medieval já andava ferido e o uso começaria a estereotipar-se em
determinadas frases. Lembre-se que já o lat. tardio obviiire era 'sair ao encon1ro' e
também 'ir adiante', tal
se des-prende do advérbio
do que procede. Estes
sentidos deviam de estar bem vivos nos usos orais de uviar / aviar, cujos testemunhos
escritos procedem das camadas letradas, nas que é possível supor usos de leve
especializados, mas divergentes do eixo semântico tradicional. Como acontece no latim
do cariz arcaico e tradicional que os
vulgar, a língua popular sói ficar mais
testemunhos formais intermédios. Ao decair
os transmissores mais ingénuos
ouviriam, em contextos
frases tais como 'uivavam / uviavam / uveavam os
de força do vocábulo decadente desa-parecia ao prender fortemente na
lobas'. A
imaginação de moços que não lhe conheciam o sentido preciso. A presença dos lobos
chega aos mais pelo ouvido e é precisamente essa presença velada e misteriosa a que
mais capta o ânimo. Diziam-lhes, num contexto emocional de narrações contadas nas
noites de inverno arredor do lume, que 'os lobos chegavam ou iam adiante do viageiro
solitário'. A experiência dos ouvintes, mormente auditiva a respeito dos lobos,
interpretaria o vocábulo opaco pelo valor con-textual e fonossimbólico: 'davam vozes
prolongadas, guturais, de mau agoiro e péssima premonição'. O contexto é suposto; o
valor fonossimbólico de uivar, óbvio.
Vimos o asterisco de *uviar só se aplicar a 'dar vozes os lobos',
uviar para
'sair ao encontro' está amplamente documentado. Não só isso; no sentido medieval
aparecem as variantes formais alvar e uvear. Nos vocabulários não vejo uivar com esses
mas deveu de tê-los.
Volvamos ao fonossimbolismo de uivar. Este finca monnente no ditongo inicial.
Ouviar / ouvear emergiu na variante sem metátese, cruzada com oular, para lograr
o ditongo OU evoca mais o latir dos cães do que o
aquele valor expressivo. Ora
ulular dos lobos. De qualquer modo, as fronteiras excediam-se num e outro sentido.
Estilisticamente, aproveita a conservação de toda a tradição, com matizes especiais em
cada caso. Quanto à forma a preferir do galego ouviar / ouvear, de dar certa esta
hipótese (cuido que o é) deverá ser ouviar, o que não supõe violência nos usos dada a
labilidade vocálica do idioma, sempre dócil e resistente.
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5. Terá burlar algo a ver com isto?
Burlar (e bulrar) fez cismar muito e talvez em vão. Para alguns é castelhanismo,
mas a incerteza etimológica tira sustento a esse mera impressão. A meu ver, a semântica
foi descuidada também neste caso. As acepções v?em juntas desde o princípio. Está
'enganar' junto de 'escarnecer' e de 'zombar (de)'. Há frequentemente riso, um riso
deliberadamente agressivo, escaminho. O riso sempre desvaloriza o seu objeto, mas
aqui é deliberado. Pode não haver a diversão e haver burla. Em português hoje quase
predomina a nota de 'engano'. Às avessas, em castelhano a nota 'engano' está antiquada
e só ficam dela rastos estereotipados em frases feitas; nele hoje no centro está 'zombar
(de)'. O catalam mantém o complexo.
Junto desses valores existiu dantes outro que se antiquou: 'arremedar, fingir,
criar ficção artística', possível junto dos outros. O que surge dos documentos velhos é a
possível independência antiga desse sentido. Assim, em castelhano temo-lo em J. Ruiz,
no verso 114 do Livro de Bom Amor, edição de Coromines: "trobar burla". R. Lapa
detetou-o nua cantiga de escarnho de Gonçal' Eanes do Vinhal (CV 1001; CEM 169),
na que uns "infanções ... entran nosco en dõas cada dia / e jantan e cean a gran perna /
e burlan corte, cada u chegamos." Quer dizer, não zombam, na companhia do rei tentam
fingir serem homens de corte.
A meu ver, burlar vem do vulgo *urulare, suposto pelo fr. hurler, it. urlare e
romeno urlà. Nestes não dava claro o timbre da primeira vogal. A origem do câmbio
deixa-se ver em burlar, que é *urulare mais buu!", onomatopeia infantil dos sons
guturais dos animais agoireiros e logo de espíritos e fantas-mas. Buu! mais *urulare deu
burlar 'fazer buul'. Desse escárnio infantil, ou, o que é o mesmo, do arcaico arremedo
de bufos, corujas e fantasmas, procede 'enganar escaminhamente' e 'zombar (de)'. E
também 'arremedar (bufos, corujas, fantasmas)', que passou para 'arremedar
(dramaticamente)'. Este último estava menos carregado de conotações e decaiu pronto,
entanto que os outros se constituí-rom em vocábulos básicos do idioma pela forte carga
expressiva.
Também existiu o valor mais neutro, menos conotativo, o de mero 'ulular', mas
quase não ficam rastos. Quase, pois se dá em Juan Ruiz, verso 1425d: "aI leon
despertaron con su burla tamafía". Não é possível nenhuma zomba nem engano;
tampouco arremedo inocente. É equivalente perfeito de bulha; este é que é entre nós
vocábulo vindo do castelhano. O cast. bulla não vem de bullire, como se tem dito, senão
de buu! mais ululare, que terá dado *bullar, do qual bulla é deverbal.
Antes de deixá-lo, parece próprio aduzir outra forma galega bem local e pouco
conhecida, talvez procedente de ululare: refiro-me ao ular 'aturujar, dar gritos os moços
nas romarias ou no monte', que assinala Aníbal Otero em Valedouro (Rizal, Lagoa,
Alfoz, Norte de Lugo). O étimo preciso será um uu! mais ululare, quer dizer, ül'lare.
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Marcial Suárez Fernández
(Alhariz, 15-02-1918; Aguieira-Porto do Som (Corunha), 26 de Agosto de 1996)

Isaac Alouso Estraviz
Universidade de Vigo
Resumo: O presente trabalho pretende dar a conhecer a um escritor de grande talento mas
que tem passado despercebido no mundo literário galego. Decorreu a sua infância e formaçom intelectual na vila natal para se deslocar posteriormente a Madrid onde começou publicando em
castelhano obras que foram muito celebradas nos círculos literários madrilenos. No mundo literário galego ofereceu-nos O Acomodador no qual demonstra o profundo conhecimento que tinha da
vila, das suas gentes e da idiossincrasia do mundo rural alaricano. Através das suas páginas vainos mostrando a maneira de ser e de pensar dos proganistas, todos eles naturais da vila, mentalidades, atitudes e comportamentos, ironia, ternura, emoçom, retranca. O saber conviver com as
adversidades e fazerem frente aos poderosos. Com breves pinceladas resume-se o conteúdo de
cada relato.Palavras chave: Marcial Suáraez, acomodador, galego, guarda civil, ironia, jogo, literário, relato, retranca.Résumé:Le présent travail prétend faire connaitre un écrivain de grand talent mais qui est passé inaperçu dans le monde littéraire galiciell. Son enfallce et sa fonnation intellectuelle se sont écoulées dans son bourg natal pour se déplacer postérieurement à Madrid ou
ii a commencé à publier en espagnol des oeuvres qui ont eu beaucoup de succes dans les cercles
littéraires madrilenes. Dans le monde littéraire galicien, ii nous a offert O Acomodador
(L 'ouvreur) ou ii montre une profonde connaissance de son bourg, de ses gens et de
l'idiossyncrasie du monde rural d' Allariz. Au long de ses pages ilnous montre la maniere d'être
et de penser des protagonistes, tous naturels du bourg, mentalités, attitudes et comportements,
ironie, tendresse, émotion, humour rusé. Savoir vivre dans l'adversité e s'affronter aux puissants.
Nous résumons en bref le contenu de chaque récit. Mots-clefs: Marcial Suárez, ouvreur, galicien, policier, ironie, jeu, littéraire, récit, humour rusé.

1.- Vida e obra
Nasceu em Alhariz, na casa conhecida como Academia da Agustina, Praça de
Baixo frente à igreja de Santiago. Hoje é a Baiuca, Residência de estudantes. Aos três
anos trasladam-se seus pais à ma O Portelo, n° 11. No baixo desta casa vendem-se
antiguidades, estando os dous andares sem habitar. Seu pai, Benito Suárez Feijoo, era
procurador. Casou com Adelaida e tiveram seis filhos: Adelaida, Santiago, Miguel,
Palo ma, Maria Luisa e Helena. Morreu o 26 de Agosto de 1996 e as suas cinzas foram
deitadas ao mar, o mesmo que aconteceria anos mais tarde com as da sua mulher. Tio
dos irmãos Suárez Canal por parte do pai.
Estudou Magistério em Ourense e finalizada a guerra civil deslocou-se a
Madrid integrando-se nos ambientes literários madrilenos. Em Madrid viveu na ma
Villaroz, ao Jado do Estádio Bemabeu, onde era frequentemente visitado polos seus
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contenâneos que foram os que o empurraram a escrever a O Acomodador e outras
histórias o As suas obras manuscritas coniam de mão em mãoo Foi redactor de Rádio
Madrid, colaborador
guionista e tradutor do UaUOJLIV,
Em 1948 publica a
novela intitulada La
de ambiente
que
em torno de um crime, com uma estética
à de Valhe lnclámo Em 1950
publica Calle de
que transcorre em Madrid do
e que tem certas
afinidades com La Colmena de Camilo José Cela Em 1965 obtém o prémio "Isaac
Fraga" com a peça teatral Las monedas de
estreada no mesmo ano em
Madrid e
em 1966 por
Esta obra foi muito bem acolhidao Resulta
v~'''U'''HoV esta frase "A tirania só é possível dentro de um
de cobardia geral
e alimenta-se de fracassos individuais", de jeito que vê bem que uma tirania seja
destruída mediante outra tiraniao Mais tarde foi galardoado com o Lope de Vega
obra Dias está
Em 1969
O acomodador e outras narraciós10 É a
obra em
galegoo A sua obra mais conhecida no nosso mundo o A obra está na linha de Os
biosbardos de Blanco Amor e Vilardebós de Sílvio Santiagoo O livro está
É
abundantemente ilustrado polo seu amigo Luís Seoane e com uma portada
de urna leitura
amena, cheia de retranca toda ela e de uma grande ternura o Em
realidade o
principal da mesma é ALHARIZ, a vila e as suas
e nom
O
que é o último dos relatos do livro. Esta obra foi traduzida ao
castelhano em Madrid em 19720
Os
dos contos som pessoas reais ainda que o nome um bocado
desfigurado o Mas a protagonista de
aparece com o seu nome
verdadeiro oÉ uma pessoa muito simpática, alegre, com 84 anos que nom se lhe notamo
Na sua casa criou-se
Quintana, actual Vice-Presidente do Governo Galegoo É uma
verdadeira
de Alharizo
Em 1991
conjuntamente com o seu sobrinho José Luís Suárez
ALLARIZ2, um livro por encargo o Suárez é o autor da primeira parte, um belo texto em
aUI"..")",,, ao castelhano e ao inglês, que
sobre o mais salientável da
com
duas de 1900 e o resto de de 1925 e seu sobrinho, José
éo
autor da segunda, com abundantes fotografias actuais de Alhariz e de algum lugar do
concelho. Neste a sua ideia de Alhariz a
de O
nom é a mesma o
O Alhariz de agora já nom é o dantes ainda que em muitos aspectos tenha que lembrarnos o que acontecia
ele era moçoo
Também publicou dous livros de contos infantis intitulados: Panolin
ROlnlJerlUl)es e Nuevas aventuras de Panolin I<nmr,pr:nu,"'p<
Os Verãos passava-os em Siena dei Espinar, nas aforas de Madrid e a Alhariz
vinha com frequência . Dous anos passaram em Alhariz o Verão o Era um estupendo
fabulador e bom observadoL Foi do Partido Comunista até que Santiago Carrilho o
se sentiu galeguista e concorreu com o Bloco às europeias
levou ao fi'acaso.
1

0 -

2
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Marcial Suárez, O acomodador e outras narraciós, GaJaxia, Vigo, 1969
Marcial Suárez, Xosé Luís Suárez Canal, ALLARlZ, Ir Indo Edicións, Vigo, 199L

ainda que sem sucesso.
Os nacionalistas de Alhariz fizeram-lhe várias homenagens. Entre elas uma
representaçom de cinco narrações do livro em diferentes lugares da vila. A Escola
Infantário da vila leva o nome de PANOLÍN em
ao escritor.
A que eu estimo como a melhor homenagem a Marcial Suárez foi a que lhe
fizeram o 19 de Julho de 1997. Consistiu numa mesa redonda sobre o homem e a obra
no Centro Social O Portelo, que começou às 19,30 h. Participaram nela: Santiago
Suárez (filho), Jorge Orellana (amigo), Jesus Oya (amigo), Marcos Valcárcel
(professor) e Anjo Quintana (alcaide). Às 23,30 representaram, nos cenários naturais
onde estám ubicados os contos, os seguintes relatos:

* A Fonte da Barreira
* O Terrinha
* Jogos proibidos
* As cem Caldeiras

* O Acomodador

Antes de cada cena elaboraram uns textos introdutórios orientadores do que se
Na
cena interviram 12 personagens; na 2', 11; na 3a ,
cenificava a
8; na 4' , 7; na 5", 5. A
cena, A Fonte da
tem lugar ao lado da fonte
que leva esse; a segunda, O Terrinha, na rua Entre
ao lado da actual estátua do
boi e perto do Eiró da vila; Jogos
no Centro Social do Portelo; As cem
na Praça de Cima diante da Casa do Concelho e O Acomodador no
WH~v~HU, na
de Baixo, frente à fachada da igreja de Santiago.
Como se vê, espaços muito bem escolhidos, que
uma certa unidade
cenificativa e facilita a continuidade da representaçom sem
deslocamentos de
abrangendo o mais significativo do livro.
U'''''IJ<U,,'JH~ dos textos para o teatro foi obra de António Blanco
vereador de cultura. A direcçom teatral correu a cargo de Xián Bobilloo
2.~

O Acomodador. O mal" suiientável de cada relato
O
é um livro que contém 18 relatos, todos eles centrados em
Alhariz e nas suas
Som todos de fácil leitura, muito amenos, que
no
leitor e nom o deixam até que chega ao final. Quer dizer-se que, havendo tempo, se lêm
todos de seguido. Denotam um grande conhecimento da
que maneja, ainda que
às vezes aparecem mais hiperenxebrismos dos que cabia esperar de um escritor em
contacto com o povo, sobretudo quando se trata de semicultismos que deforma talvez
inconscientemente. E acho que algumas variantes populares som criaçom sua,
no
tempo que levo nestas terras 110m as tenho ouvido nunca,
Mas há neles uma
da maneira de ser e de pensar das
personagens populares e também uma constante retranca que surge no momento menos
esperado e que surpreende gratamente o leitor e lhe provoca um
fomentando
para com os seus
Fora de Uma
nele lillS sentimentos de grande
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os demais têm muita
Caixinha
que resulta muito
esperpêntico e
humanidade.
Vamos dar-lhe um pequeno repasso a cada um dos relatos mencionando o que
de mais importante deles tem interesse para salientar os jogos literários e a retranca que
lhes dá vida. Ainda que o melhor de tudo é ler os relatos completos.
No primeiro, Um Crego como nom há muitos, diz-nos: "Nom há no mundo
um povo que tenhas mais igrejas em proporçom ao seu número de habitantes (3.000) e à
sua extensom, um quilómetro quadrado mais ou menos", o que repete, de forma
graciosa, mais adiante em boca de Vicentinho: "Nom há povo no mundo que tenha
mais igrejas por católico
. Havia naquela altura as seguintes: Santiago, S.
Pedro, S. Bento, Santo Estevo, Santa
de Vila Nova. A
do Pinheiro, que a destruiu um raio em 1902 quando estavam a celebrar "uma misa pola alma de
alguém que, ao
nem sequer a tinha"4. Hoje há no seu lugar uma cruz lembrando
que aconteceu. A capela de S. Isidro ao lado da Alameda e a de S.
na
de Baixo ao lado da de Santiago e que um Vicário quis trasladar à estrada de Vila Boa e
nom foi capaz de terminar a obra começada. Marcial Suárez diz: "Como se dixéramos,
o Vicário quis transplantar a igreja, mas o transplante secou-Ihe"5.
No
O Penaval e o Demo fala de um sujeito de olhos azuis e bigode
sem guias e um bocado amarelo palo muito que fumava e tinha tratos com o Demo, que
se lhe aparecia em forma de galo negro. O Demo aparecia-se-lhe em lugares e de maneiras menos suspeitadas e
nom
a um acordo, diz-nos o autor que o
escorrentava a cantazo limpo. Eis o que nos diz o autor: "O Penaval era um homem vamas de poucos miolos, porque só assim se lhe podia ocorrer acantazar o Demo: os
do outro mundo som todos como de
e nom há cantazo que os dobre.
Mas o Penaval nom o sabia e tiráva-lhe a dar, ainda que nunca lhe deu"6. Mais à frente
conta-nos que Penaval chegou a vereador e uma vez pediram-lhe para que falasse. Ao
resumir as suas palavras de que nom podia falar por ter a voz tomada, riram-se dele e
Suárez diz-nos que a partir de aí "nom foi mais homem".
Em A Fonte da Barreira mostra-nos uma grande ternura e retranca.
a
alcaidessa trata por todos os meios de convencer a criada de ir buscar
à Fonte da
Barreira e nom à da Praça de Cima, depois de uma discussom entre ama e criada, a ra20m que lhe dá a ama é "-Estás na minha casa, e tenho a obrigaçom de tratar-te como se
"-Tratar-me como a uma filha! E logo porquê nom manda a sua
fosses minha filha"
filha buscar água à fonte?" ao que ela lhe responde: "-A religiom diz que há que tratar
as criadas como se fossem filhas, mas a ver se compreendes: nom diz nada de tratar as
filhas como se fossem criadas!"7 Ao se tratar de levar a água corrente às casas, surgem
problemas de vários tipos: um deles é que uma vez instalada a tubagem a água nom

°

lb. p.
lb. p.
5._ lb. p.
6._lb. p.
7_ lb. p.
3_
4._
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corre. Há teorias do mais extravagantes para explicar o fenómeno. Ao final a única pessoa que tem razom é o industrial que diz que o tubo tem uma pedra atrancada. Paturro
diz nom saber como vai procurar dinheiro para meter a água na casa. "Nom sabes - dizlhe Carraju- porque se trata de água, Paturrinho. Se fosse [vinho] do Ribeiro ... "8
Em A Morrinha conta cousas do seu povo que nom acontecerom nele. A sua
criada Afonsina estranha continuamente a vila natal. Ao falarem da Lupe que se fora
para Londres e nom lhes escrevia diz: "E você como quer que lhe escreva? Deica agora,
todo tempo lhe é pouco para estranhar!"9
O Desertor conhecido por O Terrinha, é um rapaz bastante aparvado, como diz
Suárez, nom era autente, mas tinha uma qualidade especial, a de ser um excelente caçador de pássaros. Como era tempo de guerra alistaram-no para o exército apesar de
tudo o que fez o tio para que vissem que nom era autente. À volta ninguém acreditava
do que acabava de se passar. O tio continuou a explorar as influências do Comandante
militar de Alhariz. Mas era inútil. Um dia apareceu por ali o Terrinha todo contente.
Teve que voltar ao exército, mas agora muito bem recomendado palo Comandante. Resulta estremecedor as conversas do Terrinha com o Capitám Jurídico. Afinal volta e o
tio Joám dirigiu-se feliz a Eudoxia, sua mulher, "-Nom che disse cem vezes que tudo se
governava" E a tia Eudóxia só murmurou "-Graças ao azeite que lhe levei a S. Bento!"IO
Em Circunstâncias especiais relata a história de dous rapazes, Cacholas e Fardei, que se pelejam por um pedreiro. Descreve muito bem os palpites do Cacho ias
quando está a espera de que seja a hora para tocar os sinos. Depois entra polo meio o
Miudinho, o sacerdote, que insiste muito ainda que nom consegue nada com obrigar os
rapazes a cantarem:
"Penitencia, penitencia,
si quieres la salvación.
Rouba guiços, rouba guiços,
y hallarás condenación "I J

Em O Home que tinha uma saída ao mar narra a história do chefe da cadeia e
o seu jeito de jogar o xadrez e de como ao lhe descobrirem que tinha uma perna de pau
se foi embora.
A retranca retrata-a perfeitamente em Uma Visita de Inspecçom na maneira retorcida de falar do Modesto, o fabricante de chocolates, e o jeito de se enfrentarem com
os da Fazenda Alfredo Gonçalez, aliás o Fetém, e a sua mulher Genoveva.Esta passava
ao lado dos inspectores e perguntaram-lhe se aquela nom era a casa de n Alfredo
Gonçález. A mulher botou-se a rir e disse-lhes que ninguém o conhecia por Alfredo
Gonçález, senom por Fetém e que sim era essa. Viu ao homem de longe e berrou-lhe:
Felisindo! Felisindo, e tu nom verias por aí o Fetém, que o buscam estes senhores? ( ... )
lb. p. 37.
lb. p. 49.
10._ lb. p. 64.
11.- lb. p. 78.

8._

9._
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"Nom. Nom O vim e faz tempo que nom o vejo"12 e passou por diante dos da Fiscalia e
ainda levou a mão à gorra e os cumprimentou. E assim passaram mulher e homem para
a frente como se nada.
Em Dona Rita, Virgem e Mártir narra-nos a história de Pepinha, uma viúva
que levou para a sua casa a Rita, uma mulher velhinha e sem dinheiro. Além de divertida o interessante é o que diz a Luísa quando entre ela e senhora discutem em que língua
falava Rita no momento de morrer: "-Tu entendiche "as fouces", mas isso é galego, e
ela sempre falava em castelhano. -Bem o sei -aceitava Luísa-. Mas, à hora da morte, a
gente deixa-se de peperetadas e fala como tem que falar"13.
As Cem Caldeiras. É este um relato muito divertido, explicando todo o processo que havia para extinguir um incêndio com todos os falatórios. O Alcaide decidiu
comprar cem caldeiras para evitar alguns problemas, mas, afinal, "Foram sucedendo-se
alcaides, e foram desaparecendo caldeiras: quantos mais incêndios havia mais caldeiras
desapareciam no tempo de cada alcaide. E, em elogio dos alcaides, há que dizer que eles
duraram mais do que as caldeiras. A prova está em que hoje ainda fica algum calcaide, e
caldeiras já nom há nenhuma".14
O Vinho dos Sábados. Conta neste o que Ilhe acontecia a pessoas da vila que se
embebedavam com vinhos de Verim ou do Ribeiro. Entre outros o Tarabá, o Pardau, o
Bica ... Do Tarabá diz: "Eu nunca vim homem que falasse tantos idiomas de sábado para
a segunda-feira: inglês, francês, alemão, italiano, russo ... Qualquer idioma [... ] O mais
seguro era que, quando falava em italiano nom o entenderam nem os russos. E que,
quando falava em russo nom entenderam nem os alemães. E que, quando falava em
alemão nom entenderam nem os ingleses. É surpreendente o falar por ele inventado neste caso. "O Pardau era outra cousa. Nom ganhava nada com as borracheiras: quando estava bêbado era tam ignorante como quando nom"15. O Boca estivera no Bairro da Boca
em Buenos Aires. Um bocado fanfarrom ao contar as histórias que lhe aconteceram na
Argentina.
Viagem de Estudos. Neste narra uma noite de fárria que se passa entre ele, o
autor, e vários amigos: Ramom Bouças, Augusto Camba, Jesus Souto, Camilo, seu irmão, e ele. Afinal ficaram ele e Ramom Bouças que se propõem ir a S. Vitório. Conta tudo o que lhes passou, queé do mais divertido, até que voltaram para Alhariz.
História de um Cristão. Relata neste a história de um emigrante galego a Renteria e Passajes e que ele denominava sempre de Norte. Mas o Norte que ele conhecia
obedecia só a isso. De volta sempre falava maravilhas de lá, mas ele sempre vivia na
miséria em Alhariz e fazia algum trabalho de vez em quando. Entre as cousas que comia
estavam os caracois sem preparar tal e como os pilhava. Metia-os entre um bocado de
pam e pumba! para dentro. Ao se instalar na caseta da vinha, ia todos os dias à procura
de um feixe de lenha para se quentar e um dia deu-lhe por ir a Chourente a uma touça

12._

lh. pp. 97-98.

13._ Ib. pp. 109-110.
14._ p. 130.
15._ Ib. pp. 133 -135.
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de Antoninho Besta. Quando tinha o lavor feito lá apareceu o dono da touça com o carro. Entre o Antoninho e o Largám estabelece-se um diálogo num primeiro momento
muito áspero e duro, mas na medida em que iam falando o Largám conseguiu abrandar
o coraçom do Antoninho e que este lhe levasse a lenha no carro. Antoninho pede-lhe
que lhe corte dous carros de lenha e diz-lhe que lhe vai pagar o trabalho ao que se nega
o Largám, que o quer fazer gratuitamente. E diz-lhe com muita arrogância: "-Dous carrinhos de lenha nom som trabalho. Som um jogo para entrar em
e nada mais:
como quando vinham
os senhoritos jogar ao futebol"16. Psicologicamente está muito bem conseguido polo autor e resulta muito atractivo para quem o lê ou escuta.
Uma Vidinha descansada. Neste retrata a vida de jogantim de António "Vintecatro" com Joám de Roiriz. Este homem que passava a vida sem trabalhar, jogando e
mentindo em todo momento, de jeito que inventou entre ele e seu parceiro uma nova
maneira de
ao se confesar com o senhor abade disse-lhe: "-Senhor abade, digalhe aos do Liceu que, cada vez que cantem as quarenta, nom deixem de rezar um Painosso por este mangante". E o Joám de Roiriz quando o viu morto exclamou: "-Pobre,
António. Por fim acabarom-se-lhe os trabalhos ... ""
Aqui conta a vida de jogos que levavam os vizinhos de Alhariz no Liceu até altas horas da noite, procurando evitar a presença da Guarda Civil.
Uma vez apareceu por ali Modesto, o chocolateiro, para lhes entregar um candil de gás,
pensaram que era a Guarda Civil e fugiram todos por hortas e caminhos. Os oito que estavam passaram-nas mal sem necessidade. Mas outra vez pilhou-os a Guarda Civil e
entre o Sargento e os ali presentes originou-se um diálogo muito interessante, ficando
tudo em paz.
Uma Caixinha branca. É este um conto muito
esperpêntico, macabro,
tanto ou mais que
de Valhe-Inclám. O centro do relato está nas febres de Manolinho e seu pai que nom sabe que fazer e o único que se lhe ocorre e levar-lhe uns codelos de pam para que os coma o rapaz. Sai à procura de comida na casa de uma vizinha
para o rapaz, mas este nom come e morre ao pouco tempo. Enterro. Desesperaçom do
pai. Efrém desenterra o rapaz e leva-o para a casa. Coloca-o no leito bem envolto nas
mantas, enquanto lhe vai dizendo: "Tu ali e eu aqui, nom tinha jeito. Estamos melhor
juntos. Foi à cozinha e colheu todas as cousas de comer que pôde encontrar: meio pam
centeio fresco,um anaco de toucinho e umas poucas de maçãs que lhe levara a mulher
do José, poucos antes do enteno. E, enquanto iajutando todo, nom parava de munnurar:
"-Fame negra! Nom tens mais que fame. Volveu e botou-lhe todo por cima da cama do
neno: -Come e farta-te e volve por ti, Manolinho. Todo che foi fame".l8
Um Homem que sabia de quase todo. O protagonista deste relato é Rogélio,
padeiro, que gostava muito da escultura. A ideia que ele tinha da arte explica-o do secomo tu diguinte jeito: "Um fulano pode vir e colher uma pombinha dessas e
zes. Mas, entom, a pombinha nom é uma obra dum artista: é uma
é um canlb. p. 182.
Ib. p. 190.
18_lb. p. 219.
16._

17._
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tazo, e nada mais"l9. Era um sujeito que ia a Ourense de vez em
a satisfazer as
suas necessidades sexuais numa casa de citas. Levava sempre
uma empada que
comia com um grupo de rapazas da casa. Ante as dúvidas que lhe apresentava o autor
de poder colher um doença ele respondeu
"-Mira: eu colho a minha empada e vou-me a Ourense. Mas antes de ir onde tu
passo pola catedral e fago-lhe
uma visita ao Santo Cristo" ( ... ). Tem que ver. Todo tem que ver. Fago-lhe a minha visita ao Santo Cristo e depois arreio para alá"2°. "-E quando encontras a catedral ,v\..uu'ua,
que fazes: esperar a que cha abram? - Nom espero, nom.Volvo-me para ruu""u,,".
carro" ( ... ) "Nom penso nada.
sem ir a
e nada mais"
"-Nem falar. Se vou comer a empada com elas, igual depois nom
de mim. A
ocasiom faz o ladram ... Volvo-me para
e acabou-se"21.
O Acomadador. Conta-nos neste relato as falcatruadasque os rapazes lhe faziam a Emílio o
o Acomodador do cinema local e as que este lhes fazia a eles.
além de carpinteiro e acomodador do cinema era o enterrador dos mortos. Por
isso
conseguiu que no cinema nom se ouvisse um
um dia o Arturo berroulhe: "-Macabeu, fixeche do cinema outro cemitério!" O relato termina da seguinte madixerom-me que o "Macabeu" morrera, e a mim deu-me nom
neira: "Faz algum
sei
ao lembrar-me das muitas trasnadas que lhe fazíamos, amargando-lhe a vida e
pondo-lhe o sangue preto, nada mais que por divertir-nos. Mas o meu remorso e Inútil: a mim serve-me para pouco, e ao coitado do "Macabeu" nom lhe serve para nada".
Para que lhe imos dar voltas? O caso é que me dixerom que o enterrador morreu, mas nom me dixerom quem o enterrou".22
A linguagem de O Acomodado!"
Ainda que anteriormente falei da riqueza linguística e lexical de O Acomodador, convém salientar algum reparo. Sem essas deturpações linguísticas, seria para mim
uma das melhores obras de obrigada leitura. Imagino, porque nom consultei a segunda
ediçom feita por
que alguns desses erros se corrigiriam e outros talvez se aumentassem. Eis, pois, alguns:
Emprega continuamente
que eu nom tenho ouvido nestas terras, ainda
que sim naide.
circunstanza, comerzo, concenza, concexal, consequenzas,
eraro,
denunza, eisistenza,
espricar
estranar,
notiza, púbrico,
víutima ...
Este livro, corrigindo esses erros e adaptando-o ortograficamente à língua comum, poderia aceder a ele um elevado número de leitores e seria uma fonte inesgotável
para os estudiosos de psicologia e antropologia social,
:t~

lh. p. 222.
lh. pp. 226-227.
21._ pp. 228-229.
22._ lb. p. 237.
19._

20._
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Clarice Lispector em 2007. Um pe:rcurso pola trajectória da escritora
brasileira nos 30 anos da sua morte
Laura Blanco de la Barrera
Se tivermos a intençom de relatar Lispector haveríamos de começar hoje para
terminar onte. Mas como, em suas próprias palavras, «viver não é
teríamos
de dizer: Clarice não é relatável.
Nascida em 10 de Dezembro de 1920, a escritora brasileira completou em 2007
um duplo aniversário, passados 30 anos da sua morte em 9 de Dezembro de 1977.
Forom, e seguem a ser, crescentes os substantivos e adjectivos que prevalecem nos
diferentes ámbitos de dissertaçom sobre a autora e no que o seu nome traz para a
memória: mistério e beleza, junto com estranha, fascinante e inclassificável,
alcançárom especial incidência ao longo do passado ano, em que se realizárom
numerosos eventos com motivo desta comemoraçom tanto no Brasil como noutros
países da América Latina e também no Estado espanhol, na Catalunha. Do mesmo
modo crescentes, também, aqueles que ficárom "apaixonados", no lato
da
palavra, de umha Clarice Lispector que hoje é considerada quase em termos de ícone da
literatura brasileira e ocidental do século xx.
A família da escritora era natural da Ucrània, sendo Tchetchelnik,
concretamente, o lugar em que nasceu e que abandonou com os pais e as duas irmás
maiores, quando apenas tinha meses de vida, por causa de emigrarem para o Brasil.
Estabelecérom-se em Maceió em 1921, três anos depois no Recife e, em 1935,
radicárom-se no Rio de Janeiro, onde Clarice Lispector se formou em Direito,
concluindo o curso em 1944. Nom tendo chegado nunca a exercer a advocacia,
trabalhou como jornalista e tradutora, e nesse ano viajou para fora do país
acompanhando o seu marido, Maury Gurgel Valente, na sua carreira como diplomata
nas cidades de Nápoles, Berna, Torquay e Washington, e após dezasseis anos vividos no
estrangeiro em que nasceram os seus dous filhos, regressou em 1959, separada, ao Rio
de Janeiro.
As pesquisas de carácter biográfico sobre a escritora resultárom do interesse que
a própria Lispector-pessoa despertava no público e na crítica, tendo deparado com
dificuldades que, em anos posteriores à sua morte, o estudo de Nádia BattelJa Gotlib de
1995, Clarice: uma vida que se conta, logrou elucidar em boa medida,
com outros
trabalhos, como a tese defendida nesse mesmo ano por Teresa Cristina Monteiro
Ferreira, publicada em 1999 pela editora Rocco baixo o título Eu sou uma pergunta:
uma biografia de Clarice Lispector, ou como o estudo de Lícia Manzo, Era uma vez: eu
publicado em 1998. Tratáva-se, pois, de dados nom esclarecidos a respeito da data de
nascimento e de alguns factos da sua biografia que fôrom também abordados,
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recentemente, nos livros Clarice
da escrita por Carlos Mendes
com
dos dedos
da Universidade do
em 2000, e Clarice
de Vilma Arêas, saído à luz em 2005.
Quando em 1943 a escritora
de 23 anos de
entrou no campo
literário brasileiro, o centro do cánone nacional ocupava-o a
na via do romance
que
altura produziam Graciliano Ramos, José Lins do Rego,
de Queiroz e Jorge Amado, e que experimentou umha viragem psicologista
através de Guimarães Rosa principalmente. Mas foi através da
de Perto do
que a escrita de Clarice Lispetor marcou um golpe de efeito no
ámbito da crítica de igual modo que Guimarães Rosa com o seu
-estórias- de
e situou-na num status de inovaçom e ruptura dentro do
merecendo-lhe o
a sua
Graça Aranha da Academia Brasileira de Letras em 1944. Mesmo
estréia ocorreu com um certo despercebimento que se prolongou no tempo das
publicaçons, sendo durante anos umha escritora conhecida sobretodo por
mas pouco lida. No decurso da sua carreira literária
outros
acentuou-se a fama de escritora difícil que fora adquirindo, até o alcance da sua
consagraçom a
da década de 70.
Nessa
o Brasil estava numha
especialmente convulsa. O Golpe
dos Atas
de 1964 enrijecera no 13 de Dezembro de 1968 com a
Institucionais (AI-5), que significárom um feche maior da ditadura através da
HH!JV"~"'lHH de leis que eliminavam direitos básicos das pessoas, impasse que marcou a
e impeliu muitos cidadaos ao exílio.
para o exterior
entre os anos 1968 e 1971, o momento em que se
a imagem do Brasil como umha
potência, e em que as ideias de 'milagre
brasileiro' e 'boom económico' começavam a circular corno véus distorcedores da
realidade interna do
regulamentada através da censura e do controI exPlclra1tn
repressom conduziu ao silêncio ou ao exílio a
agentes culturais e, nesse
clandestinidade e pseudónimos, o facto de simplesmente alguém dizer ser escritor ou
artista comportava riscos, por ser
de violentador do regime.
Entretanto, Clarice Lispector vira publicados, até
cinco romances, quatro
livros de contos e dous livros infantís, quando
a partir da década de 50 se tinha
a falar mais de mulheres
paralelamente umha
mudança nos
que tradicionalmente as definiam. Até 1977, o mesmo ano em
que publicou A hora da estrela e em que faleceu, saíram à luz mais umhas oito obras
póstumas. Na sua
suas, livros de contos predominantemente, às que se somárom
actividade como tradutora realizou adaptaçons de obras de Oscar Wilde, Edgar AUan
Walter
Jack London e Henrik Ibsen para o
infantoPoe, Jules
e traduçons para o português de romances de Pascal Lainé, Bella Chagall, John
Farris, Anne Rice, e Agatha Christie.
Quando no Brasil, a
da década de 70 e após a sua morte, se falava de
Clarice Lispector em termos literários, editoriais e jomalísticos, era umha referência
que passava por um processo de
Traduzida para diversas línguas, a
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projecçom internacional da sua obra iniciou-se em 1954, com o lançamento de Perto do
rn;vr,,~/in <p,"nupm na sua primeira ediçom francesa pola Editora
na década de 60
editaria-se, nos Estados Unidos e baixo responsabilidade de Gregory Rabassa, A
no escuro vertida para o inglês, e em 1978 Claude Farny publicaria
selon G.
H. na França. Já em 1965 tinha sido encenada a peça Perto do coração
no
Teatro Maison de France e, anos mais tarde, em 1990 A paixão segundo G. H. foi
representada no teatro Gérard Philippe de París por Alain Neddam.
A crítica da obra de Lispector pode agrupar-se, grosso modo, em dous blocos
que se desdobram, cada um, em outros dous:
a) O que aponta a escrita do feminino, tanto o que vê na sua escrita a escrita da
fraqueza, como o que vê na sua escrita o feminino através do feminismo. Os estudos
epistemológicos que versavam a ficçom de Lispector baixo umha focagem feminista
emergérom a partir da década de 70 nos Estados Unidos e na França. No ámbito norteamericano, Earl E. Fitz consideraria, tal como indica Cristina Ferreira-Pinto Bailey no
seu trabalho "Clarice Lispector e a crítica" de 2006, a sua escrita como antecipadora da
teoria 'pós-estruturalista'. No ámbito francês, outra das vias de estudo -de carácter
feminista- sobre a mulher na obra da escritora brasileira, foi incentivada por Hélene
Cixous, que cunhou a designaçol11 "écriture féminine" ou 'escrita do corpo' como umha
forma de desvertebraçol11 do discurso androcêntrico e patriarcal.
b) Tanto o que procura umha ligaçol11 entre a escrita clariceana e as
influências/presenças de James Joyce, Katherine Mansfield e Virginia Woolf, como o
que na sua obra vê desajustes estruturais, corrente que iniciara Álvaro Lins, um dos
críticos mais prestigiados na altura. Através do primeiro romance, Perto do coração
selvagem, Lins tinha incidido inicialmente na ficçom pola óptica do feminino, de
alguém que era inadaptado, mulher, mulher dum diplomata e formada em Direito, e
insistiu no ponto de vista de que a obra revelava técnica, mas ainda prematura.
No Brasil, depois dum primeiro momento alguns críticos ficárom um pouco de
parte supostamente à espera de observar quais eram e como se resolviam as tomadas de
posiçom a respeito da produçom de Clarice Lispector, e a partir do seu regresso ao país
é que se consolidou o interesse pola escritora, parelho ao seu processo de consagraçom.
Luiz Costa Lima, outro dos críticos mais reconhecidos naquel momento,
retomou a linha de filiaçom com o realismo psicológico, pondo-o em relaçom,
sobretodo, com Joyce e Woolf quanto às técnicas do monólogo interior, da quebra da
ordem de causa-efeito, adscrevendo-o a um estilo pessoal e nom a umha carência de
madurez estrutural. Benedito Nunes colocou umha ideia que também Olga de Sá
apreciaria mais tarde, a ideia dum momento chamado de 'revelaçom do mundo', ou
epifania, polo qual se estabeleceria umha forte ligaçom com Joyce através da
da
estrutura e da temática.
Outros muitos trabalhos foram na procw'a da própria biografia da escritora para
tentar dar explicaçom a certas chaves da sua produçom literária, sendo Olga Borelli,
amiga pessoal da autora, a que mais atirou para esta linha.
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Porém, tanto urnhas como outras tendências da crítica passavam ou convergiam,
afinal, no ponto de a sua obra obedecer à escrita da introspecçom, do existencialismo e
inclusive da ficçom metafisica à que, junto com Guimarães Rosa, abriu as portas para a
literatura brasileira nos anos 40.
Se observarmos a crítica baixo a perspectiva da recepçom da sua obra naquela
década, esta criava, na própria autora, expectativas das que sabemos que, por exemplo
enquanto à publicaçom de A Cidade Sitiada (1949) -estando Lispector a viver na Suíça, causavam nela umha constante atençom com as valoraçons. Temos conhecimento
disto, principalmente, através da correspondência que entre os anos 1946 e 1969
mantivo com Fernando Sabino -publicada pola Record em 2001 com o título Cartas
perto do coração, baixo a organizaçom do próprio Sabino- onde revelava certo temor
ao silêncio, apesar de nas entrevistas afirmar que após a publicaçom de um livro seu
desligava-se dele e nom re-lia.
Escritora nom popular, lida por umha elite, que a certa altura da sua vida tivo de
manter-se dumha pequena renda, de fazer traduçons, e de colocar-se no papel de
escritora de crónicas, o que a deu a conhecer dum público maior. Lispector tinha-se
iniciado no jornalismo em 1940 como redatora na Agência Nacional, profissom que
continuaria ao longo da sua vida nos jornais Diário do Povo -de Campinas (São Paulo)-,
A Noite, o Comício, o Correio da Manhã, e o Jornal do Brasil. Esta actividade como
repórter e cronista era urnha obriga à qual responder pola necessidade de ingressos que,
para a autora, significava fazer mais mundano o exercício da escrita, de ter de escrever
para ser lida e, para tal fim, ser entendida. As crónicas colocavam o nome 'Clarice
Lispector' nurnha situaçom diferente à que os seus livros a mostravam, e era por este
motivo que exercia umha recusa do facto de se popularizar, considerando que aquelas
pessoas que a conhecessem por tal meio certamente nom gostariam dos seus livros.
A sua escritura é a do conhecimento do ser através da procura, da descoberta do
'eu' e a sua essência individual, e social. A escritura da aprendizagem, da aprendizagem
da existência dos seres orgánicos e das cousas e, sobretodo através das suas personagens
femininas, do âmago da vida cotidiana, das relaçons que a urdem tanto entre as pessoas
que conformam o núcleo familiar, como entre essas pessoas e o espaço em que se
geram. Relaçons de aprendizagem no conhecimento do ser dentro do espaço doméstico,
e com o exterior desde o doméstico, e o sentido que socialmente adquire. A palavra e o
mesmo facto da escritura como indagaçom do mundo. Em palavras da própria
Lispector, "costurar para dentro".
No universo narrativo lispectoriano existe, também, umha forte presença da
culpa. As personagens que criou estám imersas nessa actitude emocional, que
historicamente se associou fortemente com a mulher, a mulher-personagem, a mulherautora e mesmo por vezes com a própria Clarice-pessoa, tendo tal questom, ao mesmo
tempo, outra face: a da perversom, que nalgum sentido se poderia ter entendido como
umha forma de transgresom nos imaginários que produziu.
A melhor maneira de percorrer Lispector é ler Lispector, mas um percurso
através da sua trajectória, ainda que breve, implica mesmo passar para além do tempo
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da própria escritora com o fim de compreender o que o seu nome significa onte e hoje
para a literatura brasileira e, em geral, para a literatura ocidental. Ao longo de 2007
tenhem-se realizado diversos congressos e actos, ediçons e re-ediçons da sua obra,
especialmente com o motivo da comemoraçom dos 30 anos da sua morte.
No Brasil, um dos eventos mais noticiados foi a exposiçom foto-bibliográfica no
Museu da Língua Portuguesa em São Paulo "A hora da estrela", a cargo de Ferreira
Gullar e Júlia Peregrino, de 24 de Abril a 2 de Setembro de 2007, que incluía palestras e
a apresentaçom do livro sobre a autora Clarice Lispector, de Yudith Rosenbaum, pola
editora Publifolha.
Dentro da programaçom da Festa Literária Internacional do Porto de Galinhas,
de 27 a 30 de Setembro, entre diversos eventos que focavam sobretodo poesia, da
América Latina, sob a epígrafe Mulheres Homenageadas, o dia 28 dedicava-se a ela:
"Trinta Anos Sem Clarice Lispector"; em Pernambuco, a 5 de Outubro, inaugurou-se o
Auditório Clarice Lispector com palestras e com a projecçom da reportagem
"Homenagem a Clarice Lispector".
No mês de Dezembro, entre os dias 6 e 8 foi projectada a curta-metragem O
Triunfo, sobre seu o relato homónimo, dirigido pola jornalista Geórgia Alves, e tivo
lugar um debate em tomo da sua obra no auditório André Malraux, para além de se
emitir, no Canal Brasil, o documentário inédito "Retratos Brasileiros: Clarice
Lispector", dirigido por Nicole Algranti, e a curta-metragem "Clandestina Felicidade",
de 1998.
No marco geográfico da América Latina publicou-se na rede, a 5 de Setembro, a
entrevista em Buenos Aires à professora Nádia Battella Gotlib, com motivo da
apresentaçem, na capital argentina, da traduçom para o espanhol de Clarice, una vida
que se cuenta. Biografia literaria de Clarice Lispector; e de 16 de Novembro a 9 de
Dezembro, no Centro cultural Recoleta da mesma cidade, apresentou-se a exposiçomhomenagem, intitulada "Pulsaciones. Clarice Lispector, a treinta anos de su muerte",
que contemplava apresentaçons de livros da autora e sobre a autora, com leituras de
fragmentos.
E, no ámbito do Estado espanhol, celebrou-se um seminário sobre Clarice
Lispector em Barcelona, nos dias 25 e 26 de Outubro, promovido pola Universitat de
Barcelona e o Centro de Estudos Brasileiros, do Consulado-Geral do Brasil na cidade,
em comemoraçom dos trinta anos da sua morte e da publicaçom do seu último romance
em vida, A hora da estrela. O seminário abordava especialmente o exercício da
traduçom, nos diversos aspectos lingüísticos, estilísticos e semióticos de Lispector, que
incluia a apresentaçom de teses doutorais sobre esta questom, junto com a projecçom do
filme A hora da estrela de Suzana Amaral; e a editora Siruela deu saída à entrega em
espanhol do livro de crónicas Para no olvidar.
No que tem a ver com novas publicaçons, saírom à luz pola editora Rocco em
finais de 2007 umha compilaçom da correspondência entre Lispector e as suas irmás,
Minhas queridas, e a coletânea Clarice Lispector - Entrevistas, para além do
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lançamento
Rocco Jovens Leitores da adaptaçom de Clarice wr.ç."",,- do clássico
de Jules Verne A ilha misteriosa.
É também de notar a crescente presença da escritora na
tanto em
páginas web dedicadas à literatura como em
que sobre ela forom criadas mui
recentemente e que, junto com alguns
estabelecem-se corno espaços através
dos quais, especialmente nas datas de final de 2007, circulam mais inforrnaçons,
impressons pessoais sobre a sua obra e pessoa
em muitos casos, listagens
bibliográficas de carácter complementaL
Clarice Lispector com freqüência deixava entrever nas entrevistas a ideia da
pulsom, quase do 'laisser faire', como um jorro natural e determinante no facto da
escritura. Um sopro de vida
postumamente em 1978, é um dos
seus textos mais instigantes, onde experimenta o questionamento do
papel do
autor, e mesmo aquilo que, no conjunto da sua obra, em
semelham fJU""W"V~~"
do pensamento, desabafos, como o fim dum intenso ~HHV,,"V.
este, apenas um bosquejo da trajectória da escritora brasileira cujo nome
adquire, com o decorrer dos anos trás a sua morte, umha dimensom cada vez maior; e
foi, também, um breve percurso polos diversos modos em que,
três décadas, a
obra de Clarice Lispector segue a exercer impacto tanto nos que a descobrem como nos
que regressam a ela.
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Luís Serguilha: a poesia-vendaval em hangare§-palavnls
JOi"ge Luiz Antonio

A poesia está sempre no limite das
coisaso No limite do que pode ser dito,
do que pode ser escrito, do que pode
ser visto e até do que pode ser
pensado, sentido e compreendido o
Estar no limite significa muitas vezes,
para o poeta, estar para lá do que
estamos preparados para aceitar como
possível (CASTRO, 1996, po 138)0

Uma troca de e-mails foi o início de um diálogo com Luís Serguilha, seguido do
recebimento de seus livros, e continuado por meio de uma conversa muito proveitosa
por telefone e, depois, pessoalmente, quando ele esteve em São Paulo, em
outubro/2007 o
Luís Serguilha nasceu em 1966, em Vila Nova de Famalicão, PortugaL Foi
atleta (rúgbi e handebol) por vinte anos, colaborou por muitos anos nas Jornadas de
Arqueologia - Investigação da Cultura Castreja, lecionou Educação Física por doze
anos, desenvolveu trabalhos pioneiros sobre as "bibliotecas de jardim" e atualmente
coordena uma academia de danças urbanas e de outras atividades físicas o Recebeu o
Prêmio de Literatura Poeta Júlio Brandãoo E dedica-se à poesia (SERGUILHA, 200n
Serguilha publicou oito livros: O périplo do cacho (1998), O outro (1999),
Lorosa'e boca de sândalo (2001), O externo tatuado da
Entre nós (narrativa)
visão (2002), O murmúrio livre do pássaro (2003), Embarcações (2004), A singradura
do capinador (200S} Criatividade do título ao texto, quantidade, regularidade: uma das
muitas qualidades do poeta e da pessoao Ele também faz textos crítico-criativos, dentre
os quais um exemplo é "Sampistas apocalípticos (Cláudio Daniel, Ademir Assunção e
dos temas dos
Ronald Polito) (SERGUILHA, 2007a), recriações poéticas a
autores, numa forma muito singular de continuar fazendo poesiao Já existem vários
textos sobre as suas obras, com uma riqueza significativa de interpretações: Sérgio
Paulo Guimarães de Sousa (2001), Gunvald Wahloo (2004), Melo e Castro (2004,
2005), Micheliny Vemnschk (2007)0 O autor é muito comunicativo e vem
estabelecendo contatos entre portugueses e brasileiros o
Todas as obras, além de uma diagramação muito boa, contêm reproduções
gráficas de pinturas de Passos da Silva e Sara Rodrigueso A escolha das obras pictóricas
indica um gosto apurado para não apenas ilustrar, mas ressignificar o texto escritoo Há
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uma preocupação com o diálogo intersígnico
e
o que
ainda
os poemas de Serguilha.
A leitura dos livros ensejou uma série de impressões: floresta de signos
conjunto de sinestesias, uma correspondência mais do que baudelairiana,
experimental, poesia neobarroca, poesia
verbalismo plurissignificativo, uma
estrutura hipertextual no meio
uma experimentação que se parece com a
poesia permutacional. Outros aspectos inovadores também foram observados: uma
continuidade expressiva que toma rumos diferentes em cada livro
sempre
fiel a um projeto que norteia toda a produção IJv"",,,,,a.
Fui presenteado recentemente com os originais de 1HMneU!
hangares-poemas, em fontes de diferentes
quarenta e sete
em
formato A4, presente esse que veio com um convite: fazer um texto de apresentação
para o seu novo livro.
Duas questões principais surgiram da leitura dessa
em
com
outros livros: a) procurar os significados da poesia ou deixar-se levar pela torrente de
palavras e sua
visualidade e riqueza sinestésica características que
apresentam múltiplos
b) encontrar
em comum com outros
movimentos
de um
tão rico de poesia como Portugal, ou simplesmente
observar os procedimentos da poesia de Luís Serguilha em Hangares do ,/onn.nll,'l'
ou na sua obra como um
de forma
Trabalho U"~aJ.HU.H"
considerando-se, principalmente, que um texto de apresentação precisa ser curto,
não deve aborrecer ou direcionar o leitor.
O leitor de uma obra
precisa ser atento e
para apreender a
estrutura poética e a
que cada poema lhe proporciona. Ele deve esperar o
onírica e aceitar o desafio para a
de sentidos e para a escolha
que lhe
especiaL Nesse exercício
o universo
se
com um convite sutil e irrecusável para continuar a leitura e para,
também sentir-se estimulado a produzir poesia. O leitor que apenas frui a poesia guarda
para si os critérios de
de
ou talvez os compartilhe com os seus
O crítico
leitor especializado, tem a missão de oferecer chaves de
cOllnplre(~ns:ão e portas de entrada para a obra
na verdade, um recriador ou um
tradutor da linguagem poética, deve mostrar
estruturas, fazer
e deixar pistas que permitam uma leitura que seja procura e encontro
para outros leitores, mas que não o direcionem sob uma única flpr"r,pó'h
O título Hangares do Vendaval é sonoro, agradável e instigante. "Hangar" tem
muito significados:
semelhante a um galpão destinada a abrigar materiais e
mercadorias diversas ou
para aviões num navio-aeródromo.
"Vendaval" significa "vento forte e
, "ventania",
e, no sentido
desordem,
turbilhão, sentimento forte e devastador.
(""",,,t,,,, de espaços:
indica
imobilidade,
"vendaval" sugere movimento, fúria, Ul',lLa',",'''J,
~

/~~

~

vários
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compartimentos de onde surgem a sua comunicação poética, num projeto experimental
de poesia contemporânea. Cada compartimento-hangar-poesia abriga vendavais
compostos de grupos de palavras enfeixados em campos semânticos que, como o título
do livro, são paradoxos, um tipo especial de metáforas.
Além do enfoque temático, é preciso lembrar-se da conversa do poeta
Mallarmé com o pintor Degas:

o grande pintor Degas muitas vezes me contou essa frase
de Mallarmé, tão justa e tão simples. Degas às vezes fazia versos,
e deixou alguns deliciosos. Mas constantemente encontrava
grandes dificuldades nesse trabalho acessório de sua pintura.
(Aliás, era homem de introduzir em qualquer arte a dificuldade
possível.). Um dia disse a Mallanné: "sua profissão é infernal.
Não consigo fazer o que quero e, no entanto, estou cheio de
idéias ... ". E Mallarmé lhe respondeu: "Absolutamente não é com
idéias, meu caro Degas, que se fazem os versos. É com nmmlim,'
(VALÉRY, 1991, p. 207-208),
É válido adotar esse ponto de vista e focar a atenção na linguagem poética de
Luís Serguilha e observar os seus procedimentos,
a
é uma arte da
linguagem" (VALÉRY, 1991, p.
"um ser de linguagem. O poeta faz linguagem,
fazendo poema. Está sempre criando e recriando a linguagem (PIGNATARI, 1991, p.
10)".
O ser de linguagem denominado Hangares do Vendaval tem características
especiais. A palavra "hangar", seguida de numerações de um a dezesseis, passa a ser os
títulos dos poemas. A maneira
de significar o mundo pelas palavras passa por
e se torna um projeto
um tipo de metaforização que toma conta do discurso
se mantém em todas as obras, ao mesmo
que se
poético experimental,
modifica, tomando novos
Um trecho de Novas cartas portuguesas ajuda a compreender a
poética de Luís
Pois que toda literatura é uma longa carta a um
interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que
liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não
interessa tanto o objecto, apenas pretexto, mas antes a
e eu
acrescento que não interessa tanto a
apenas pretexto, mas
antes o seu exercício (BARRENO; HORTA; COSTA, 1974, p,

Essa dialética característica da literatura portuguesa está presente na obra do
poeta de Vila Nova de Famalicão como um exercício de uma arte poética no seu mais
alto grau, como uma carta aberta a um leitor de poesias com uma mensagem cifrada.
O
que diferencia a obra de Serguilha e que a caracteriza se mostra
de significados por meio da subversão dos processos de subordinação e
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A ausência de sinais de
indica orações coordenadas e
subordinadas quase sempre sem uma conjunção coordenada ou subordinada, sem uma
oração principal, sem um único sentido completo. Isso ocorre porque o núcleo
semântico se prende em metáforas formadas por substantivos e adjetivos, em sua
verbal indica uma possibilidade combinatória
maioria. Esse tipo de
interminável. Não há início, meio e fim no texto de Serguilha. Quanto ao significado,
portanto, o leitor pode começar a leitura tanto
página que qUIser, quanto
palavra que lhe chamar a
A
de E. M. de Melo e Castro para A
do
é
válida para outras obras de
Para sabermos de que trata o O
TEXTO DE LUIS SERGUILHA devem portanto ser catalogados
os substantivos e os verbos que regem as células intervalares entre
as
DE e suas
DA, DAS, DO, DOS. Estas
pn~pOSlçoes estabelecem entre os tropos intervalares uma relação
de dependência ou de derivação, que tomam O
TEXTO DE LUIS SERGUILHA uma espécie de série de caixas
chinesas, encaixando sucessivamente uma nas outras
p.
12).

Um vulcão de vocábulos faz parte do projeto poético de Luís Serguilha e,
sendo o leU motiv que norteia sua
poética, vaie recorrer ao conceito de
procedimento:
E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os
objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte.
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e ao
como reconhecimento; o
da arte é o procedimento
da singularização dos objetos e o procedimento que consiste em
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da
percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e
deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do
objeto, o que é já
" não importa para a arte.
(CHKLOVSKI,1971,

A singularização dos objetos, o mundo representado pelos signos poéticos
verbais de Serguilha, é um procedimento que se manifesta pela metaforização das
palavras e pela produção de sinestesias, aumentando a dificuldade de compreensão na
primeira leitura e aumentando a duração da fruição poética, por intermédio da
necessidade de reler, repensar, rever, ressignificar, em suma, desautomatizar. Luís
nem °
Serguilha é: "Um autor que obriga a "escreler". Que não dispensa o seu
remete para qualquer liturgia da palavra feita ou do verso aprioristicamente construído"
(SOUSA, 2001, contracapa).
do
como, por exemplo, em "Hangar 3":
Isso aplica a
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As transferências apaixonadas dos bojos dos últimos calabouços
possibilitam
o murmúrio da cura dos tecidos inovadores dos
pedreiros-livres
que capturam as estátuas luzentes dos pássaros
nas refinarias eclécticas da
madeira brava

Transferências
dos bojos dos últimos calabouços? Murmúrio da
cura dos tecidos inovadores dos pedreiros-livres? Estátuas luzentes dos
Refinarias eclécticas da madeira brava? Possibilitam? Capturam?
A metáfora parece ser construída por intermédio dos adjetivos e por meio de
uma construção que se parece com a das orações subordinadas,
usa "como",
"onde", "que", verbos no gerúndio, "para", "e", etc. Isso se repete ao longo dos poemas
e torna o texto uma espécie de música contínua, a exemplo de um ritmo sem rima, uma
musicalidade semelhante à existente na poesia simbolista, como o verso "Só, incessante,
a leste de
um som de flauta chora", de Camilo Pessanha (1989, p. 59). É que o
um Éden natural dedica-se a uma restituição da natureza como inferível do seu léxico"
(WAHLOO, 2004, contracapa). Parece-me aqui uma retomada da poesia-dança e da
poesia-movimento que caracterizou as cantigas medievais.
Considerando-se o processo sintático de subordinação, posso afirmar que a
"oração principal" fica por conta do
cujo ponto de apoio pode ser um título, como
"Hangar", sinais de pontuação como em Embarcações, poemas sem título como em
Lorosa 'e Boca de Sândalo, imagens e algarismos romanos como em O Externo Tatuado
da Visão e A Singradura da Capinadar, e raramente um título, como OCOlTe em apenas
um poema de A Singradura do
Essa procura de significado toma rumos diversos, tira o chão do leitor e o
remete a uma espécie de linguagem onírica, primitiva, inaugural, uma volta no tempo. É
como se a imprecisão caracterizasse um tempo sem marcas, uma linguagem sem
nenhuma vinculação com um tempo e um espaço datados, determinados. É claro que
sabemos ser língua portuguesa, um português de Portugal, e não do Brasil, por exemplo,
e que há referências que indicam ser um texto do século XXI, pois os vocábulos
utilizados indicam uma temporalidade de significados. Contudo, a metaforização
experimental oferece uma plurissignificação que nos desvincula de "amalTas" de
localidade, temporalidade e espacialidade específicas.
Assim, a própria análise das poesias se torna, então, uma outra experimentação.
O poeta usa e abusa de uma verbalização característica (há uma tendência para versos
razoavelmente longos) que oferece sempre novas releituras, novas significações. Ele
aposta nesse procedimento com todas as suas forças, fazendo disso um projeto poético:
retirar as palavras do seu uso comum e da metáfora morta para ressignificar sempre,
num afã de dizer tudo. Os seus livros apresentam sempre essa proposta clara e
paradoxalmente tão metafórica. É preciso experimentar significados para analisar
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"Hangar 4" e, então, deixo-me levar pela sonoridade musical de um grupo de
seleciono-as mentalmente ou as escrevo e, assim, acabo recriando um outro poema:
A latitude viajante do fôlego
as recamaduras da gelosia urbana
diamante de respirações babilõnicas
a longevidade das aberturas
os teoremas dos pêssegos
bandos intraduzÍveis a tossirem nos encaixotamentos geológicos

o
de expressões poéticas
compreender a construção
metafórica das poesIas e, simultaneamente, oferece outras leituras. São blocos de
significação, "células intervalares"
2005, p.
"séries de caixas chinesas,
encaixando sucessivamente uma nas outras" (idem, ibidem), ou lexias de um texto
estrelado (BARTHES, 1
p. 47-48),
por operadores lingüísticos, ou
uma leitura-jogo por meio de um processo hipertextual no meio impresso.
A própria leitura e a procura de significados também se tomam outras
experimentações para o leitor e, nesse
podemos afirmar que o poema é
não porque usa mecanismos computacionais que exigem a interação do
leitor-operador, mas principalmente porque motiva o leitor a ficar atento, reler e
ressignificar de acordo com o seu quadro pessoal de referências.
Esse processo
que Melo e Castro (2004, p. 10) notou em
também se aplica a Hangares, pois oferece ao leitor uma leitura-jogo: ele
tem a liberdade de se ater a um grupo de
e entusiasmar-se em redescobrir
associações ou círculos semânticos a partir daLÉ nesse sentido que o texto pode ser
considerado um hipertexto, pois a distribuição gráfico-espacial e a ausência de pontosfinais sugerem blocos de significados ou lexias que permitem agrupamentos de acordo
com a "necessidade" ou "procura aleatória" do leitor. Essa leitura-aventura se faz pela
seduzida
escolha de palavras ou grupos de palavras ao sabor de uma viagem do
pelos balanços da
como se estivesse vagando sobre nuvens, ou sendo
embalado por um mundo onírico.
Serguilha oferece um projeto de leitura que é um desafio. E há momentos em
que o leitor se sente perdido numa floresta de signos e só encontra o caminho dos
significados se selecionar e combinar palavras e dar significado pessoal a elas.
estabelecer relações e afirmar que
ao processo criativo, é
de Jackson Pollock em action writing, que
Serguilha transforma o action
explora a técnica do poema automático mecânico dadaísta e a escritura automática dos
surrealistas. Em suma, faz um exerClClO de ressignificação por meio da
plurissignificação.
como fala o poema "Correspondências", de Charles Baudelaire,
"por entre florestas de símbolos / que o observam com olhares familiares"
(BAUDELAIRE, 1985, p.
é
encontrar "uma tenebrosa e profunda
unidade"
ibidem).
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Ler os versos de cada hangar-poema é buscar o início de cada poemao-projeto.
Para "Hangar 1", por exemplo, há três verbos que iniciam versos - eclipsar,
confidenciar, descobrimos - com sentidos próximos ou complementares e metáforas
compostas de substantivos, adjetivos e verbos:
Eclipsar a Íris-estaca do cais na rachadura rememorativa das
encaixotadoras
Confidenciar a subtil idade da aridez das gôndolas sucessoras da
granulação
Descobrimos os prelúdios da chiba das metamorfoses (Hangar 1)

Tirar o brilho ou a visibilidade da íris-estaca, ofuscá-Ia, obscurecê-la. Dizer ou
comunicar em segredo, ou em voz baixa, a subtilidade da aridez das gôndolas.
Constatar a descoberta dos prelúdios das chibas. Propostas-metáforas geradoras de
novos significados, obscurecendo o significado comum das palavras, aumentando a
dificuldade de compreensão, experimentando o devir do objeto.
Deixando de lado uma análise das figuras de linguagem, que indicaria,
provavelmente, apenas uma riqueza de tipos, portanto, isso seria um propósito
estilístico, parece-me válido apostar na experimentação, pois esse é o caminho do
poeta. Os resultados dessa análise de procedimento são todos os tipos de significados
que os leitores puderem encontrar. As combinações são muitas à semelhança de um
hipertexto no meio impresso.
Há características especiais em Hangares que não aparecem nos livros
anteriores: uso de fontes de diferentes tamanhos, em caixa alta e em negrito; uso de
pouco sinais de pontuação como parêntesis; uso de palavras em caixa alta; emprego de
hífens estilísticos em grande quantidade. Esses recursos tipográficos representam
palavras-sínteses de um processo metafórico experimental, uma necessidade de
comunicação poética, que passam a significar mais do que a pontuação praticamente
inexistente nas obras de Luís Serguilha. Eles sugerem movimento e pausa, como a
cadência de uma dança ou modulação de voz durante uma leitura em voz alta ou
sussurrada.
Selecionando as palavras em caixas altas e as que estão entre parêntesis, eis
como isso se processa em "Hangar 2":
ângulo-MASTRO-musgo
orvalho PRÉ-HISTÓRICO
MINAS
MINAS
MINAS ... FERROVIA EPILEPTICA
LIMOEIRO dos bichos - MINERAIS
ALIMENTAM .0. MEDULAS
HIDROGRÁFICAS
JUSTIFICAM
AS
(ROSÁCEAS
MUTAÇÕES
DO
XADREZ-SUBSOLO-ANTROPÓLOS
UTERINOS)
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Seria possível uma leitura
inclinada ou
para identificar outros
procedimentos conotativos, como uma espécie de
que Ul<tlV,5"'U
o poema numa leitura linear, Por vezes a
isolada é a tónica da vV'l1CllW~a\,,,v
É como se o poeta quisesse libertar-se da estrutura lógica da língua
e voltasse às palavras em liberdade dos futuristas, Em
aspectos, essa estrutura se
assemelha à de Oswald de Andrade em Memórias Sentimentais de João
num
exercício constante de plurissignificações pelas inúmeras metáforas que se constroem
com os
e substantivos e com a inclusão de preposições exercendo as <U","JV~
sintáticas de complemento e adjunto nominais,
É possível ler Hangares, abrindo uma página qualquer, ao acaso: a sensação de
estranhamento e de curiosidade
a obra e essa unidade
sobre
metáfora) é constante, O leitor encontra, assim, o prazer de descobrir novos sentidos ou
repensar o que leu. Adentrar o entendimento do processo
de Luís
por
este viés é escrever uma tese de doutorado sobre a sua
mas este texto não tem essa
a um
transatlântico do que um estudo
Ele é mais uma
aprofundado,
Não foi
concluir esta apresentação e paradoxalmente estou muito feliz
com essa inquietude
Cada poema lido me trouxe a
da
: senti a
necessidade de tentar esclarecê-lo ou interpretá-lo minuciosamente, Escrevi várias
páginas Pareceu-me que esse exercício não acabaria mais e, ao mesmo tempo, fazia
com que a leitura de
ficasse cada vez mais lenta, mais desafiadora e mais
encantadora, Eu precisava terminar a
mas, a cada trecho
novas idéias
e novos textos
numa
tudo isso
com uma
necessidade de também produzir poesia, Eu precisava ser conciso, mas a
por avisar o leitor que continuarei a escrever
tomava conta do meu texto,
(CASTRO,
p,
indefinidamente sobre o "interminável texto de Luís
Então meu texto será o interminável texto sobre o interminável texto de Luís
Serguilha,
Durante essas
velO-me à
uma estrofe de Camilo
Pessanha:
o

pela retina
porque não vos fixais?
cristalina

O texto em construção de Serguilha é um
que procura significar
tudo por meio do uso da
o pluridimensional da realidade no unidimensional da

1 Comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto
ou uma palavra (Dic, Houaiss on Une),
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linguagem
como disse Barthes (1995, po
apresenta em Hangares dos Vendavais:

Uma

semelhante se

Eclipsar a Íris-estaca do cais na rachadura rememorativa das encaixotadoras
1)

Nesse afã de concluir esta apresentação, abri a

da minha biblioteca e vi

que
As alianças bífidas dos répteis incandescem as escarpas
das camisas das
metrópoles
como bandos intraduzíveis a tossirem nos encaixotamentos
geológicos
para apaziguarem as plumas das heranças das fonnigas
caçadoras
de biografias enclausuradas (Hangar 4)

e entendi

tal qual aquele alívio filosófico do personagem de Vagabundos
de Jack Kerouac.

Num canto do espaço compreendido
janela da
quintais cheios de árvores e plantas, belezas arquitetadas, regadas e
uma janela do
o Hangar 16 iniciou assim:

como

o leopardo evocativo do vendaval dobra-se
na sede afiada
da âncora debruando os trocadilhos das faíscas dos telheiros
com as sandálias redondas
do equinócio
Uma outra idéia surgiu e permaneceu: um diálogo com textos não
como
de E. M. de Melo
a poesia visual e a poesia digital. Passado certo tempo, os
e Castro (1999/2000 e 2007) se tornaram, para mim, leitor-operador ou leitor-jogador,
intertexlual. Virou um
uma espécie de
interatividade,
em que
a visualidade da infopoesia e a riqueza metafórica
e experimental de ambos os poetas. Sugeri a idéia ao Luís Serguilha e ao Melo e Castro
e ela foi aceita. Ana Baptista, editora de Intensidez, também aprovou a sugestão e soube
cores e estrutura
explorar esse
no livro. Pouco
em Vila Nova de
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Evocação. Vendaval, Sandálias. Sede. Âncora. Uma formiga caçadora de
biografias enclausuradas.
É essa leitura-jogo que desejo a todos os leitores de
do Vendaval.
Muitos hangares-versos. Muito vendaval-metáfora. Muita poesia, a de todos os tempos
poética.
e tipos. Ou seja, a vida ressignificada, como sempre,
Jorge Luiz Antonio
escritor, professor universitário, pós-doutorando
em Tecnologias da Inteligência e Design Digital
SP TIDD), autor de Almeida Junior
através dos tempos (1983), Cores, forma, luz,
movimento: a poesia de Cesário Verde
Ciência, arte e metáfora na poesia de Augusto
dos Anjos (2004) e Poesia eletrônica:
negociações com os processos digitais
prelo).
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As Relações Luso-E§panholas
Da Revolução de 25 de Abril de 1974 à União Europeia
António José Queirós
em História pela Universidade do Porto)
Em Espanha foi grande o impacto da revolução portuguesa de 25 de Abril de
1974. No dia seguinte aos acontecimentos de Lisboa o Conselho de Ministros do
Governo espanhol, presidido por Franco, concluía
o facto teria repercussões
negativas para Espanha,,1, o que não obstou a que no dia 29 de Abril reconhecesse a
Junta de Salvação NacionaL
No período revolucionário as relações entre ambos os países foram alvo das
maiores cautelas. Segundo Melo
"houve a preocupação de não criar em
Espanha a ideia de que pretendíamos expOliar a
[... ] e fazer ver aos
v"~JaUHV'" que, inclusivamente com a Revolução, não devia haver uma
nas
relações políticas entre os dois pOVOS,,2.
Durante o ano de 1974 foram intensos os contactos diplomáticos entre Madrid e
No entanto, a
Lisboa, espelhando a normalidade das
entre os dois
viragem à esquerda do regime português
o 11 de Março de 1975 provocou um
novo clima de tensão.
Grupos extremistas espanhóis, como a ETA e a FRAP, movimentavam-se à
vontade no território português onde tinham contactos privilegiados com partidos e
organizações da extrema-esquerda; o mesmo acontecia em Espanha com elementos
contra-revolucionários do ELP e do MDLP.
Embora o Governo espanhol negasse qualquer
à contra··revolução
portuguesa não restam dúvidas sobre o comprometimento do regime
com
essas forças 3 .
A referida viragem à
verificada em
não é
certamente alheia, como afirma Medeiros Ferreira, às
espanholas na zona de Badajoz, ou da passagem de avantajados meios militares norte. Medeiros
americanos pelas bases sediadas em território espanhol, como a de
Ferreira (que foi Ministro dos
Estrangeiros) afirmaria mais tarde que

1 Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa e a sua influência na transição espanhola (19611976), Lisboa, Assírio e Alvim, 1993, p. 346.
2 Josep Sánchez Cervelló, o. cit., p. 347.
3 losep Sánchez Cervelló, o. cit., p. 35!.
4 José Medeiros Ferreira, Um Século de Problemas - As Relações Luso-Espanholas da União Ibérica
à Comunidade Europeia, Lisboa, Livros Horizonte, 1989, p. 72.
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não os pudesse divulgar) dispunha "de testemunhos" que confirmavam "como uma
eventualidade séria a intervenção militar de Espanha em Portugal nesse momento"s.
Em 10 de Julho de 1975, face ao clima de mútua desconfiança, Melo Antunes
(então Ministro dos Negócios Estrangeiros) desloca-se a Madrid para "aquietar as
preocupações espanholas,,6.
Em Setembro de 1975, com a queda do V Governo Provisório, presidido por
Vasco Gonçalves, e a tomada de posse de um novo Primeiro-Ministro, Pinheiro de
Azevedo, militar dos sectores moderados do Movimento das Forças Armada (MFA), há
uma nítida inflexão no regime português. Foi justamente nesse mês de Setembro, no dia
27, que se deu um acontecimento da maior gravidade e que poderia ter custos bem mais
elevados do que aqueles que efectivamente veio a ter: o assalto e saque à embaixada
espanhola em Lisboa. Segundo Melo Antunes "foi um dos momentos mais dramáticos e
mais difíceis das relações entre os dois países,,7. A Espanha reagiu serenamente, embora
retirasse o seu embaixador, suspendesse a cotização do escudo e encerrasse alguns
postos fronteiriços. O Governo português, por sua vez, assumiu as responsabilidades
morais e materiais do acontecimento.
Com a morte de Franco, em 20 de Novembro de 1975, e o golpe militar em
Portugal, no dia 25 desse mês, liderado por Ramalho Eanes, foram criadas as condições
para o estabelecimento de regimes demo-liberais em ambos os países. A
"descomunização" do regime português coincidiu assim (não por acaso) com a
democratização do regime espanhol.
Em Fevereiro de 1976, os Ministros dos Negócios Estrangeiros Melo Antunes e
José Maria Areilza encontram-se na cidade da Guarda restabelecendo a normalização
das relações oficiais entre os dois países ibéricos.
Em Novembro do ano seguinte é assinado o novo Tratado de Amizade e
Cooperação, "pedra angular em que assentam as modernas relações luso-espanholas"g.
Em 1983 assinar-se-ia um Protocolo Adicional ao Tratado.
Se a democracia contribuiu para a normalização das relações luso-espanholas,
não lhe deu, porém, de imediato, o impulso com que muitos sonhavam. Em Abril de
1985, numa conferência proferida em Madrid, o socialista Jaime Gama (então Ministro
dos Negócios Estrangeiros) afirmaria:
"Não foi por mero acaso que o actual Governo português ao delinear o seu programa em
matéria de política externa - em meados de 83 - quis deixar bem expresso que se propunha
conseguir como uma das suas prioridades, e cito, «a melhoria palpável das relações com
Espanha», país cuja situação de vizinhança justificava só por si um tratamento preferencial da
nossa parte. Quer isto dizer que o Governo já antes de tomar posse sabia não apenas que
5 Fernando Reino, "As relações luso-espanholas no contexto de uma Europa unida", Política
Internacional, n.o 2, vol. 1, Lisboa, Junho 1990, p. 44.
6 César Oliveira, Cem anos nas Relações Luso-Espanholas - Política e Economia, Lisboa, Edições
Cosmos, 1995, p. 208.
7 Josep Sánchez Cervelló, o. cit., p. 354.
8 Jaime Gama, Política Externa Portuguesa, 1983-1985, Lisboa, Ministério dos Negócios
Estrangeiros, 1985, p. 202.
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alguma coisa não ia bem no relacionamento de Portugal com a Espanha, mas tinha a
consciência plena de que iria herdar nesse domínio uma situação caracterizada pela
estagnação, e anquilosada pela ausência de iniciativas renovadoras, mas sobretudo, e mais
grave, pela persistência em determinados sectores de situações preocupantes. Era um quadro
insustentável, que cedo se revelou da responsabilidade de sistemas políticos que, de ambos os
lados da fronteira, aliavam imobilismo interno com isolacionismo externo, mas a que as
democracias emergentes, na sua face inicial, não foram capazes de dar uma resposta nova e
inovadora, porventura por se centrarem mais em tarefas de sustentação e consolidação do que
em acções de relacionamento e diálogo.
Ao propormos concretizar prioritariamente esse alto objectivo, entendíamos proceder não
só à correcção de alguns desequilíbrios e assimetrias, mas também à prossecução de um
diálogo político verdadeiramente adulto, moderno e dinâmico, susceptível de corresponder às
justas expectativas e anseios das gerações de hoje no espaço peninsular.
O meu Governo entendeu assim que não poderia levar a bom termo uma política externa
global e coerente com os interesses da Nação portuguesa sem dedicar a sua devida atenção à
coordenada das relações luso-espanholas, coordenada essa que necessitava, de algum modo,
de ser objecto de uma certa desmistificação que pusesse termo, de uma vez por todas, aos
enganos e fantasmas do passado permitindo assim colocar em parâmetros novos o nosso
relacionamento,,9.

A entrada simultânea dos dois
na CEE, em 1 de Janeiro de 1986, veio dar
uma nova dinâmica ao relacionamento bilateral, sobretudo no campo económico. Pouco
tempo depois desse acontecimento histórico, escrevia Femández Ordófiez, Ministro
espanhol dos Assuntos Exteriores:
"Yo deseo que esta nueva dinámica sea aprovechada para favorecer el estrechamiento de
relaciones con Portugal. Por encima de lo que nos separa, hay mijes de pequenas y grandes
cosas que nos unen. De la forma en que resolvamos nuestra contribución a la construcción de
una Europa más unida dependerán también los avances en la relación bilateral, que, si hoy no
es mala, puede - y, en mi opinión, debe - ser mucho mejor"lO.

Quatro anos depois de terem sido proferidas estas palavras a
era
realmente diferente. Em 24 de Outubro de 1990, em Madrid, o Primeiro-Ministro
português Cavaco Silva dava disso testemunho:
"Há vinte anos, as trocas comerciais luso-espanholas eram muito pouco relevantes.
Contudo, nos últimos tempos tudo isso mudou. Logo após a entrada de Portugal e de
Espanha para as Comunidades Europeias, o Presidente González e eu próprio decidimos
encontrarmo-nos todos os anos para construir as bases políticas de um novo ciclo no
relacionamento entre os dois Estados. E, de facto, essas reuniões ao mais alto nível, realizadas
desde 1986, traçaram o quadro político adequado ao fortíssimo aumento do intercâmbio, em

Jaime Gama, o. cit., pp. 201-202.
F. Femández Ordónez, "Espana ante la CEE", Estratégia, n.o 1, Lisboa, Instituto de Estudos
Estratégicos e Intemacionais, 1986, pp. 18-19.
9
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todos os planos, que está a acontecer entre os dois
estima e o
mútuo, na individualidade

ao mesmo tempo que se
de cada

rpjror(,~lm

a

sobretudo no campo económico,
tem continuado a gerar
no comércio bilateral entre Espanha
e Portugal. A Espanha é hoje o maior fornecedor português e o nosso iJHH"-"iJ'U
sendo que o saldo é claramente favorável a
Para além dos
na balança comercial npr~idc'm
como a gestão dos recursos hídricos, que tem como pano de fundo um pn~o(:uJJ,ante
Plano
que (como dizia em 1997 Nunes
actual
Ministro do Ambiente) "está a ser «escrito em betão» antes de ser escrito em papel,,12.
A
de ambos os países em organizações como a NATO e a UEO, se
por um lado dá garantias a Portugal de que
de soberania já não
correm o risco do
espanhol", não
de colocar novos
desafios
ao facto de,
e Espanha
um espaço !le()-estr:ate2J
Lidar com esta nova realidade não é fácil. Como escreveu Eduardo
"Portugal ainda não se
interiormente a si mesmo como
africana, [00']
Como a
com a América Latina e Marrocos.
Mas parece claro que também não
a sua óptica à nova realidade
e
que tanto Portugal como Espanha continuam a jogar, em excesso, os seus clássicos
jogos de nações ao puro estilo dos séculos XVIII e XIX,,14
Confiante no futuro
estar o ex-Presidente da
Jorge
Sampaio. No encerramento da Conferência
'UF;'U-)U~I-'<u-u.nu, que decorreu em Lisboa
em 28 e 29 de Novembro de
afirmava:
J..A)'CH',",WvV.

"Estamos, de facto, a atravessar uma nova era nas relações entre os nossos dois países. A
esta nova era
uma nova geração de espanhóis e portugueses, formada em
democracia, liberta de preconceitos e confiante na nossa
para enfrentar em
os desafios que
a modernidade, São esses que nos exigem uma
em que a defesa dos interesses recíprocos se
normal e franca entre os nossos dois
realize num quadro de cooperação, sem tabús inúteis"J5.

Aníbal Cavaco Silva, Ganhar o Futuro, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1991, p, 261.
Francisco Nunes Correia, Actas da Conferencia Portugal-Espanha, Lisboa, Universidade
Autónoma de Lisboa, 1997, p. 98.
13 As dificuldades que Portugal conheceu para manter em Oeiras um dos três comandos regionais da
NATO no Atlântico são disso prova bem evidente. Embora o então Ministro da Defesa, António Vitorino,
referisse, em Julho de 1977 no Instituto da Defesa Nacional (IDN), que a discussão relativamente à definição
da área de responsabilidade do comando de Oeiras ultrapassava "o relacionamento bilateral, não se tratando,
como alguns pretendem fazer crer, de uma guerra nossa com a Espanha", não deixava de reconhecer que isso
constituía um problema em termos de Parlamento (já que o Governo de que fazia parte era minoritário) e de
opinião
(Nação e Defesa, n. O 83, Lisboa, Instituto da Defesa Nacional, Julho-Setembro, 1997, p. 40),
Eduardo Lourenço, "O novo destino da Península", Finisterra, n. O 17, Lisboa, 1995, p. 10,
15 Jorge Sampaio, Actas da Conferência Portugal-Espanha, Lisboa, Universidade Autónoma de
Lisboa, 1997, p, 294,
J1
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dos Tratados de Maastricht (7 de Dezembro de 1992) e de Amesterdão (2
de Outubro de 1997), pese embora o facto deste ser visto como "um tratado de meio de
percurso"16, a União Europeia deixou de ser um mero espaço de interesses
afirmando-se cada vez mais como uma "comunidade de tipo federal", com todas as
consequências
que daí decorrem.
Pese embora as hesitações e os percalços que têm vindo a verificar-se na Europa,
é, pois, um horizonte
que se perspectiva para PortugaL Mas
como
muitos sonharam e outros temeram, sob o manto tutelar de Madrid.
vVVHVHH'-V0,
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Poemas de Joaquim Árias Miranda (Ferrol 1911)
José-Martinho Montero Santalha
Universidade de Vigo

o poeta Joaquim Árias Miranda na Literatura galega
Pouco é o que sabemos do poeta galego Joaquim Árias Miranda, que viveu nos
fins do século XIX e nos começos do XX: no que diz respeito à personalidade do
próprio poeta não existe ainda, que eu conheça, uma biografia satisfatória, e também a
sua obra poética (que nas poucas notícias que nos oferecem alguns manuais se dá como
dispersa em jornais e revistas) resulta quase desconhecida.
Joaquim Árias Miranda aparece citado, em geral brevemente, em várias obras de
história literária galega. As que tratam dele são, quanto eu pude saber, as seguintes, em
ordem cronológica: a Literatura Gallega de Eugénio Carré Aldao (2 a ed., 1911), o Diccionario bio-bibliográfico de Couceiro Freijomil (vol. l°, 1951), a Historia da literatura galega de Carvalho Calero
o Diccionario de escritores de Fernández deI
Riego (1990) e o Diccionario da literatura galega coordenado por Dolores Vilavedra
10,1995(
Vejamos, antes de mais, o que estes autores nos dizem do nosso escritor.
Carré Aluao (l~nn Na sua Literatura Gallega (2 a ed., 1911) Eugénio Carré
Aldao incluiu Joaquim Miranda no capítulo dedicado a «La Escuela Corufiesa y la Academia Gallega»:
"Joaquín Arias Miranda, el atildado Cronista de Salones, el galano periodista que hizo
popular su pseudónimo de Hidalgo de Tabasco en elegantes é ingeniosas Crónicas, cultiva
también, y con fortuna, la lírica gallega. Pocas y cortas son las poesías que de él conocemos,
pero ellas lo acreditan de inspirado estro y de ser en el empleo de!!enguaje y de! asunto el correcto escritor de siempre"z.

Ainda nessa mesma obra Joaquim Árias aparece também citado na «Lista de los
escritores que han cultivado el gallego», que constitui o apêndice número 7 do livro:
"Arias Miranda, Joaquín (Jorge Bruhmel)"3.
I Não aparece nem na Enciclopedia Espasa nem -o que é mais surpreendente, vistas as referências que
acabamos de citar- na Gran Enciclopedia Gallega nem em nenhum dos seus suplementos.
2 Eugenio CARRÉ ALDAO, Literatura gallega con extensos apéndices bibliográficos y una gran antologia
de 300 trabajos escogidos en prosa y verso de la mayor parte de los escritores regionales, Segunda edición
puesta ai dia y notablemente aumentada en el texto y apéndices, Casa Editorial Maucci, Barcelona - Buenos
Aires 1911,607 pp., pág. 99.
3 o. cito na nota precedente, pág. 541.
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Couceiro Freijomil (1951). Couceiro Freijomil no seu Diccionario biobibliográfico de escritores apresenta a seguinte ficha de Joaquim Árias:
"ARJAS MIRANDA, Joaquín.- Revelóse en la prensa deI primer cuarto de este siglo como
poeta -en gallego y castellano- y periodista. Sus composiciones no se salen de lo corriente
entonces. Colaboró en «El Correo Gallego», de Ferrol, y en los diarios de La Coruna «La
Manana», «El Noroeste» y «La Voz de Galicia». Por seudónimo, «Jorge Brummell»"4.

Carvalho Calero (1963-1975). Carvalho Calero cita Joaquim Árias Miranda no
capítulo VIII da sua magna Historia da literatura, dedicado a «Os epígonos», isto é, os
escritores de segunda linha continuadores do labor literário dos grandes mestres do Ressurgimento decimonónico: trata-se de escritores nascidos na segunda metade do século
e que desenvolveram a sua atividade entre os fins do XIX e os inícios do XX. O nome
de Árias Miranda aparece aí no parágrafo 21, intitulado «Nómina de esquecidos», onde
se passa revista brevemente a uma série de escritores menores. Eis o que sobre ele se
nos diz, resumindo os dados de Carré e de Couceiro Freijomil:
"Xoaquín Arias Miranda, colaborador de xomás ferroláns e crufieses no primeiro carto do
século XX, cultivóu a poesía en galego"s.

Noutro lugar, Carvalho Calero cita mais uma vez Joaquim Árias como prologuista do primeiro livro de versos de Gonçalo Lôpez Abente, Escumas da ribeira6•

Fernández deI Riego (1990). Francisco Fernández deI Riego, no seu Diccionario de escritores en lingua galega, oferece de Joaquim Árias Miranda a seguinte ficha:
"ARIAS MIRANDA, Xoaquín. - Revelou a súa condición de escritor durante o primeiro
cuarto do século XX. Nese tempo andivo a colaborar en xomais ferroláns e corufieses. Cultivou a poesía en galego, e deu a conecer na prensa varias das súas composicións,,7.

Como se pode ver, as palavras de Fernández deI Riego parecem mostrar dependência da informação fornecida por Carvalho Calero na Historia da literatura.

4 Antonio COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 3 volumes, Editorial de los
Bibliófilos Gallegos, Santiago de Compostela 1951-1953; "VaI. I: A - E', 1951, pág. 86.
5 Ricardo CARBALLO CALERO, Historia da literatura galega contemporánea, Editorial Galaxia, Vigo la
ed. 1963; cito pela segunda edição, de 1975, de 896 pp., pág. 512.
6 Vid. o. cito na nota precedente, pág. 596, nota 1.
7 Francisco FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Diccionario de escritores en lingua galega, Ediciós do Castro, Sada
- A Corunha 1990, 672 pp., pág. 443. (Em 1992 apareceu na mesma editora a "Segunda edición correxida e
aumentada", de 760 pp.).
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o Diccionario da literatura galega (1995), No Diccionario da literatura galega
volume, 1995) coordenado
professora Dolores Vilavedra oferece-se de Joaquim
Miranda a ficha seguinte:
"Aínda que pertence ó grupo de poetas menores de comezos do século XX continuadores
das estéticas decimonónicas e sen libro publicado, chegou a ser merecedor dun certo relevo na
década dos dez. Adicouse principalmente ó xomalismo, colaborando na prensa ferrolá (El
Voz de Galicia, La Manana e El
Utilizou os
Correo Gallego) e corunesa
pseudónimos Jorge Brummell e Hidalgo de Tabasco, populares
enxeno das crónicas así
asinadas. O seu labor literario permanece esparexido en xomais e revistas, tanto de Galicia
como de América, o que contribúe a extremar o desconecemento dunhas composicións que,
en palabras de CF [= Couceiro Freijomil], non se saen do corrente nesa altura. En todo caso
para CR [= Carré Aldao 1o emprego da linguaxe e o tratamento do asunto acredítano como un
correcto poeta. Por outro lado, o poema "Nai dorida" insírese na
de
de las Casas, para quen a súa tráxica intensidade é mostra dos acertos esporádicos do quefacer
irregular deste autor."

A
como bibliografia citam-se abreviadamente os manuais de Couceiro
Freijomil e de Carré Aldao que já

Um artigo informativo
Nas páginas [3] e [4] do caderno poético que
edito, o
Joaquim Árias
todos pertencentes a
colou uns recortes da revista semanal corunhesa Coruna
um mesmo
segundo parece, que nos oferece interessante informação adicional
sobre o
O artigo em foco intitula-se
Arias Miranda (Jorge
e
deve de ser obra dos redactores da publicação, pois não aparece assinado. Inclui uma
na revista El Eco de
de Buenos
e conlonga cita de um artigo
a intitulada «Confeclui reproduzindo "una composición inédita" de
que aparece neste caderno manuscrito
com
leve
HR'~"UV'""r<'V textual.
O recorte, cuja referência exacta de data ou número não aparece
apresenta·-se
por um retrato do escritor desenhado por "J. Ramos" e datado em
1907.
Eis o seu texto:

Pocos, como él, han logrado eu menos
tre uuestra
!iteraria; y pocos,
merecidos y justos.

alcanzar el puesto envidiable que ocupa enhan conseguido ese puesto con títulos más

8 [V ÁR10S), Diccionario da literatura galega 1: Autores, Editorial Galaxia, Vigo 1995, 628 pp., coordenado por Dolores Vilavedra, pág. 61.
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Su labor en CORuNA MODERNA es bien conocida de nuestros lectores.
se han publicado muchos de sus trabajos (reproducidos generalmente por periódicos de la
y de
América) y todos ellos han obtenido siempre una brillante acogida.
Una importante revista de Buenos
EI Eco de Galicia, publicó recientemente su retrato y dedicó además a su labor !iteraria Ul1 artículo ponderativo y justo. Nosotros, para que
no se piense que nuestros elogios son interesados, ya que se trata de un colaborador asiduo de
CORUNA MODERNA, suspendemos todo juicio
limitándonos a copiar algunos párrafos
de! artículo de referencia.
Bruhmel -dice El Eco de Galicia- es un
escritor de billantes dotes
intelectuales, con alguno que otro ribete modernista, falta nada reprochable si se atiende ai
medio predominante y a los convencionalismos de la sociedad actual.
«Es también poeta de excepcional inspiración, cuya musa, un tanto caprichosa, lo
mismo se inclina a cultivar el carácter romántico que en Espana privó con delirante fe en
mejores, como tira hacia ese modernismo candoroso que tampoco está exento de
arte y de grandes bondades.
«Pero en
Bruhmel concurren otras excelentes cualidades, para nosotros de
mayor mérito que sus crónicas sugestivas, que sus concienzudos trabajos de crítica, que
sus primorosos cuentos, que sus delicados versos castellanos; Bruhmel es, ante todo, poeta gallego.
«Desde que lIegó a familiarizarse con las rimas siempre lozanas y siempre frescas
de nuestros más genuínos e inspirados vates, como Rosalía de Castro y Eduardo Pondal,
CUlTOS Enríquez y García Ferreiro, su musa va siguiendo escrupulosamente sus huellas, y
de las cuerdas vibrantes y sonoras de su lira brotan canciones !lenas de ternura y de sentimiento y surgen poesías encantadoras que tienen, a Ul1 tiempo, la singular virtud de que
significan y sugieren.»

Hasta aquí El Eco de Galicia. Por nuestra parte no hacemos otra cosa sino poner eJ visto
bueno a esos elogios y significar nuestra satisfacción por ver cómo se hace justicia a los méritos relevantes de uno de los colaboradores de esta Revista, a quien estimamos por su valer y
por sus dotes de modestia y de caballerosidad.
A continuación publicamos una composición inédita suya, que seguramente leerán con
gusto nuestros lectores y que
por su exquisita factura y por los sentimientos delicados que revela, las ponderaciones precedentes.

Como fica dito, o recorte da revista Coruna Moderna conclui reproduzindo o
pome intitulado «Confesión», que aparece também neste caderno manuscrito: poema
[15]
[49]). A edição da revista acusa pequenas variantes textuais, que assinalo em
nota na edição do poema.
Tentativa biográfica
Os dados que das obras citadas se podem recolher, juntamente com alguma outra
informação dispersa, permitem intentar um resumo biográfico provisório
Joaquim Árias Miranda pelos anos do começo do século XX colaborava em jornais da Corunha (La Voz de Galicia, La Manana e El Noroeste) e de FerraI (El Correo
o
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Gallego) com crónicas de estilo elegante e ingenioso, em castelhano. Usou os IJ~'CUL'V
nimos «El Hidalgo de Tabasco» e «Jorge Brummell»9.
Na revista corunhesa Coruna Moderna colaborou também assiduamente.
Jornais da emigração em América reproduziram vários dos seus artigos.
Ademais de crónicas e artigos de crítica (literária?), publicou poemas e contos
em castelhano.
Do poemário que a seguir editamos, podem extrair-se também algumas referências biográficas. Declara ter-se dedicado à produção poética arredor de 1903, e ter
abandonado a poesia desde esse momento.
Tinha amizade com o médico e poeta ferrolano Franscisco Cabo Pastor (que
usou por vezes o pseudónimo de «Paquito Llebret»): dedica-lhe em 1911 o presente caderno de poemas Ce entre os papéis de Cabo deveu de conservar-se o manuscrito), louva
a sua poesia e agradece-lhe o uso da sua abundante biblioteca durante "longo tempo":
"Ao meu bon amigo Farruco Cabo Pastor -«Paquino Llebret»-, en sinal de reconocemento por deixar q'o meu espríto abrevase, longo tempo, n'a fonte pura e abundante d'a sua
biblioteca" (pág. [1 D.

Tanto este dado corno alguma indicação autobiográfica dos seus poemas parecem sugerir que morou em Ferrol, de cuja comarca talvez fosse nativo. Na sua poesia
cita a feira de Cedeira, e adota como próprio o nome "Xaquín d'a Seara"lO. Com efeito,
assim conclui o poema final do caderno:

54
56
58

E agora, à Deus Fuquino; vou-m'a feira
que hay hoxe alá en Cedeira.
Vou con Carmela, con Catuxa e Clara
as fillas d'a estanqueira.
l,Quere vir? .. i,Non? Pois mande canto queira
a Xaquín d'a Seara.

Neste mesmo poema vê-se que tinha amizade também com o escritor Francisco
Tettamanci Gastom, residente na cidade da Corunha: o trato que mostra ter com ele é de
respeito e veneração, como a pessoa que devia de ter mais idade, mas também de afecto
e de grande confiança. O contexto geral do poema parece indicar que também Joaquim
Árias devia de ter residência estável nessa cidade.

9 Tabasco é topónimo de México. «Jorge Brummeli» (supondo que seja esta efectivamente a forma usada
pelo escritor, pois o testemunho das publicações citadas resulta vacilante) refere-se seguramente a George
Brummell (1778-1840), conhecido também por «Beau Brummell», pitoresca personagem inglesa que se tornou símbolo da afição à moda pessoal, à elegância na aparência física e ao dandismo social.
10 Um lugar chamado Seara na zona próxima a Ferrol (e a Cede ira) existe nas freguesias de Lamas e de
Ferreira (ambas pertencentes ao concelho de São Saturnino) e na das Pontes (no concelho das Pontes de Garcia Rodríguez).
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Vejo ainda citado um artigo seu sobre o mosteiro de Monfero, publicado em
Mundo Gráfico em 1913 11 •
Prologou o primeiro livro de versos de Gonçalo Lôpez Abente, Escumas da ribeira 12 •
Não sabemos quando nem onde faleceu.

Um caderno poético manuscrito e autógrafo
A amigos ferrolanos devo o conhecimento de um caderno manuscrito de poemas
de Joaquim Árias Miranda, de mão do próprio autor.
Descrevo sumariamente o seu conteúdo, numerando as páginas segundo corresponderia pela sua ordem, pois o caderno carece de numeração.
As páginas a que corresponde número par estão todas em branco (excepto a
quarta, como indico mais abaixo). O conteúdo das restantes é o seguinte:
Página [1]: «Dedicatoria», em prosa, dirigida ao seu amigo Francisco Cabo Pastor, por ter-lhe permitido usar a sua biblioteca: "Ao meu bon amigo Farruco Cabo Pastor -«Paquifio Llebret»-, en sinal de reconocemento por deixar q'o meu espríto abrevase, longo tempo, n'a fonte pura e abundante d'a sua biblioteca"; está assinada pelo autor
("Joaquín Arias Miranda") e datada "Ferrol - Septiembre de 1911".
Páginas [3] e [4]: nestas duas páginas aparecem colados diversos recortes da revista semanal corunhesa Coruna Moderna, todos pertencentes a um mesmo artigo, segundo parece; este artigo não está assinado, e deveu de ser elaborado pelos redactores
da publicação; intitula-se «Joaquín Arias Miranda (Jorge Bruhmel)>>, e aparece encabeçado por um retrato do escritor assinado por "J. Ramos" e datado em 1907; inclui (na
pág. [4]) cita de uns parágrafos da revista El Eco de Galicia, de Buenos Aires, e conclui
reproduzindo "una composición inédita" de Joaquim Árias, a intitulada «Confesión»,
que aparece neste caderno manuscrito (pág. [49]) com alguma leve modificação textual.
Página [5]: retrato de Joaquim Árias por Rafael Fuembuena (Vigo), copiado polo
mesmo Joaquim Árias (que adverte "Es copia", com data "Ferrol- 1911", sem que fique
claro se esta data se refere à elaboração do desenho original por Fuembuena ou, como
parece mais provável, à cópia por Árias).
II Joaquín ARIAS MIRANDA, «El Monasterio de Santa María de Monfero», em: Mundo Gráfico, núm. 70
(1913). Cita-o López Sangil (LÓPEZ SANGIL, José Luis (1998): «Historia deI monasterio de Santa María de
Monfero», em: Estudios Mindonienses (Ferrol) 14 (1998), pp. 13-162. Vid. também LÓPEZ SANGIL, José Luis
(1999): Historia dei monasterio de Santa María de MonJero, A Corunha: Deputación Provincial 1999. Tratando dos sepulcros pétreos conservados na igreja monasterial de Monfero, López Sangil adverte que "Uno de
ellos, situado a la derecha de la capilla mayor, carece de inscripción [.. .]. Según descripción de principios de
siglo que nos dejó Joaquín Arias [Nota de rodapé: 316 J. Arias Miranda, «E1 Monasterio de Santa María de
Monfero», Mundo Gráfico, n. 70 (1913).], se encontraba a los pies de la iglesia, de donde fue trasladado a la
capilla mayor. Sabemos, por testimonio de las personas que realizaron recientemente su traslado desde su primitiva situación a la cabecera, que su interior está vacío, y el hueco a medio hacer, por lo que es lógico suponer que es un sarcófago inacabado, y más cuando tiene una total falta de inscripciones" (pp. 120-121).
12 Gonzalo LÓPEZ ABENTE, Escumas da ribeira; Prólogo por Joaquín Arias de Miranda, Imprenta de
Juan Pérez Torres, Madrid [sem data, mas não deveu de ser mais tarde de 1914], 108 pp. O prólogo de Arias
Miranda (aqui chamado "Arias de Miranda", como se vê) ocupa as pp. 3-8.
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Páginas [7] e [9]: poema «Mina musa»: na pág. [7] somente o título, e na pág.
[9] o texto do poema, que se inicia com o verso "A mina musa canta", e conclui com "e
prefumes e risas ... ".
Página [11]: advertência do autor dirigida aos leitores, em prosa, intitulada «Importante», e assinada "O autor".
Página [13]: retrato de Joaquim Árias por "Céltigos (V. Díaz y Gonzalez)", copiado polo mesmo Árias (que também neste caso adverte "Es copia", e data mais umha
vez "Ferrol- 1911").
Páginas [15] e [17]: poema «O bardo Eduardo Pondal (Loubanza)>>: na pág. [15]
apenas o título, e na pág. [16] o texto do poema, que se inicia com o verso "Vai pol-o
camino debullando rimas", e conclui com "que baten a groria ... ".
Páginas [19] e [21]: poema «O poeta d'as rebeldías (Curros Enríquez)>>: na pág.
[19] apenas o título, e na pág. [21] o texto do poema, que se inicia com o verso "Hay
n'o xardín ulidos rescendentes", e conclui com "n'a pureza d'atmósfera.".
Página [23]: «A musa fidalga» (só título).
Página [25]: poema «Diante d'un carabel».
Página [27]: poema «Fuches tÍ...».
Página [29]: poema «Vén ... ».
Página [31]: poema «Nena ... ».
Página [33]: esta página [33] inclui dois breves poemas, intitulados <<jDeixa
que!. .. », e «Sua y-alma ... ».
Páginas [35] e [37]: poema «Perfume d'Outonm>: na pág. [35] apenas o título, e
na pág. [37] o texto do poema, que se inicia com o verso "Esmorece a tarde ... ", e conclui com "de rosinas secas.".
Páginas [39] e [41]: poema «A cantiga d'o pária»: na pág. [39] apenas o título, e
na pág. [41] o texto do poema, que se inicia com o verso "Eu son un romeiro", e conclui
com "que amantes sorrÍanL .. ".
Página [43]: poema <<jProbe! ... ».
Página [45]: poema «l,Por qué choras? .. ».
Página [47]: poema «l,Onde está? .. ».
Página [49]: poema «Confesiol1».
Página [51]: poema <qCousas d'o mundo!».
Página [53]: poema «Sola ... ».
Páginas [55], [57] e [59]: poema «Dend'aldea», que se introduz com a dedicatória "A Fuco Tettamancy Gaston, poeta enxebre e historiógrafo de sona, en resposta á
unha carta sua.". Na pág. [59], depois de concluído o poema, aparece a seguinte nota,
com a qual remata o caderno: "A ediceon d'iste libro foi feita, pol-o propio autor, en
tres houras d'o día dezanove de Setembre de mil novecentos once. J. Arias Miranda".
O caderno contém em tota118 poemas:
«Mina musa» (páginas [7] e [9]).
[2] «O bardo Eduardo PondaI (Loubanza)>> (páginas

e [17]).
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[3] «O poeta d'as rebeldías (CUITOS Enríquez)>> (páginas [19] e [21D.
[4] «Diante d'un carabel». (página [25]).
[5] «Fuches tí...». (página [27]).
[6] «V én ... ». (página [29]).
[7] «Nena ... ». (página [3
[8] <<iDeixa que!. .. » (página [33]).
[9] «Sua y-alma ... ». (página [33]).
[10] «Perfume d'Outono» (páginas [35] e [37]).
[11] «A cantiga d'o pária» (páginas [39] e [41]).
[12] <qProbe!. .. ». (página [43]).
[13] «l,Por qué choras? .. ». (página
[ 14] «l, Onde está? .. ». (página [47]).
[15] «Confesioll». (página [49]).
[16] <<jCousas d'o mundo!». (página [51]).
[17] «Sola ... ». (página [53]).
[18] «Dend'aldea» (páginas [55], [57] e [59]).
A seguir transcrevo os textos, reproduzindo exactamente o original de Arias Miranda, também nas suas particularidades gráficas. A fim de facilitar as possibilidades de
referência aos poemas, introduzo, entre colchetes, um número de ordem para cada composição e também (sem colchetes) os números dos versos de cada uma.
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[Caderno autógrafo de poemas de Joaquim Árias Miranda]
Página [1]:

Dedicatoria
Ao meu bon amigo Farruco Cabo Pastor -«Paquino Llebret»-, en sinal de reconocemento por deixar q'o meu espríto abrevase, longo tempo, n'a fonte pura e abundante d'a sua biblioteca.
Joaquín Arias Miranda
FerroI - Septiembre de 1911
Páginas [7] e [9]:
[1]

Mina musa

2
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A mina musa canta;
canta doces cantigas
en que hay bicos, apertas
e prefumes e risas ...
A mina musa canta.
E a musa d'a ledicia.
N' os seus lábios bermellos
-fontes de todo bén, fontes de ditacintilea de cote
unha vaga sorrisa,
e n' o negro feitizo
d'as suas negras meninas
hay promesas ardentes,
hay estranas malicias.
N'unha copa de ouro,
frabicada por gnomos e por ninfas,
bríndame o rico néctar milagreiro
que tom' amabr' e venturas' â vida.
Eu bebo, e logo, como a mina musa,
canto doces cantigas
en que hay bicos e apertas
e prefumes e risas ...
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Página [11]:

Importante
Cúmpreme manifestare, pra descargo d'a mina concencia !iteraria, que todaI-as
berzas que figuran n'iste cuademo, foron escritas n'o ano de mil novecentos tres, época
n'a qu- o autor padeceu d'o sarampion poético. Dempois curouse d'o seu mal e xa non
reincidiu. Crebei a
e ben crebada está. jAsí fixeran moitos ganapás -Paco Llebret e
unha escepceon- que andan por ises pródecos de Deus esmendrellando a probe Poesía!
Pra eles, un arroto de protesta.
O autor.
Páginas [15] e [17]:

o bardo Eduardo Pondal

[2]

Loubanza
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Vai pol-o camifio debullando rimas,
froles d'a sua y-alma fort'ê garimosa.
Cinxid'â sua frente
leva una corôa
musas teceron
con mirto e con rousas.
O sol dend' o alto
espall' as suas ondas
lucentes
emomas.
Chían os paxaros
n-a sombrisa fronda;
o vento
n-as follas
dos arbres, preludia sua cántiga
sua cantiga ronca.
Vai pol-o camifio debullando
froles d'a sua y-alma fort'ê garimosa.
Chían os paxaros
n-a sombrisa fronda ...
elonxe
s'escoita
o son d' as campanas
que baten a grafia ...

Páginas [19] e [21]:

o poeta d'as rebeldias.

[3J

Curros Enriquez
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Hay n'o xardín ulidos rescendentes
de nardos, de xasmÍns e de magno lias.
Sobr'él deixa caer o rey d'os astros
suas ardentes rayolas ...

o poeta camifia,
pasenifio, entr'â groria
d'as froles e d'as prantas
carreiro festoan.
Deténse ante lID rosal e logo, mentras
aos seus lábios a80ma
unha vaga y-escéptica sorrisa,
él vai cortando as rosas
que deixaron uns ventos treizoeiros
sen côr e sen aroma...
Axifía, a camifiar volve o poeta,
pasenifio, entr' a groria
d'as froles e d'as prantas
q'o carreiro festóan.
As notas de cristal d' os surtidoiros
n'a calma d'o xardín, ledas, resóan;
e unh'alondra que pasa,
deixa caer sua cántiga armoniosa
qu'ê como un ideal q'aletexase
n'a pureza d'atmósfera.

Página [23]:

A musa fidalga
Página [25]:

[41

Diante d'un carabel
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6

Carabel, carabel que bermeHeas
ao sol, e n'o teu tallo t'arrandeas
altivo e satisfeito;
Carabel, carabel, ti non viviches ...
iporque non conociches
a graria de morrer sobre o seu peito!

Página [27]:

[51

Fuches ti...
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Fuches tí, Carmelifía;
foron teus meigos ol1os;
foi esa gracia inxenua que, como un maino aroma,
desprendese trunfante d'a groria d'o teu corpo.
Fuches tí, Carmelifia;
foron teus meigos ol1os.
Dend' entonces fuxiron
os agoirentos corvos
que sobre a mina y-alma
cernian o seu
e unhos ventos propicios,
unhas ventos ditosos
arrastraron moi lonxe
as espinas e abroHos
que cubrían a senda
por ond'eu iba, soilo,
c-os meus dôres crueles,
c-os meus negros recordas ...
Fuches tí, Carmelifía;
foron teus meigos alIas;
foi esa gracia inxénua que, como un maino aroma,
despréndese trunfante d'a groria d'o teu corpo.

Página [29]:
[6]

Vén.,.
pombifía;
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vén conmigo.
O xardín se desfai n'un encanto
de doces marmulos, de máinos ulidos.
N'as ponlas d'os arbres ritman os paxáros
seus cándidos chíos,
y-o sol tod' ô alegra
c-os seus rayos dourados e tíbios ...
Vén, pombifia;
vén conmigo.
Eiquí, n'este banco
os dous sentadifios,
falaremos de cousas amabres,
de tenros amores, de doces carifios,
namentras resàa
n-os nàsos oídos
o ledo concerto
que forman os chíos
d' os petos, d' as rulas,
d'os merlos, d'os xílgaros ...
E logo, pombifia,
aos teus pés miudifios
irei arroxando camelias e rousas
e nardos ... ie bicos!

Página [31]:

[7]

3

iPol-a tua salú!. ..
non feches tant'os teus alias,
porque me deixas sin lús.

Página [33]:
[8]

jDeixa que!...

2

Dinche Ul1 bico n'unha mán
e puxécheste furiosa ...
Deixa que, para outra
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4

dareicho en mitá d'a boca.
[9]

Suay-alma. ..

2
4

Seus olIos brilantes,
sua voz doc'ê tenra,
seus labios risofíos, seu corpo de fada ...
i sua y-alma de pedra!

Páginas [35] e [37]:
[lO]

Perfume d'Outono
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Esmorece a tarde ...
N' atmósfera fresca
hay tristes ulidos
de rosifías secas.
A enferma, sentada
ao baleon, contempra
as suas maus exangues,
as suas maus de cera.
N'a neve d'os dedos,
ao sol, cintilea
o rubí de unha
dourada sortelIa.
N' os seus lábios fríos
frolece unha aceda
sorrisa; e unha bágoa
deslízase, lenta,
pol-as suas lívidas
e muschas meixelas ...
Esmorece a tarde ...
N'atmósfera fresca
hay tristes ulidos
de rosifías secas.

Páginas [39] e [41]:
[11]
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A cantiga d'o pária
Eu san un romeiro
que vou pol-a vida
sen bágoas n'os ol1os,
os lábios sen risas,
a y-alma de cote
tristeira e dôrida,
y-o peito magóado
por fondas feridas ...

2
4
6
8

Eu son un romeiro
l O q u e vou pol-a vida
sen vel-as douradas
12
rayolas d'o dia,
perdido n'a densa negrura d'as sombras,
14
d'as sombras malditas
qu'envolven a senda
16
cuberta d'abrollos, cuberta d'espifías ...

18
20
22

Eu son un romeiro
que vou pol-a vida
buscando agarimo,
buscando aloumifías,
ibuscand' o feitizo d'uns lábios bermellos
que amantes sorrían! ...

Página [43]:

lU]
jProbe!. ..

8

jProbe nena!
jMeu encanto, mina rui a, mina xoya!
jXa nou oye os meus salayos!
jXa nou oye as minas frases garimosas!
iXa non oye as minas cántigas d'amores,
minas cóitas,
os latexos d'o meu peito tristurado,
minas queixas malencónicas! ...

10

Xa non oye os gratos sones
d'a fontela rumorosa,

2
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6
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nin os chíos d' os paxaros,
nin os prácidos marmulos q'o ar trae n'as suas ondas,
nin d'a gaita as feiticeiras armonías,
nin os ecos d'a zanfona,
nin o céltigo ala-la-la
q'os labregos mail-as mozas
van cantando
pol-a escura corredoira
cando, aló entre lusque-fusque,
d' o traballo alegres toman ...
jProbe nena! jCoitadina!
jMeu encanto, mina rula, mina xoya!
jXa non oye os meus salayos!
jXa non oye as minas frases garimosas!
Xa non oye nada a probe,
nada escoita...
jporque vai para tres días
que, de un susto que lhe déron, quedou xorda!

Página [45]:

[13]
6Por qué choras? ..
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"Por qué choras?
"Por qué estás tristurada e dorida?
"Porqué as bágoas anubran o brilo
d'as tuas meninas,
meninas que adouro,
meninas benditas,
meninas que tenen
n'o fondo escondidas
as medrosas negruras d'a noite
y-as douradas rayolas d'o día?
"Por qué choras?
"Por qué choras, amante rulina?
"Por qué choras se sabes d'abondo
qu'eu non podo nin verte chorosa,
nin verte dôrida?
"E que pensas q'o amor que ch' eu teno
s'acabe algun día?
"E que temes que poida esquencerte

20
22
24

26

por outra mocina?
l,E que crees que non son sinxelas
as minas parolas, as minas caricias?
jAnda; fala meu bén!. .. Non alongues
a mina agunía.
l,Por qué choras?
l,Por qué choras, amante rulina?
- Porque as berzas fixéronme dano,
y-estou que adoezo c'o dôr de barriga.

Página [47]:

[14]
60nde está? ..
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l,Ond'está mina branca pombina?
l,Ond'está mina prend'adourada?
l,Ond'está, que sen ela non teno
nin vida n'o corpo, nin vida n'a y-alma?
l,Ond'están os seus ol1os meiguinos,
seus ol1os de fada?
l,Ond'están as suas crechas guedellas,
que tenen o maino prefume d'o ámbar?
l,Ond'están os seus lábios bermellos,
mais lindos q'as rosas, mais frescos q'a y-auga?
l,Ond'está sua boquina vizosa?
l,Ond'están suas meixelas rousadas?,
seu cándido seo,
sua frente nevada,
seu van de princesa,
seus dentes de nacra? ..
l,Ond'está mina branca pombina?
l,Ond'está mina prend'adourada?
-l,Onde demo ha d'estar? .. N'a lareira
pelando as patacas.

Página [49]:

[15]
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Confesion I3
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Eu non gardo n'a y-alma
nin rencores uin odioso
Esquencín os
e os aldraxes q'a Envexa
ô meu rostro.
Solo rousas e lírios abanean as brisas
ao pasar, susurrantes, sobre a paz d'o meu horto;
solo un máino prefume,
un prefume piadoso
se desprende d'as froles
d'os meus santos "C'r'rw,'rw
e as xentís volvoretas d' às azues, lixadas
d'esmeralda e de ouro,
voan rítmicamente
n-o meu triste pasado, impreciso, borroso ...
Eu non gardo n'a y-alma
nin rencores nin odioso
Solo rousas e lírios abanean as brisas
ao pasar, susurrantes, sobre a paz d'o meu horto.

Página [51]:

[16]

jCousas d'o mundo!
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Estaba Elena tola por Bartolo.
En él post' a ilusion a moza tina.
El era d'as suas cóitas o consolo
e a y-alma d'a sua y-alma solermina.
Mais él de aquei amor fartouse axina
e, sen doerse d'ela,
un día, treizoieiro,
deixou prantad'â probe por Adela,
unha moza mais linda q'unha estrela
e mais fresca q'as augas d'un regueiro.
Chorou Elen'â sua ilusion perdida,

]J Assinalo as variantes deste poema na edição da revista Coruna Moderna, citada atrás (em primeiro lugar as leituras do caderno autógrafo, e em segundo lugar as variantes da revista): 4 ô] ao II 5 Solo] Soilo II
7 solo] Soilo II 11 d'ás] de ás I lixadas] manchadas II 12 d' esmeralda] de esmeralda II 14 n-o meu
triste pasado, impreciso, barroso, .. ] n-o pasado ditoso II 17 Solo] Soilo
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os seus mortos amores,
e dend'estonces foi a sua vida
unha fonte de bágoas e de dôres.
Pasou o tempo q'as pasions refrena
e, cando menos o esperaba Elena,
a morte foi a sorprendel-a un día;
e -jouh inventos d'a humana fantasía!o mundo dixo que morreu de pena ...
je morreu de parteira aló en Muxía!
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Sola, deitad' ao pé d\m ameneiro
que fresca sombra n' arredor espalla,
atopei a Asuncion. Dinlle unh' âperta
y-outra logo ... Mais ela, moi noxada,
loitando por fuxire d' os meus brazos,
- Deixame, se non berro -berreaba.
Y-eu escramei, sintindo q'o meu sangue
rubías'ô celebro en olexadas;
- jBerra, qu'inda que vefia o mundo enteiro,
ninguen de tí me aparta!
Houbo unha pausa, e logo,
ela, cravando en mín amante ollada
e fechándom'a boca con un bico,
- iTo1o! -me dixo- jCala!
Foi pol-o bran, n'o istante
en q'o lume d'o día aguniaba
y-os paxaros, chiando ledamente,
aos seus ninos tornaban.

Páginas [55], [57] e [59]:

[18]
Dend'aldea
A Fuco Tettamancy Gaston, poeta enxebre e historiógrafo de sona, en resposta á
unha carta sua.
Meu querido Fuquino:
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estimo mais as letras que me puxo
q'o labreg'ô seu cuxo,
q'o paxar'ô seu nifio,
q'o muifieir'ô rodicio d'o muifio.
Cando as vin -iPol-o ceo que nos crobe
o xuro!- Ue coidei que toleaba,
pois icalqueira pensaba
que iba vosté lembrarse d'iste probe!
Moitas gracias, Fuquifio.
Premita Deus que non Ue falte nunca
unha cunca de vifio
nin de caldo de berzas outra cunca.
A Virxe Santa queira
que sén carraxes viva un siglo enteiro,
q'a sua faldriqueira
esté de cote chea de difieiro,
qu' ende xamais s' entenda c-oa Xusticia,
q'a sua concencia esté tranquila e pura,
que non conoza a cara d'a Tristura,
que solo vexa a cara d'a Ledicia,
e q'a sua sona de poeta forte
chegue hastra mais aló d'o Polo Norte ...
Eiquí, n'iste rincuncho feiticeiro
d'a nosa meiga e prácida terrifia,
o tempo para min pasa lixeiro
com'o vôo d'andurifia.
Eiquí, lonxe d'o mundo treizoeiro,
arredado d'a farsa e d'os ruídos,
vivo sen encabuxos nin carraxes,
contemprando os paisaxes,
aspirando d'as froles os ulidos,
correndo pol-os vaIs e pol-os montes,
escoitando o gorguUo d'os regueiros,
d'os rios e d'as fontes,
os lamentos d'as vacas e d'as cuxas,
e os chíos algueireiros
d'os xílgaros, d'os medos, d'as curuxas,
d'as pombas, d'os sirins, d'os lagarteiros ...
Eiquí, Fuquifio amado,
baixo iste ceo puro, azuexado,
en medio d' apacibre e doce calma
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d'istes campos risonos,
sÍntome revivir, e a mifía y-alma,
adoit'ao sufrimento,
énchese de ledicia e de contento.
Eiquí, meu bon Fuquifio,
nin me lembro d'a Cmfia, nin d'o vifio,
nin de vestir â moda, nin d'o pote,
nin de limpral-as botas con farina ...
En cambio, pra vosté, tefío de cote
unha lembranza doc'ê solermifia.
E agora, à Deus Fuquifio; vou-m'a feira
que hay hoxe alá en Cedeira.
Vou con Carmela, con Catuxa e Clara
as fiUas d'a estanqueira.
l,Quere vir? .. l,Non? Pois mande canto queira
a Xaquín d'a Seara.

A ediceon d'iste libro foi feita, pol-o propio autor, en tres houras d'o día dezanove de Setembre de mil novecentos once.
J. Arias Miranda
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A memória das cinzas
(Geografia sentimental)
João Lobo*
(V ila Verde)
Lá donde venho, ao viajeiro, não lhe será difícil chegar à fala com a gentinha que
topar, que toda é de índole hospitaleira e regaço acolhedor.
Depois, todos permanecem ainda imersos em esfumados laivos de uma antiga
troncalidade, não deslembrada de todo nas atitudes e nos comportamentos.
A esse modo de ser, há-de aditar-se a discrição e suspicácia. Na palestra do
discurso oral, tugem mais do que encadeiam palavras. Do palanfrório standard, gastam
pouco. O "europês" desconhecem-no ainda. A sua alma é feita do sabor de arcaísmos e
de regionalismos forjados na necessidade comezinha, na lavoura das circunstâncias e na
espessura de um tempo que só eles conhecem. A presença do nosso quotidiano fugiulhes. Vivem ainda enclausurados em redomas de tempos antigos. Mais do que da
técnica, é no gesto, na palavra e na fala, que enfiara a sua profunda sabedoria. O corpo,
mais do que o olhar, é o espelho do rio que lhes corre no íntimo.
Quando conversam com um forasteiro, ai deste se não estiver precatado. Caso é
que as palavras que pronunciam ainda hoje dizem pouco. Não raro, muito pouco. O
sentido da conversação situa-se, quase sempre, à margem do dito, de modo que é o nãodito que interessa. De ordinário é o encoberto que verdadeiramente prevalece. A regra
maior é esta: a conversa, por regra, enuncia-se, quando não em mais, pelo menos em
dois níveis: o literal, típico da perlenga, e o intencionado.
Quem não saiba, ou não dê conta, poderá compreender o sentido literal, mas
encontrará dificuldades maiores em inteligir o sentido inaparente das palavras. Os meus
dão a entender o que querem, mas quase sempre o desviam ou ocultam pelo que deixam
dito. Mas neste dizer-não-dizendo, nas multímodas fonnas de manifestar o seu querer e
a sua vontade, quanta criatividade se exorna e a quanta solércia se dá vazão! São sábios
analfabetos e só com analfabetos sábios se entendem.
Nesses trespasses de alma, nesses transes de se ocultarem, de assim se dizerem e
de se comunicarem, são riquíssimos na sua diversidade quotidiana e são ostensivo
contraponto ao falazar do homem comum que formiga desamparado no deserto da
megalópole. O habitante da grande cidade usa de palavras como balas. O aldeão do
Meso-Minho, quando bem entendidas, usa-as para se descobrir e para descrever a si e
ao seu mundo.
O citadino da grande metrópole diz o dito, repete o dito, matraqueia o redito.
Poderá transmitir o dado mas, de uso, fala pouco ou não fala. Combate na batalha do
comércio e arma a redada!
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É por isso que usa de timbre volúvel e, de regra, muda tão facilmente de juízo ou
de opinião como a serpente de pele. O habitante dos grandes centros populacionais,
quando muito, diz; raramente fala. E quando fala, importa o discurso! A minha gente
situa-se nas antípodas: usa da mística da linguagem e da linguagem da mística. Se não
entendem o dito, remoem e deitam-no ao poço do rifoneiro. Em tais circunstâncias, a
sentimento verdadeiro é o que outro não obtém! Engrolam as sílabas, repetem os
ditongos e vão-se pelos caminhos fundeiros atidos à desconfiança do ensinamento:
"Palavras leva-as o vento"; "Muito prometer é espécie de negar", e seguem no penoso
tarimbar da vidinha. De provérbios, verdadeira filosofia dos povos, ou, como Vico os
capitulou -linguagem dos deuses -, outrora, gastavam à tripa-forra.
Ainda hoje, entre os meus, os rifões são a voz dos oráculos. Sínteses de
ensinamentos fecundos eram, então, instrumentos primeiros de vulgarização de
preceitos morais. Não os gravavam nos frontispícios dos monumentos públicos, nem
nas paredes dos grandes átrios dos templos, como nos idos da Grécia e de Roma, mas,
no conduto da tradição, encadilhavam-nos, como camândulas de rosário, no suceder das
almas. De grande alcance, usavam-nos como expressões de forte intensidade, alfobres
de utilidade e bom conselho em que assoalhavam a vida prática. Além disso, quase
todos eram indutores à prática de boas acções.
Quando lhes batem à porta com palavras ocas, frases nuas de sentido, estranhos
mundos que não compreendem, hesitam, iscam-se de uma improfunda desconfiança
milenar e erguem em defesa os paveses da reserva.
- "Tão duro é ao doido calar, como ao sisudo falar!".
Assim se inicia o processo do não-dito. E daí também os lugares incertos e os
penumbrosos recessos de que as suas palavras nos chegam prenhes. Logo que a ocasião
se lhes toma propícia, adaptam as palavras à complexidade da situação. Quando se
sentem acossados, usam de artilharia certeira: "Palavra fora da boca é pedra fora
mão!".
Se ao caso convém, usam das palavras como do estadulho: despedem-nas
inricadas de veneno, de tal sorte e com tal virulência que não se pode destruir o mal já
feito.
De uso, não falam sem pensar. Receiam ferir sem tenção aquele que o escuta:
"Falar sem cuidar é atirar sem apontar!". Consideram mais eloquente o silêncio do
que o discurso tolo e enfadonho. A seu juízo, a tagarelice inoportuna destrói a
prudência. Para todos, "mais vale calar do que mal falar".
A plástica intencionante, seja por elisão, seja por expansão, é de intensidade
tanto maior quanto a proposição se lhes toma incompreendida ou despropositada.
Sabem por instinto que a realidade é muito mais vasta e infinitamente mais rica do que
qualquer representação ou formulação do que o corpo da palavra procura transmitir.
Para eles, muito falar é pouco saber. Não dão fé a quem muito fala, porque tendo a
noção do muito que se ignora, temem-se da sua e da ignorância dos outros. Revelam-se
atentíssimos à ideia segundo a qual, por mais eloquente que alguém se mostre, nunca
poderá proferir palavras úteis sem que primeiro haja compreendido aquilo a que se
refere. Daí a sua natural desconfiança ante a verbosidade, receando tomarem-se pasto
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do ridículo, por não saberem compreender bem os assuntos tratados. Daí também o
prolóquio: "Entende primeiro ejala derradeiro".
Andam ainda ungidos das volutas de tempos passados e imersos num espaço de
idiossincrasias tão profundas, mergulhados num imaginário colectivo tão denso, que
todos são monumentos vivos à complexidade antropológica. E isso conhecem como
ninguém: "Mais sabe o tolo no seu que o sisudo no alheio".
No tocante à sua defesa, são eruditos reconhecidos. Na espessura das realidades
onde sobrevivem, não há lugar para o acaso. Alimentam-se maiormenle da necessidade.
Depois, o seu fundo consciencial é urdido ainda de tradições, improfundos mitos, feito
de lendas. Sirva de exemplo a sua relação com o fogo, que ainda hoje permanece
inabalada e, em boa parte, inexplicada. Há meia dúzia de lustros, tudo girava ainda ao
seu redor. Era nele que residia o centro, não da casa, mas do lar. A casa, na sua
dimensão física, material, era o menor. O lar, na sua dimensão espiritual, o maior. E o
coração físico do lar, esse, era o fogo!
Em tempos não muito recuados, o que verdadeiramente existia não era a casa,
era o fogo, metonímia do local onde crepitavam as chamas, espaço sagrado onde
confluíam os insondáveis veios da vida e da morte.
O faraó tinha o túmulo, o hipogeu, a mastaba, a pirâmide. Formidáveis
instrumentos de projecção astral! E deles renascia num halo de luz, num Ká osirificado,
que se acolhia entre os altos céus na infinita beatitude do Amenti. Os meus tinham o
fogo; princípio e fim de todas as coisas, transitoriamente separadas pelo insondável
gume da consciência. E era nele, a juízo comum, que se acolhiam as ocultas potências
da transubstanciação.
Era o fogo que assistia à vida e era entre escanos e mochos que se reerguiam,
incessantemente, pelo exemplo e pela tradição oral, os muros da identidade familiar. À
roda da sua aura, entre estórias, lendas e mitos, transmitiam-se os ensinamentos do
passado, aprendia-se a genealogia dos vizinhos, as vicissitudes dos animais domésticos,
ensinava-se a cartilha onde se encontrava registado o percurso das águas, de cada
pedaço de terra, as suas capacidades e funções. A casa, geralmente em pedra,
acobertada a telha-vã, de ordinário, era atarracada e dotada de poucas aberturas. As
janelas fuscas e pequenas. Empenadas pelos rigores do tempo, cheias de frinchas e
ranhuras, por elas entravam, assobiando, os desabusados elementos das intempéries.
Tudo era obscuro, penumbroso e enigmático. Só a lareira irradiava luz!
Depois, recolhidos aos saberes milenários, às volutas da tradição, escamugidos
noutras eras, receavam a vasta caterva dos seres malignos que habitavam os ares.
A noite era deles. Havia-os às mãos-cheias, de todos os gostos e feitios. Figuras
impalpáveis, sulfurosas, que ondeavam nos recovos da escuridão; papões, altos como
torres, de fundos olhos coruscantes, enormes como janelas, que silenciosamente
rondavam os prados e o casario; criaturas disfonnes que cruzavam os ares, chispando
fogo e soltando gritos hiantes; fradinhos de mão-furada com as cavernas do olhar
chamejantes que enxameavam os atalhos; zarapelhos menores que desfilavam nas
quebradas montados à estardiota; monstros alados cujas asas eram de feITO; cavalos
voadores que vomitavam ferro e fogo; gigantes de três corpos e seis braços que
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lembravam a Hidra de Lema; mastins de cabeças douradas que vagueavam nos
submundos; almas-penadas que rondavam as encruzilhadas dos caminhos, requerendo
expiatórias encomendações que lhe devolvessem a paz perdida. E depois, sob o disfarce
mais inofensivo e tentador, havia Belzebu, o Maligno, de ordinária trajadura, que
atormentava as almas e assovelava os viventes.
E a janela encolhia e passava a janelim. Na aldeia, não havia janelas; havia
janelins. E, na cozinha, onde crepitava o fogo, um postigo. Rasgado à mediania do
pescoço, o postigo era a transposição para a casa da velhíssima guarita que vigiava o
assaltante. Ao chamamento acudia uma cabeça encorujada, absconsa e suspeitosa, que
indagava ao chegante. Assim escondida, quem espiava, ocultava a indumentária, que o
donaire ou a vaidade furtavam ao desconhecido.
Para o que desse e viesse, à mão-tente, repousava o estoneiro; mais raro, o lódão
ferrado!
Pelo cair das trindades, encancelava-se o vivo e trancavam-se as portas. Aberto
ao oculto, solto de cravelho, só ficava o postigo donde, precatadamente, se vigiava o
insondável mar da escuridão e do desconhecido.
Nas longas noites de Inverno, de lampião ao alto, por entre o lúgubre uivar dos
ventos e a cainçada açulada dos rafeiros, chegava este e aquele. O Labaredas, curador
do estramónio e ervas-bentas, era o passador do oculto e o jardineiro dos mortos. Era
poderoso como um roble, tinha um carão enorme, o queixo era quadrado e olhos azuis
de um brilho tão vivo e tão intenso que parecia atravessar os elementos.
Assava castanhas ao borralho, goleava vinho doce, e desfiava histórias inauditas
deste e doutros mundos.
Ainda agora, a sua figura bizarra me ilumina o luaceiro da memória, como se o
tivesse a deslado. Estou a vê-lo, com a sua croça de centeio de farta roda, alto garruço
embutido no toutiço, arrimado ao porrete, chasquejando à entrada. Tanganhão como ele,
só o Gavial, seco de carnes, andar corvino, gesto estrangalhado, que, quando estirava os
braços, mais parecia uma picota. Desse Gavial que, na Primeira Grande Guerra, andara
pelas terras da Flandres tiroteando o inimigo, darei nota ao depois, que isso é matéria de
bradar aos céus. E se assim os separo, é porque também eles, estrafegados de
consciências e velhacarias, divididos andavam, porque onde um pusesse pé, era certo e
sabido que o outro não tinha lugar. Eram dois mundos inconciliáveis; melhor dito, o
anti-mundo e o mundo.
O Labaredas, que tomava carreiro lá do alto de corujeira onde vivia, anunciavase logo ao descer a vasta calçada empedrada. Não que chamasse, que isso nunca o fazia,
mas era tal o ruído que arrastava consigo que a ninguém deixava dúvidas ou
interrogações. Primeiro, ouvia-se ao longe a matraca de madeira que fazia girar numa
mão, estreloiçando as pás umas contra as outras, que mais parecia restrugido de noitibó;
depois, à medida que se aproximava, as tacho las de ferro que cravara nas chancas
faziam bazulaque maior do que ronceiro comboio nos trilhos. Girava constantemente a
matraca e só cessava o estralejar das talisgas de madeira quando a porta se lhe abria.
Usava a estrovenga com tal habilidade que duvido que outrem o superasse com maior
maestria. Escoucinhava-se a largar a água que escorria das cânulas do centeio, saudava
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as boas-noites e sentava-se ao redor do borralho, debulhando ouriços e atirando
castanhas a esmo para o brasume. E como não as calava, as castanhas opavam, davam
estouros medonhos como diabos no inferno. Entendido como ele, para divisar seres
estranhos no espaço aéreo da noite ou da alta cozinha, nas levantadas chamas da
fogueira, não havia outro. Se a lenha estralejasse ou as labaredas oscilavam sem que as
tomasse corrente de ar ou sem que alguém atiçasse o lume, logo delas dava conta. E
asseverava o Labaredas que era nesses momentos que as "anima" se trespassavam a
este mundo. Ninguém as via, ninguém as conhecia, mas o Labaredas dizia que esses
seres imateriais, errantes, deste e doutros mundos, entravam sorrateiramente pelas telhas
levantadas que serviam de chaminé e recolhiam-se ao fogo, à presença dos humanos,
onde o fulgor penetrante do seu olhar as descobria nas suas presenças e nas suas
necessidades. Também por isso se deixava acesa a lareira durante a noite e por isso
também, durante a noite, se não podia varrer a cozinha.
Dizia o Labaredas que as anima eram sortilégios da ordem e do equilíbrio que,
na sua busca de companhia e união, se deixavam ficar de roda das chamas, tal como os
humanos quando se aquentavam. Por isso, era vedado varrer o chão da cozinha ou,
durante a noite, proceder a quaisquer arrumações, não fosse dar-se o caso de se
extraviarem essas admiráveis entidades que, na alquimia dos elementos e das formas,
palidamente vagueavam de outros mundos ao encontro dos viventes.

* João Lobo é o nome literário de João Manuel Lobo de Araújo, advogado e escritor.
Nasceu a 14 de outubro de 1951 na freguesia de Santa Maria de Mós, do concelho português de
Vila Verde, perto de Braga. É sócio fundador da Associação Cultural e Literária Autores de
Braga, e professor da Universidade Fernando Pessoa no polo de Ponte de Lima. Neste momento é
Presidente da Assembleia Municipal de Vila Verde, como membro do PPD/PSD. Para além de
uma ampla produção escrita sobre temas da sua especialidade jurídica, tem publicado várias obras
de carácter literário: A Praga (romance, 1985), O Paredão dos Lacraus (evocações, 1986), A
Fonte do Ídolo (evocações, 1987), A Fantástica Aventura de Salomé Reconquilha e seu Cão
Tirone (romance, 1991), Sol no Eirado (contos, Edições Autores de Braga, 1992), Olhar
Suspenso (diário, Edições Autores de Braga, 1994), Pequeno Dicionário da Infância (1997), Do
Outro Lado da Luz (contos, 2004).
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Dois poemas
Amadeu Baptista
DESCIDA DA CRUZ
Vi os homens do alto da cruz, mas não vi o demónio.
O demónio dir-me-ia que a morte é vital, mas nada ouvi, aqui,
nesta paixão, sendo que apurei o ouvido e nem o eco das montanhas
do Moab ouvi, só ouvi como é doce a paixão e como esta crucificação
rende preito à esperança dos homens, tal como, de mim para comigo,
disse tantas vezes, e à multidão dos homens repeti.
Há coisas que não ouço e que não vejo, o demónio não vi, eis o que sei,
ele, se me visse nesta cruz, por certo choraria, pelos seus mil olhos
eu sei que choraria, pelos seus mil demónios no olhar, enquanto
chega a morte para que tudo se perfaça sobre o sofrimento,
a esponja do vinagre, a lança no flanco, os gritos das mulheres,
o grave galope dos cavalos a reter a multidão na sua esperança aflita.
Vi os homens do alto da cruz, mas não vi o demónio, essa luz
tão diferente, esse asco assinalável, mas não menos amistoso
pela demoníaca presença se aqui tivesse vindo, sendo que não me negaria
como outros me negaram, ah, não, não me negaria o quem me persegue,
diria quem eu sou e qual o meu nome, e como os maltrapilhos desta terra
exercem pelo seu nome o nome que eu tenho, todos quantos
só pela minha dor rejubilam e se podem salvar.
Não vi aqui o demónio, nem vi Deus, vi o cálice e vi o abandono,
e vi a terra toda ensanguentada e Adonai ausente, ausente em parte incerta,
enquanto as mulheres e os homens se enlaçavam,
e foi a manhã inicial,
e a coroa de espinhos perfurava as minhas têmporas,
e os homens e as mulheres se enlaçavam,
e foi a noite inicial,
e por amor se uniram e geraram filhos,
enquanto sobre o Gólgota ecoavam os oboés e as trompas.
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ASCENSÃO
Sobre as imagens, subo. E tal como para que cresça
diminuo, também assim, erguendo-me, descaio sobre mim
progrido,
e sobre a minha intimidade. Nó a
fechando-se o ciclo para que me abracem os pés
e haja no sentido da
um corrupio de serenos sobressaltos,
onde só eu me reconheço para que os outros
se reconheçam a si mesmos, purificando o caminho
ou subvertendo a ordem do divino.
E assim é que a terra se enrodilha aos meus joelhos,
e são como colunas de mármore as minhas pernas,
e todo eu sou um edifício
onde o céu e o globo se entrecruzam
para que não haja apenas a ressonância antiquíssima do sagrado
a vibrar-nos no corpo,
mas todo o desespero justaposto à esperança.
Como a chuva que cai e o orvalho que se ergue,
eis o que sou, no meu silêncio firme,
trazendo para os hóspedes a refeição certíssima,
cruzes e estrelas,
sem as
provavelmente,
não poderíamos encontrar-nos.
Não há exílios na terra que me
estranhos,
assim como não há exílios no céu a que eu alheio seja,
ainda que a figueira da Barbaria, por minha expressa ordem,
esteja seca e as asas do arcanjo
negras,
se negras as quiser.
A
tragos bebo desta terra
de que me distancio para que
mais próximo
o
e o semelhante,
o céu e as suas nuvens reflectidas
na
branca que, em sonhos,
nos alegra os dias e sobrevoa as noites
em que nos sepultaram, sendo o sopro de Deus

como
Franqueio-me
à passagem dos gentios
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para que o voo se expanda
e a demanda não cesse,
serpentes a silvar eternamente
e aves a pairar na planície,
sendo que é a luz que procuramos,
a luz escura
dessa chama selvagem chamada
humanidade e compaixão.

Amadeu Baptista
Rua Nova de Jugueiros, lote 1072°. Dto.
3 500 - 030 Viseu
Portugal
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Poemas
António José Borges
(Lisboa)

o ser mais belo na raça humana
como queria deixar-te voar pássaro da terra
enquanto mordo aqui o tempo humanamente
dispondo a minha arma feita de letras
e tentando o que acontece de vida na queda
mas as penas
minha alma desprendem-se e já não voo
leva-as o vento do despertar e esvai-se o sonho de escrever o poema
o evangelho dos amantes do amor
dos amantes que se amam
do amor
penso no ser mais estético e instigante da raça humana
a mulher
desejo para ela o sublime e o bem
o feio e a honra
a imperfeita perfeição e a bondade
a perfeita imperfeição e a virtude
que tudo aceite na tranquilidade do mar na agitação do rio no ondular do
tempo
porque no horizonte que ajusta os ventos da sólida mudança
a vida tem a mulher que é o futuro

o poeta e Leonardo
pensaste e disseste que não é nunca um poeta um pintor
que não é nunca ele mesmo um músico
assim é Leonardo assim é
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nesta comparação pensaste só no poeta
não noutro género de artista
e ele agradece-te a honra
de não ser esquecido por quem também condensou a eternidade
definiu a vida por outras palavras
procurou o belo que o sonho sempre é
tu Leonardo

poeta sui generis nas esquinas das artes e da ciência
pois ousaste viver na casa do engenho
e respirar no quarto da ciência
tudo encaraste com ventos modernos e diferentes
corno tem sido o pular e avançar da poesia
já pensaste Leonardo da Vinci
que poderás ter sido um poeta

Hathor
imagino-me no corpo de uma mulher
defendida e protegida por urna deusa
árvore do amor
dou por mim nascida
plantada no campo do júbilo
na suave encosta da alegria
embriago-me de danças no seio das festas
viajo involuntariamente para outros tempos
misturo no mesmo tempo espaços e tempos
e reflicto sobre a oca grandiosidade de hábitos do hoje

Golgotha
quando o sopro do amor se esvai
sem que o coração se despedace na dura perfídia
o calvário apodera-se da vontade que estica os fios da razão
o caminho surge como uma eterna curva na estrada que percorremos
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então permanece residual
a esperança de um desfazer
curva do olhar
inválida forma de honrarmos o nosso deus

testemunha
eu digo casa leitor que me lês
e me
assim tentado a evidenciar a importância do casamento
a segura anunciação do compromisso de dar e receber
aquele gesto dito e alongado em que vivemos na abdicação de um certo eu
mas onde pela tessitura da vida alguém será a nossa testemunha
todos os passos aparentemente insignificantes que damos
do poema que será as humanas mesquinhezes ou não
do outro carme que será o fixar da generosidade constante a uma outra alma
e dos hábitos mais íntimos do que os Íntimos
que não adivinham em nós quem nos julga conhecer actuando

por isso digo casa tu que me lês
e passa
tua a outra boca a palavra dita
desenhando noutras consciências
em tom de mudo grito de agitação
a grandiosidade
nossa testemunha
atesta assim a minha intenção de recordar o casamento
momento em que nos tomamos a acção e o alvo da testemunha
e abandonamos a solidão da natureza de que vimos e
sempre retomamos
aviva a necessidade da entrega à testemunha de um eu
quem sempre registará o que escapa da nossa essência

lirio

com ternura o lírio completa o mundo sentimental
seu amor eterno
a rosa observa-o do alto
enquanto a suprema orquídea prepara a
homenagem
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cauto
poderás ser quem monta a sua tenda de cauto no deserto dos indiferentes
destacar-te como intelectual que sabe dizer não no pátio dos silenciados
e jamais te faltarão forças para caminhar no passeio dos dias
granjeando a lembrança de quem te visitou na admiração
prossegue a tua atenção aos ventos que sopram mágoas dos irmãos incautos
pouco te faltará na miraculosa justiça humana servida em rara bandeja de ouro
não cedas antes de partires para onde fores sem que possas ficar
encara a tua ausência só no momento emjá não estiveres
e leva contigo a memória quem te pediu para não ires
assim não estarás longe
e darás o teu contributo para a nova colheita humana que espreita no campo
fértil
aniquilando de vez os verdadeiros desígnios que acolhem almas tão daninhas

que é tudo
a alma é um estado de paisagem
é a vista jamais evidente porque o próprio quadro sou eu
a vontade própria fora de mim
o movimento incessante que não se sente
fonte num centro decisório em que estou inconsciente
energia de um acreditar inato
consciência da desilusão que humanamente me assiste
é um corpo formado de ar fora do tempo
algo etéreo que se tente
o aparente nada que é tudo

de algum zoroastrismo
no dia em que nasci alistei-me ainda inconsciente na peleja que me foi
despertando
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sei agora que devo tomar parte na batalha cósmica
a moral da luta entre o bem e o mal
resolvi-me pela porção idealista e alcunhada de utópica
e assim tenho vivido na diligência do prazer de querer viver dentro do sonho
não procurando a vitória espero deixar o meu cunho perto dela
pois não tenho por antecipação como certo voltar sob uma outra forma

violeta hortênsia amarHis
quando te penso imagino-te decorosa
e tu não o pareces quando o teu perfume intenso te faz notar onde quer que te
encontres
violeta
quando te penso imagino-te de porte elevado
e tu não me aclaras a dúvida quando és caprichosa e inconstante
hortênsia
quando te penso imagino-te de estranha formosura
e tu não te mostras quando simulada e enganadora na consequência dos teus
actos
amarílis
deves-me gratidão na ligação ao amor que te tenho
por te conceder a dádiva do perdão como um gesto de ternura sem movimento
com o meu coração trouxe-te para dentro de mim
pelos meus olhos viste o mundo e eu pelos teus
com os meus ouvidos ouviste as modestas ondas do rio
e o pousar das folhas no Outono e eu com os teus
através das minhas mãos sentiste a macieza da seda
ou a aspereza do xisto na terra do homo duriensis e eu através das tuas
poderia prestar-te homenagem oferecendo-te uma orquídea
porém não seria oportuno quando te apresentas tão vasta
tão liquefeita escorregando na minha compreensão do que tu és
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ainda que o amor me desperte do interior de um sonho que não avança
que me detém no poder das flores que tentam afectos por desabrochar
não somos

que a soma das nossas

"AIJv~H",~."",H<"

inimigo e amigo
estejas preparado ou não
o agora vem aí
e a sombra que se sobrepõe aos teus sentidos
não te permite a preparação para a felicidade
tomaste ilegal junto do teu destino que é a tua
morrem-te os dias antes de dormires
vmHU.U~C'" pela incerteza
e só os lugares de morte te despertam os sentimentos mais vivos
é então que falsificas a tua morte
vivendo para além dela
antes da chegada da tua partida
pagmas
fizeste bem em peregrinar
das notas necrológicas
nos olhos como poucos
respeitou-te como a um herói
sobreviveste
como mereceste e só
serás
como os que nunca desistem
como o imprescindível que foste toda a vida que te ocupou até hoje que ainda és
VHU,""'''.,-H

falta agora venceres o teu pior inimigo
tu próprio
e para o venceres terás como aliado o teu maior amigo
tu próprio

procela
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plano como uma alma-de-mestre
no mar alto do espírito da exaltação
orgulho-me da tormenta de estar só
da nobreza na agitação de não ter nada
deposito cuspo na
que me protege de um certo mundo
e vejo que há uma fuga
a das tentações malditas dos maus afectos
bato as asas e lá vou caindo quase mas nunca e sempre de pé
como as doutas habitantes imóveis
que tanto sabem por vasto tempo respirarem
ou isto
ou a liberdade livre dita por Rimbaud
mas confesso poeta e outros
que me livrem do sentimento de liberdade
pois não a estarei a viver
só a sentir

ler o ar
ouve-me
que amanhã seja dia na claridade da noite
o ar te leia como uma dádiva no seu seio
tu leias as perturbações entre as partículas que unem duas
e não mais te faltarão as asas do entendimento no imperceptível
sem saberes
estarás a viver
se souberes
água na terra do fogo
serás um pássaro
mais um milagre
como todos os nascimentos o são
mais uma razão
como todos os renascimentos o são
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Xosé Manuel SariUe (2007): A Impostura e a desorientación na
normalización lingiiistica. Compostela, Candeia Editora, 123 páginas.
por Maurício Castro
Encontrei por acaso numha livraria ferrolana este ensaio de Xosé Manuel
Sarille, quando procurava outra obra. Um título sugerente e a longa trajectória do autor
no ámbito da acçom social normalizadora, além do meu interesse polo tema,
convidárom-me a comprá-lo, sem saber, claro, o que a leitura poderia dar de si. E deu
muito mesmo.
Apesar de ter outras leituras pendentes, abrim-no e dei-lhe umha vista de olhos
numha recente tarde de Dezembro. Para a minha surpresa, encontrei algo diferente ao
que costuma ser escrito sobre a matéria no nosso país.
A leitura das primeiras páginas confirmou-me o que já supunha: que o autor
conhecia o tema em profundidade, e nom iria limitar-se a repetir tópicos ou nadar na
autocomplacência, ao contrário do que sucede com nom poucos arautos da
normalizaçom no nosso país. A leitura agarrou-me e já nom me largou até concluir, 123
páginas mais tarde, naquela mesma noite.
Começa Xosé Manuel Sarille por esclarecer o objectivo da obra, que define
como um ensaio "ao que se quixeron incorporar ide as até agora non publicadas nin
difundidas". É verdade que umha das suas virtudes é apresentar informaçons, dados e
críticas, muitas vezes atinadas, outras nem tanto, feitas por umha pessoa destacada
durante mais de umha década à frente de umha entidade referencial em matéria
normalizadora, a Mesa pola Normalizaçom Lingüística, enquadrada na corrente
maioritária do nosso nacionalismo.
Aproveitando essa posiçom, o autor repassa a história social recente do galego,
a partir sobretodo da oficializaçom, e as erráticas políticas aplicadas por todas as forças
políticas nas administraçons autonómica e municipal. Tampouco escapam à impiedosa
crítica as universidades, nem as instituiçons académicas que deveriam cumprir, e nom
cumprem, a funçom de auetoritas.
Reconhecendo um negativo balanço, Sarille reparte as responsabilidades entre
"os indiferentes", "as forzas hostís" e os "sectores comprometidos coa língua". Na
origem desse fracasso histórico, situa um discurso "deficiente" junto a "xestións
erráticas" que, com efeito, som visíveis para qualquer pessoa minimamente
conhecedora do panorama actual. Um fracasso que, para o autor, foi concebido em
"gabinetes filolóxicos", e no qual o isolacionismo e o reintegracionismo seriam coresponsáveis polos resultados. Nom esclarece é de que lado é que ele tem estado
durante todos estes anos nesse conflito provocado, convém 110m o esquecermos, pola
imposiçom manu militari de umha concepçom padronizadora e sistémica acomodada ao
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esquema
reservado
cultura
a espanhola, para a Galiza
autonómica.
O discurso de Sarille, duro e bem
nom deixa de cometer, em
nossa
alguns excessos, como o de
no reparto de responsabilidades, os
sectores que exercerom a
lingüística com os que a padecemos. Por outra
o avanço na leitura deste cativante ensaio vai excluindo qualquer género de crítica ou
da entidade que o autor presidiu, com a única
autocrítica em relaçom ao
excepçom da reconhecida passividade da Mesa no lamentável
anos atrás, do
isolacionismo na suposta "normalizaçom" do galego falado na Terra Návia-Eu.
das instituiçons e das
é
A crítica à
eà
demolidora e
de umha evidência: "Nunca en todos estes anos houbo claridade
[J1CUllH"av,'Ull e menos aínda sobre a organización, non se soubo esiablecer unha
por parte de ningunha das tendencias
A falta de ideias e
assim, levado as instituiçons e
partidos a adoptar más
das soJuçons catalás logo desde o início da VH.vHUHC4\'VJJll,
sempre rebaixadas e distorcidas por duas confusons de
a estabelecida entre
H",~,"JHA e política
e a que esbate esta última no seio das políticas
culturais, ao ponto de converter os organismos normalizadores oficiais em
programadores culturais, a conta dos orçamentos da política
Na legislaçom, na organizaçom institucional autonómica e municipal, na
criaçom de meios de
públicos, na aprovaçom de planos e outros roteiros
em todo tem estado presente o
catalám, nomeadamente na
etapa que Xosé Manuel Sarille denomina "Período Débil", que vai de 1980 a
quando Fraga chega à presidência autonómica.
Nessa etapa, a introduçom do galego nas
avançou a um ritmo
desigual, mas conseguiu umha certa galeguizaçom administrativa que colmatou os
objectivos de todos os
políticos com peso nas instituiçons, sem excepçons. A
bem mais ambiciosas, a Galiza
partir
com a Catalunha a ensaiar já outras
ficou atrás, incapaz de manter o ritmo das imitaçons anteriores.
Já no que o autor chama "Período Clientelar", que vai da vitóriafraguiana até
a derrota de 2005, assinala a política preguiçosa, dispersa e desordenada, que
o objectivo de evitar
misturando definitivamente língua e
cultura num dispêndio
sem correspondência com quaisquer avanços
significativos para o estatuto social do galego. A estratégia de Fraga, em palavras de
Xosé Manuel Sarill e, "comprou vontades, sobre todo intelectuais, mais tamén das
institucións locais de todas as cores, que recibían difieiros para actos
sen
obxectivos normalizadores e calaban ante a evidencia do nulo resultado da homenaxe".
A
e a desorientación na normalización
refere a maioria
das disfunçons e defeitos detectados
autor na estratégia normalizadora dos últimos
vinte e cinco anos na
tais como: a
da galeguizaçom administrativa aos
usos escritos dos funcionários públicos; a
de Serviços Municipais de
Normalizaçom Lingüística carentes de profissionais formados em sociologia, direito,
trabalho e educaçom social ou gestom institucional e empresarial, o que acabou por
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limitá-los ao trabalho de traduçom, a elaborar programaçons culturais ou, no melhor dos
casos, a elaborar planos de normalizaçom redundantes em relaçom a outros estudos de
campo ooo a conversom da política lingüística, em definitivo, em liturgia burocrática
protagonizada por filólogos às ordens de políticos desinteressados pola questom
Além de outros exemplos de todo o anterior, Sarille expom um muito
esclarecedoL Trata-se de umha iniciativa do Serviço de Normalizaçom da Cámara
Municipal de Ponte Vedra, governada palo BNG e o PSOE, que
"chegou a convocar cursos de toponimia para cidadánso É dicir, o servizo non se
dedica a estender o uso do galego nas actividades sociais, senón a ampliar
cofiecementos filolóxicos especializados oComo se a finalidade da normalización,
en troca de lograr o uso cotián e pleno do galego, fose a formación filolóxica, case
erudita, dos vecifioso Como se en troca de facer estradas para os automobilistas, se
lles instruíse en técnicas de asfaltado" o
As páginas do ensaio que comentamos ponhem em evidência outros
espalhanços sectoriais da política lingüística oficial, como o encenado no ámbito
universitário o O caso da Universidade de Santiago de Compostela é exposto como
exemplo paradigmático, pois foi protagonizado por umha equipa reitoral teoricamente
próxima de posiçons nacioanalistas que, partindo de objectivos concretos para a
galeguizaçom da docência na década de 90, foi arrumando qualquer ambiçom
normalizadora até nom passar da traduçom dos serviços administrativos de rigOL
Xosé Manuel Sarille giza também no seu lúcido ensaio as carências
especialmente gritantes das entidades académicas, com destaque para a RAG, cuja
incompetência fica mais do que ilustrada nas páginas do capítulo quinto o A falta de
rigor e de competência, quando nom de compromisso, caracteriza a história recente da
centenária Real Academia Galegao Mas nom é a únicao Umha rede descoordenada de
organismos de pretensa autoridade (Instituto da Língua Galega, Centro Ramón Pifieiro
para a Investigación en Humanidades, Áreas de Terminologia universitárias,
Departamentos, Conselho da Cultura ooo) conforma um ámbito académico em que a
etnografia e a dialectologia, as concepçons lingüísticas que o autor denomina
"passadistas" e a falta de um plano de actuaçom conjunta tenhem anulado as suas
potencialidades o
Os dados e análises impressos neste pequeno volume tenhem, em definitivo, a
virtude de ajudar a perceber alguns porquês da desastrada trajectória da oficializaçom
da língua histórica da Galiza, verificada na aplicaçom do Estado das Autonomias, filho
da Constituiçom espanhola de 1978, às línguas co-oficiaiso
Mas, como nem sequer o crítico deve ver-se livre da crítica, a instrutiva obra
de Sarille deverá ser também submetida a algumha consideraçom que, em todo o caso, é
compatível com o reconhecimento de todo o que tem de positivoo Referimo-nos a umha
certa posiçom assumida polo autor, como que ficando "acima do bem e do mal", num
tempo histórico em que, a partir da leitura das suas páginas, pareceria que a entidade
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por ele presidida estivesse isenta de responsabilidades da deriva social da língua do
País.
Detectamos, com efeito, umha certa visom idealizada da Mesa pola
Normalizaçom Lingüística, quando, por exemplo, é definida como "unha organización
verdadeiramente independente" desde o momento da sua fundaçom, e lhe atribui "un
discurso forte, diferenciado e articulado".
Para já, fai parte do saber partilhado por quem nas últimas décadas tem tido
algumha proximidade e conhecimento da história social da nossa língua a ligaçom
estreita da Mesa com a expressom maioritária do nosso nacionalismo, o BNG. Nom
sabemos se poderia ter sido de outra maneira, pois é verdade que, aquando da criaçom
da Mesa e nos anos seguintes, era na órbita dessa organizaçom que se situava a maioria
das pessoas que defendiam umha galeguizaçom real da nossa sociedade. No entanto, é
absurdo tentar ocultar essa realidade, como é absurdo atribuir-lhe um discurso, quer ele
seja "forte" ou "fraco", diferente do que mantinham as organizaçons e os teóricos do
movimento nacionalista em matéria normalizadora na altura.
É verdade que, nominalmente, a Mesa contou sempre com apoios além do
mundo do BNG, mas o peso da direcçom política do Bloque na orientaçom do "seu"
organismo social de defesa da língua é tam evidente como o que sempre tivo nas
correspondentes entidades sindicais, culturais ou estudantis. Pretender ocultar isso nesta
altura da fita fai pouco sentido, se considerarmos que os leitores e leitoras deste ensaio
som também, na sua maioria, pessoas informadas.
A falta de independência da Mesa tem-se visto nestes anos na orientaçom das
campanhas -lembre-se a teima toponímica com a Cámara Municipal corunhesa, só
abandonada quando o BNG fai coligaçom com o PSOE à frente dessa instituiçom-, na
vida orgánica -reproduzindo no seu interior as pugnas políticas existentes entre as
diferentes 'famílias' do nacionalismo institucional-, e na sua recusa a abrir-se a sectores
reintegracionistas mui activos na defesa da língua, a partir sobretodo da década de 90,
mas politicamente inconvenientes para as pretensons do Bloque.
Todo o qual é ainda mais evidente desde que, em 2005, o BNG chegou ao
governo da Junta e fijo da Mesa o seu aríete para o desgaste do sócio de Governo, o
PSOE, na Secretaria Geral de Política Lingüística, evitando qualquer crítica às áreas
geridas polos de Quintana. Será que o papel do Bloque no governo autonómico actual
cumpre as expectativas da Mesa em matéria lingüística? Podemos afirmar que nom
cumpre as de Xosé Manuel Sarille, porque o esclarece sem lugar a dúvidas nas páginas
do seu ensaio mas, dentro das críticas abertas a tantas instiuiçons e entidades, fica de
fora qualquer consideraçom sobre o papel da própria Mesa de 2005 para cá.
Dá nas vistas, de resto, a ausência de qualquer referência ao movimento
normalizador existente à margem da Mesa, na obra de Xosé Manuel Sarille. O que o
autor denomina "grupos de base" seriam, na sua concepçom, apenas a própria Mesa e
umha série de colectivos mais ou menos próximos, como a Associaçom de Funcionários
para a Normalizaçom Lingüísticas, Acotenol, ou a Fundaçom Galicia-Empresa. Ficam
de fora, curiosamente, entidades que fam trabalho normalizador de parámetros
inequivocamente reintegracionistas.
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'Independência', 'discurso forte', 'imaxe diferenciada moi moderna e desefíos
de calidade', 'estilo eficiente' ... temos que chegar à página 83 para deparar com umha
pequena autocrítica, como já indicamos, referente à promoçom por parte do
isolacionismo de umha sub-norma para o galego escrito na Terra Návia-Eu, aceite
"oficiosamente" pola Mesa e cujos resultados nefastos para assunçom dos falares dessa
regiam como galegos estám hoje bem à vista, sendo assim reconhecido por Xosé
Manuel Sarille.
No que di respeito ao reintegracionismo, nom poderemos dizer que, como o
resto de sectores socialmente relacionados com o idioma, fique à margem de
responsabilidades na situaçom actual do galego. No entanto, Sarille deveria se calhar
manter umha posiçom mais equilibrada e partir de algum reconhecimento, antes de
apresentar umha galeria de agravos que, mais paIos excessos da crítica do que pola sua
falsidade, som, em nossa opiniom, notoriamente injustos.
Para já, a AGAL é a única entidade reintegracionista de existência reconhecida
nas páginas da Impostura ... Porém, o mais chocante é que o capítulo dedicado ao que
chama "cisma normativo" lhe sirva para igualar a tendência isolacionista ou
"passadista" com a reintegracionista, pois ambas, em opiniom de Sarille, se tenhem
centrado numha pugna de "choque frontal" de teor exclusivamente ortográfico.
O reintegracionismo, na visom parcial do autor, responde a umha visom
"estática", que olha para umha "idade de ouro", "c ando Galiza e Portugal formaban
unha unidade hoxe perdida, unha idade imaxinada tamén feliz e sen dor". A caricatura
inclui umha caracterizaçom também filologista, "sen ter en conta a necesidade de
comunicación e de interconexión cos países de fala galego-portuguesa, nin a creación
en todo o corpo social de sinerxías con Portugal e Brasil".
Repetimos a que consideramos mais injusta referência ao sector que defende a
unidade lingüística: Sarille iguala em responsabilidades quem fai e aplica a política
lingüística e quem a padece, atribuindo umha impossível posiçom superior ao papel que
ele ou a sua associaçom supostamente teriam representado em todos estes anos. De
facto, evita identificá-la, e identificar-se, quer como reintegracionista, quer como
isolacionista.
Custa-nos, no entanto, acreditar que Xosé Manuel Sarille desconheça as
iniciativas normalizadoras que, desde os anos 80, tenhem paliido do campo
reintegracionista. Custa-nos acreditar que desconheça as bandas desenhadas promovidas
polos grupos reintegracionistas e pola Frente Comixário de Ourense; o esforço por
distribuir e promover software em português, enquanto outras entidades pretendiam ainda pretendem- traduzi-lo todo para a norma isolacionista; a existência de grupos
musicais de tendência reintegracionista e as suas relaçons com a música feita além
Minho; a criaçom de quase duas dezenas de centros sociais reintegracionistas em
cidades e vilas do nosso país, que situam a nossa condiçom lusófona no centro das
actividades; a mais do que meritória existência de um jornal gratuito de periodicidade
mensal em galego reintegrado ... O esforço e a influência em criar, em definitivo, novos
referentes de modernidade, de cultura urbana e juvenil para o galego, enquanto outros
continuavam a repetir fórmulas baseadas no essencialismo ruralizante.
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De facto, nom duvidamos que umha pessoa tam bem informada como Xosé
Manuel Sarille sabe que as principais reivindicaçons relativas à necessária queda do
muro mental que separa a Galiza de Portugal partírom do ámbito reintegracionista.
Referimo-nos à reclamaçom da recepçom dos meios de comunicaçom portugueses, aos
relacionamentos literários e científicos, a todo o que, sempre com maior atraso do
desejável, vam assumindo parcialmente as entidades ligadas ao sector maioritário do
nosso nacionalismo, incluídas a Mesa pola Normalizaçom ou a Fundaçom Via Galego.
A nossa reivindicaçom do papel do reintegracionismo nom pretende, entendase, negar as suas carências, no nível da "táctica", como di Sarille nas páginas do seu
ensaio, e em tantos outros níveis, como conseqüência, entre outras cousas, de ter que
enfrentar, em condiçons de máxima beligeráncia institucional, a incompreensom
inclusive dos sectores teoricamente mais afins.
Nessa luita desigual das últimas décadas, os que Sarille parece querer
desacreditar com o apelativo de "nacionalistas radicais" tenhem mantido reivindicaçons
e princípios que o nacionalismo alegadamente "realista" e "tacticista" demonizou e
quijo marginalizar. Em definitivo, as responsabilidades na errática política lingüística
som tam amplas, que seguramente nem Xosé Manuel Sarille, nem muito menos, a
Mesa, ficam à margem.
Já as responsabilidades do reintegracionismo, e nom duvidamos que existam,
só poderám ser calibradas em funçom das pequenas possibilidades que tem tido para
influir na política lingüística no nosso país, umha vez que nengumha das forças
políticas institucionais tem apostado, nem por sombras, nurnha estratégia baseada na
unidade da língua e na orientaçom cultural para o ámbito lusófono.
As críticas de Xosé Manuel Sarille ao reintegracionismo poderiam ter mais
autoridade se fossem acompanhadas do reconhecimento para as suas virtudes mas, em
lugar disso, pretende ser novidoso também ao colocar sobre a mesa velhas propostas
das mesmas entidades reintegracionistas que as páginas do seu ensaio exclui do
movimento normalizador de base. É o caso da recomendável incorporaçom do livro
português e brasileiro às bibliotecas galegas, velha reivindicaçom, por exemplo, da
Fundaçom Artábria no concelho de Ferrol, recentemente aceite, já agora, polo novo
governo municipal.
É verdade que nos encontramos perante umha obra especialmente marcada,
como todas as que abordam temáticas sociais, pola ideologia do autor, respeitável desde
que respeite a realidade dos factos. A fórmula "reintegracionismo = despropósito =
independentismo", apresentada por Sarille nas páginas finais do seu ensaio, fai parte
dessa visom ideológica, um bocado reducionista do que som o reintegracionismo, o
independentismo ... e os despropósitos. Porém, os desacordos deste humilde leitor nom
contradim a fundamental satisfaçom pola leitura de umha obra invulgar, que fala
directamente sobre questons amiúde dissimuladas no eufemismo e a falsa toleráncia, o
que sempre é de agradecer.
Há muitas ideias válidas e esclarecedoras que podem ser tiradas da leitura deste
ensaio: os limites do voluntarismo e da simples imitaçom na planificaçom lingüística,
os princípios incontornáveis de realismo e rigor em qualquer política lingüística digna
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de tal nome ... mas, se tivesse que destacar umha ideia final após a leitura, destacaria a
opiniom de quem foi um destacado dirigente do movimento lingüístico afim ao sector
maioritário do nacionalismo galego. Refiro-me a estas palavras de Xosé Manuel Sarille,
incluídas no último capítulo do livro:
"A ponte de mando dos nacioanlistas, os principais defensores da lingua durante
decenios, está capitaneada por un novo estamento que non avoga, non ten entre as
súas metas, que Galiza viva en galego. Non o din, claro está, mais dedúcese. Eles
conciben o idioma como unha riqueza cultural, sen que o obxectivo sexa o seu uso
do
hexemónico na vida cotiá. Recorren ao galego para as funcións
traballo político. O resto das suas vidas discorren por outros vieiros, non en todos
os casos, mais si na maioría. Os seus fillos edúcanse en castelán, o idioma da casa
é só ese e como o galego falante nas cidades principais é case un marciano, eles
obran en consecuencia.
As características expostas até aquí configuran o perfil que informou a nova
política de lingua do bipartito. Ou o que é o mesmo, a falta dunha nova política de
língua do gobemo galego. A renuncia concreta materializouse o quince de
setembro de 2005, cun acordo oral entre o portavoz do BNG e o secretario xeral
do PsdeG PSOE, uns días antes de repartir as consellarías e as funciós de gobemo
entre os dous partidos. 'Pola lingua non vai haber problema', anunciou Anxo
Quintana, e desentendeuse."
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Sonetos da Marquesa de Alorna*
Gilda Santos
(Professora da Fac. Letras / UFRJ)
Transposta a elegante capa negra, onde sobressai o quadro mais famoso de
Alcipe -nome pastoril de D. Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lencastre, a 4a •
Marquesa de Aloma- deparamo-nos com uma sucinta "orelha" (ou "badana", como se
diz em Portugal), assinada por Fernando Mascarenhas, atual Marquês de Fronteira,
descendente direto da escritora. Das palavras sóbrias, respigo uma espécie de mote, ou
possível epígrafe, para todo o livro: "era uma mulher notabilíssima, que irritava
extraordinariamente muitos homens do seu tempo, dada a sua grande inteligência e
cultura e a sua ousadia em tratar assuntos que os homens consideravam como coutada
sua, coutada em que uma mulher não se podia atrever a intrometer". E conclui com
uma referência objetiva à organizadora, Vanda Anastácio: aquela que a Fundação a que
preside escolheu para fazer a edição crítica da obra da Marquesa, dado o longo convívio
que a estudiosa tem com tão precioso legado.
Aquela "mulher notabilíssima" nascida em Lisboa em 1750 e falecida também
em Lisboa em 1839, poucos dias antes de completar 89 anos, evidentemente merece ter
a sua biografia conhecida pelo leitor, e por essa espantosa biografia começa Vanda
Anastácio a sua introdução de setenta e tantas páginas. Entretanto, não se pense que a
biografia é mero apêndice ao livro, pois a organizadora insiste em apontar o diálogo
constante entre os textos poéticos e os dados biográficos que destaca, à luz de farta
documentação, com exemplos sempre precisos e de agradável leitura -por vezes bem
pitorescos.
Enclausurada à força no Convento de Cheias, juntamente com sua mãe e sua
irmã, logo depois de imputado aos Távoras, seus avós e tios, o atentado sofrido pelo rei
D. José I, lá permanece 18 anos, de 1758 a 1777, dos 8 aos 27 anos. Igualmente feito
prisioneiro, por igual período, seu pai, suplantando dificuldades facilmente imagináveis
por se encontrar preso em outro ponto da cidade, virá a ser seu preceptor e educador à
distância, por meio de farta correspondência trocada clandestinamente com a filha. É
ele quem aconselha leituras e mestres (de inglês e latim) à menina ávida de
conhecimento, que virá a escrever seu primeiro soneto aos 15 anos, segundo declara,
"para distrair seu pai das agruras do cárcere e para desafogar o seu sofrimento
durante esses anos" (p. 23).
Passar a infância e a juventude no convento "marcou profundamente a
personalidade e a obra de D. Leonor de Almeida [. ..} que representará a si própria na
sua obra poética como um ser triste, marcada pelo infortúnio, vítima do despotismo e

*

Sonetos da Marquesa de Aloma, org. de Vanda Anastácio, Edo 7 Letras, Rio de Janeiro, 2007.
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da tirania"
19-20). Não por outro motivo, escolheu para epígrafe de suas obras o
para os meus
verso de Ovídio "Procuro nos meus poemas um
(p.72).
casando-se em 1779 com o Conde alemão Carlos
Mesmo depois de
fortuna.
Augusto de Oeynhausen (1738-1793), não se sentiu propriamente bafejada
Segue com o marido para Viena em 1780 e só regressa a Portugal em data ainda
mal de
indefinida, entre 1790 e 1792, carregada de filhos e, ao que tudo
finanças. Logo
enviuvar, em 1793, mantém "relações de intercâmbio literário"
38) com alguns poetas da Nova Arcádia (Francisco José Bingre e Bocage). E em 1801 é
nomeada,
Príncipe Regente, futuro D. João
"Dama de Honor" de D. Carlota
- cheia de zelo
Joaquina, dando início, de forma mais
a uma atuação
a uma pennanência em
patriótico, nem sempre bem compreendido - que a
Inglaterra (1803-18
por razões ainda nebulosas. A par dessa atuação política que só
um
central na vida intelectual
cessará na proximidade da morte,
lisboeta"
44), abrindo seus salões aos grandes intelectuais da época (como Curvo
Semedo, Conde de Sabugal e os
Antonio Feliciano de Castilho e Alexandre
Herculano).
Apesar das
pinceladas a que
me
parece-me facilmente
constatável o fato de que esta vida de quase nove décadas contribui de maneira ímpar na
visualização de um
da sociedade
de fins do século XVIII, começos do
XIX, sob a ótica
e cultural. Não se excluem também as relações de Portugal
com uma
onde a
a França e a
detinham consabidos poderes.
já
a contextualização da vida e obra de Alcipe, como bem faz Vanda
ilumina ângulos desse
que talvez mereçam ainda mais U""\.ou.,.,a.
Recordo os quatro momentos capitais desse itinerário
"Do
Leonor
A prisioneira de Cheias"; "Uma portuguesa na Europa das Luzes: 17781793"; "Uma mulher na
1793-1815"; "O
a Lisboa: 1814-1839".
Da obra
Vanda Anastácio nos
a totalidade dos sonetos "de
segura
47), somando 11 O textos, nos quais se incluem 26
até agora inéditos -descobertos em meio ao vasculhar da enorme
deixada
autora setecentista, cujos arquivos, espalhados por vários sítios, Vanda
generosamente registra, poupando tempo a todos os que se interessarem por refazer seu
percurso
Esses sonetos estão
segundo a ordem cronológica que foi
determinar, sob as rubricas de "Sonetos do Período de Chelas", "Sonetos posteriores ao
período de Cheias" e "Sonetos inéditos". Confirmando o caráter escolhido de
comentada", vêm cercados de notas informativas que tanto atendem às
do
leitor comum, interessado em
e fruir o poema, como ao leitor
voltado para minúcias de
datação, variantes, remissões
bibliográficas ...
Partidária da idéia de que os chamados textos "de
científico" não são necessariamente eXI:::lUdell1tes,
levou Vanda Anastácio a encontrar uma via de
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clareza, a elegância e a fluidez envolvente do discurso. Deste modo, ao leitor menos
afeito a esmiuçar o texto literário, oferece pistas para que ele perceba nos sonetos de
Alcipe os valores estéticos do tempo em que foram produzidos, o culto aos bons
modelos, a importância das alusões à mitologia greco-latina, as retomadas de poetas
latinos e italianos (aliás, generosamente transcritos), a forte presença de Camões, a
temática de cunho pessoal/subjetivo e a de cunho político ...
Já aos especialistas em crítica textual, filólogos, gramáticos, lingüistas, ou
mesmo sociólogos e historiadores, não faltam elementos em que deter seus zelos, visto
que, ao fixar os critérios que adotou na presente edição, Vanda Anastácio lhes acena
com itens passíveis de exploração sob outros ângulos. E ainda, nas notícias seguras
sobre os fundos documentais e os testemunhos consultados, onde cabe ressaltar o
produtivo entrelaçamento entre textos poéticos e textos epistolares, entre textos
manuscritos e textos impressos, este "breve livro" abre perspectivas de investigaçã.o
inesgotáveis. Não faltam mesmo comentários sobre preocupações metalingüísticas da
Marquesa...
Enfim, como creio ter deixado claro, a publicação em pauta resulta do trabalho
minucioso e amoroso de uma filóloga ... sobre outra filóloga. Filóloga no seu sentido
primeiro, no sentido etimológico da palavra. Filos + logos. Amante do saber, de vários
saberes -o letrado, o douto, o emdito. Aquele que verdadeiramente se deleita em beber,
saborear e difundir conhecimento. É o que faz a extraordinária Marquesa de Aloma no
seu tempo. É o que faz Vanda Anastácio, hoje, ao estudá-la. Enfim, como diria o atuaI
Marquês de Fronteira, aqui temos duas mulheres notabilíssimas ...
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Flores para ti... , de Maria Amélia Fonseca Fernandes
Isaac Alonso Estraviz
Universidade de Vigo
1.- Vida e Obra de Maria Amélia
Conheci Maria Amélia Fonseca Fernandes numas Jornadas Luso-galaicas na
Póvoa de Lanhoso em 12 de Maio de 1994. Naquela altura Maria Amélia já tinha publicados três livros: Ondas de Palavras, 1985, Ventos Perdidos, 1987 e O Canto do Vento,
1991. O Prof. David Araújo pediu-me que dissesse umas palavras sobre O Canto do
Vento. Amélia era muito, muito tímida. Preparamos rapidamente como uma espécie de
apresentação, ainda que a obra já o fora anteriormente. Eu diria umas palavras e ela leria aqueles poemas aos que eu me referisse. Recitou muito bem e ficou contente perante
os numerosos aplausos que o público dedicava a cada um dos poemas recitados.
Maria Amélia trabalhava numa fábrica de fiação ao lado do seu
na Arosa.
Começara a trabalhar quando ainda só tinha treze anos e lá continuava. Comentou-me o
interesse que sentia por estudar o que não pudera fazer por causas de tipo económico,
pois tinha que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Casada e mãe de dous filhos,
continuava a trabalhar onde sempre trabalhara. Eu disse-lhe que ainda estava a tempo e
falei-lhe de pessoas que fizeram os seus estudos quando já tinham trinta e cinco ou mais
anos, que isso se podia resolver facilmente. Outras pessoas, entre elas eu próprio, continuamos os estudos tendo mais anos do que ela. Iluminou-se-lhe a face, enxergou novos horizontes, e prometeu-se a si mesma reiniciar os estudos. Ao pouco tempo escreveu-me comentando que se matriculara para, no pouco tempo livre que lhe ficava, continuar os seus estudos. O que eu não esperava era que começasse imediatamente. Começou, e com a ajuda de excelentes profissionais, que sempre a animaram e apoiaram, foi
passando como um lôstrego cada um dos anos. No seu epistolário foi-me comentando
os problemas que lhe surgiam, as dificuldades vencidas e as qualificações que conseguia em cada materia. E eu sentia-me feliz, cada vez mais feliz, como se fosse eu
próprio a triunfar nos seus estudos. Isto a ela ilusionou-a muito.
No mundo rural galaico-português -imagino que noutras sociedades acontecerá o
mesmo- morrem todos os dias génios de grande valia que não puderam desenvolver as
suas qualidades por culpa da sociedade injusta na qual vivemos. Conheci pessoas que,
com uma simples leitura de uma folha de jornal ou de um livro eram capazes de repetir
o lido de cabo a rabo, ou memorizar um discurso e repeti-lo literalmente.
Naquela altura -imagino que também na actualidade-, a Escola Secundária da
Póvoa: Junta Directiva, Professores e Alunos, era modélica. Gostei muito da Escola e da
Póvoa de Lanhoso e por uns momentos imaginei que aí estava a coluna vertebral de
Portugal.
Felizmente, Amélia nunca foi analfabeta e com a quarta classe publicou bastan287

tes livros. Fez verdadeiras maravilhas. A sua
vontade e teimosia num corpo débil e
doente permitiu-lhe palmilhar por entre os espinhos e tojos que apareciam na sua caminhada. Então falamos do terceiro livro, hoje estamos a falar no décimo quarto. Agora
temo-Ia aqui triunfante em tudo o que se propus, com uma licenciatura e com um
número cada vez maior de livros editados e esgotados que, sendo de poesia, é um milagre que se esgotem tão rapidamente. Isto deve-se à sua qualidade e à grande dose de
de reunir gentes de todas as partes nas apresentações. Por isso livro publicalivro esgotado, quando o normal é que transcorram anos e anos antes de que se esgote um livro de poesia.
Desde que nos conhecemos, segui toda a sua obra e fui constatando a contínua
renovação da sua escrita. Primeiro uma escrita mais popular, mais espontânea. A pouco
e pouco, sem perder parte da espontaneidade, a frase mais precisa e o léxico mais escolhido. O tema central de quase todos os seus livros é o AMOR, o amor com maiúsculas.
Em cinco de Junho de 2004, tive a honra de apresentar o undécimo livro da autora, SER EU E SONHAR no Paço de Guimarães, livro que me apaixonou e disse dele, entre outras
"Neste livro ainda que haja temas já tratados nos outros, este é totalmente diferente. Trata-se de um livro unitário, intimamente ligado, um
livro onde o eu e o tu estão sempre presentes. É um poemário de amor
desde o começo até ao final. Já a dedicatória é muito reveladora: "Dedico este livro la alguém muito especial". É,
o poemário de dous
amantes. Se retomarmos a terminologia da poesia medieval, uma longa
cantiga de amigo na qual quem fala é sempre ela". [... ] "O seu clima não
é o do mar nem o dos paços medievais. É o dos montes, das serras, das
gestas, dos matagais, das searas, das flores, das janelas floridas, das noites e das alvoradas".

Em 18 de Maio de 2005, fui convidado para apresentar em Braga Sinfonia de
Saudade. Na apresentação disse que era como uma continuação de Ser Eu e Sonhar. O
mesmo vocabulário: Eu-Tu, Tu-Eu, Meu-Teu, Nosso ... percorrem grande parte do poemário.
110- Que é poesIa para Amélia?
Muitas vezes lhe perguntaram aos poetas o que era para eles a poesia. Poucos intentaram aproximar-se do que era para eles. M· Amélia também se fez muitas vezes essa pergunta, e tentou responder em vários dos seus livros. Eis o que ela pensa:
"A poesia é bela
É
é magia
A poesia nos
... "Sinto a poesia
Dentro de mim dia-a-dia
b'SI70l'l!tarzea. bela como
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a vida"

(Ventos Perdidos, 20)

Acho que a definiu muito bem em:
"É o sentir de um povo
São os desejos, sem nunca o deixarem de ser.
É um sentir, de um viver solitário
Mas alegre.
É ver o universo
Nas águas correntes de um ribeiro.
É um espelho reflectindo em cada um de nós
Abrilhantado pelo sol
Ser poeta
É mergulhar em ondas defelicidade.
É descobrir um mundo novo extraordinário ... "

Num poema de O Canto do Vento tenta definir novamente o que entende por poesia. E
diz:
"É o retrato de um povo
São sorrisos e lágrimas
Flutuando em nossas mentes
São as paixões apagadas
Que com saudade lembramos
É ofruto desesperado
Desta vida que levamos
É o sentir da esperança a renascer
É morrer sem deixar de viver... "
(O Canto do Vento, p. 25)

Na poesia é mais importante o que se sugere que o que se diz, são poucas as palavras e
muitas as sugestões. Há cousas que se sentem mas que são impossíveis de exprimir. A
poesia é capaz de juntar os contrários:
"É tudo e não é nada"
(Ventos Perdidos, 133-134)
"É morrer sem deixar de viver"
(O Canto do Vento, 25)
"Sou feliz e infeliz
Sou alegre e solitária"
(O Canto do Vento, 84)

289

Maria Amélia não só escreve poesia, mas vive a poesia em todo momento: em plena luz
do dia, no entardecer e mesmo quando dorme, às duas ou às três da madrugada. E do
seu coração de poeta fluem os versos com toda naturalidade.

In.~

Flores para Ti...

Depois deste percurso pola vida e obra de M·
da nossa presença aqui.

rUH"JlW.

vou centrar-me no livro objecto

Primeiro dizer que a capa e a contra-capa e o esmero tipográfico são excelentes. É um
livro muito bem apresentado. Os meus parabéns a todos os que fizeram possível esta bela obra de arte.
A respeito do livro dizer que é o de maior número de páginas (160) publicados pola autora e um dos mais apurados. O tema central -como não podia ser menos- é o AMOR.
Como em todos os livros a autora revela uma hipersensibilidade, uma sensibilidade extrema que o inunda tudo, que harmoniza as cousas mais distantes e mais díspares. Animiza todos os seres, como se de pessoas se tratasse. De imaginação desbordante, como
uma ola a pressão de sentimentos numa constante tensão de semear amores por ondequer. Trata-se de um coração puro, límpido, ilusionante, imaculado no abrolhar de sentimentos e paixões. É o seu um amor infantil que tudo
tudo ilumina.
O seu léxico poético não é muito abundante. É selecto, escolhido e
ternura, tortura,
flores,
rativo: sonho,
amor (o vocábulo mais empregado), Ifll,r"UIo'nc
nectar,
tojos (é a primeira vez que emprega este vocábulo),
incertezas ...

aromas,
certezas,

Às vezes as palavras vão acompanhadas de qualificações metafóricas: nnlrrlwn
das (102), o orvalho canta
papai/as a cantar (18,
103),
da cor dos ventos
de amoras
onde a saudade se esconde p 'ra chorar (23), onde deambula a saudade (38), em
feitos de luar (36), que a brisa
(43), em lençois de beijos
no néctar
tamos ...
No seu livro a autora começa por nos convidar a unir-nos ao seu caminhar
sua peregrinagem constante:
"Vem navegar em meus sonhos
Naufragar em
doce
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Refrescante de ternura!"(12)
( .... )
"Um leito para embalar
E juntos podermos amar!
Entre lençóis de ternura!. .. "(12)

Descreve a sua situação:
"Habito no deserto de mim mesma
Sozinha desvendo incerteza"
( .... )
"Escuto a brisa do teu pensamento"
( .... )
"Gemem suspiros no peito cantando"(13).
"O meu coração sente
Desmedidamente"
( .... )
"Sente de todas as formas,
Cores, cheiros,
Sente com alegria,
Sente e vive a fantasia" (15).
"Quero escutar tuas angústias e teus medos"
( .... )
"Não podes fechar-te mais no silêncio;
meu coração sangra por ti!
porque, simplesmente te ama
desde o dia em que te encontrou!"(17)

"E, adormecida, desperto em mar deserto,
e busco teu olhar no cais da despedida,
mãos mirradas de ternura ...
emjeito de te abraçar!. .. (19).
"Busco em cada canto,
em cada esquina,
um rosto, um sorriso,
um olhar que se cruze com o meu,
que ilumine meu olhar." (20)
"Vem Amigo! Vem!
Não fiques parado!
( .... )
Vem! Amigo!
Espero por ti
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no meu caminhar" (22)

É

° seu um amor desinteressado, leal, de entrega total. Vou citar só alguns vesos:
"Aqui!
Neste espelho colorido,
neste lençol de ternura,
um dia me deitei e deixei ...
que me fizesses ... tua!" (25)
"Ser na vida uma rosa
Pétala a pétala desfolhada .. .
Saciando os teus desejos ... (27)
"Quisera entregar o meu corpo
Em teus braços, ser mulher e ser louca
E ficar eternamente contigo!. .. "(52)
"Sinto-me sufocar
pela ausência de tiL .. " (98)
"Tu sabes ...
Eu sei ...
Porque pintamos assim!. ..
Só nós sabemos
Porque escrevemos
e cantamos
o AMOR!. .. " (105).
"E teu ser, meu ser,
num hino triunfal" (122)

A vida para a amante não é fácil:
"Não sou deste tempo,
Não sou desta era,
Tudo é estranho,
Negro, sombrio, sofrido e frio ... " (59).
"Apenas a solidão!...
O vazio, o labirinto e o medo
Estão em mim!. ..
Só! Apenas só!
No deserto de ninguém! ... "
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"De espinhos eu construo minha vida" (7l)
"Das lágrimas faço torrente,
Navega a dor da saudade. 00" (72)

Não vou continuar com mais citações pois o interessante é que todos tenham a
obra e se familiarizem com ela. Mas para ler este tipo de textos cumpre paz, tranquilidade e deixar via livre para que os sentimentos invadam e tenham cabida na nossa alma.
Espero que o que levo dito tenha contribuído a uma melhor compreensão de
FLORES PARA TL.
Póvoa de Lanhoso, 3 de Maio de 2008.
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António José Queirós, Memória do Silêncio, Prefácio: José Augusto Seabra,
Labirinto 2007 (3 8 Edição)
Luís Filipe Pereira
Pautado por uma escrita poética sóbria e sólida, esta obra singulariza-se pela
cadência do ritmo e pela justa relação entre o conteúdo do livro e o seu título, mediante
um límpido e ajustado encadeamento, que constituem lídimas marcas autorais de um
depurado lirismo. Não resisto à tentação de, para que sobre esse termo não pairem
redutoras sombras, citar um intróito de António Ramos Rosa na sua recensão (in Árvore
folhas de Poesia, ed. fac-similada, Campo das Letras, Porto, 2003) ao livro A Evasão
Possível de Egito Gonçalves: "O contra-senso de defender a pureza do nosso lirismo
por uma restrita fidelidade à tradição que não saiba actualizá-la (o que é, afinal, trai-la)
é o contra-senso de todas as purezas que se procuram." (p.I77). Ora, a obra Memória do
Silêncio configura essa pureza em acto, ou seja, actualiza-a e reconfigura-a numa nova
cartografia formal e temática.
A ideia aglutinadora desta obra é a evocação da "cumplicidade dos amantes" ("o
silêncio cúmplice dos amantes" p.24), funcionando como autêntica placa giratória que
faz com que os poemas irradiem um silente mapeamento desse entosamento, que é o
dom do enlace amoroso, situando-se ao nível do sem porquê e, como tal, na espessura
poemática do antepredicativo. É nela que se arrima a ignota região rumorejante
franqueada pelo poético, uma vez que o seu solo nutrício é um horizonte aquém das
palavras e rente ao olhar. "É entre o silêncio da bruma / e o verde rumor das algas / que
o meu olhar se demora" (p.16). É, desde logo, num tal domínio que o sujeito poético, na
sua deambulação amorosa, procura adentrar-se, pois, em coalescência com a poesia,
"Amar é descobrir" (p. 16).
Do que se trata, nesta figuração poemática do enlace e do desenlace amorosos,
não é tanto de uma experiência ou confronto com o inefável em sentido místico (ainda
que aludido, como linha hermenêutica exequível, no prefácio à obra de José Augusto
Seabra), mas outrossim desta veemente atestação: uma tal cumplicidade não carece da
palavra, porquanto permanece/demora rediviva ao nível do tácito e prolonga-se, nos
avanços e recuos do labor mnésico dos versos, no âmago de uma infinda latência
(reforçada pelo emprego frequente do futuro do indicativo e do gerúndio) que o poeta
giza com o lexema da espera e dos seus afluentes imagísticos e semânticos:
"promessas" (p.13), "à espera que o sol/adormeça no teu corpo" (p.19) "na erva
paciente/ há promessas escondidas" (p. 25), "o sol descansa à nossa espera" (p.37.)
Mesmo quando a cumplicidade dos amantes é quebrada, quando já as suas cores
se despintam nos halos da perda - "como o fumo do cigarro / que desfalece nos teus
lábios" (p.21) - e dela não resta senão a sombra, igualmente frequentamos a ampla
órbita do silêncio. Na vívida experiência dessa cumplicidade já pretérita ou submersa
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continua actuante o áureo silêncio, que é, afinal, o hiato do desejo permanecendo
desejo, dado que o seu "caminho não tem fim" (p.43)o
A construção poética apresenta-se segmentada em duas partes divergentes e, ao
mesmo tempo, reversíveis: do início até ao poema XXI
em ti me lembra o mar /
e a nudez alva da rebentação", p. 33), funcionando o poema XXII como uma inversão
da trajectória amorosa, já que a euforia jubilosa e abrigante, constantemente pontilhada
de golpes de luz, da primeira parte ou do primeiro andamento (em sentido musical) "Acolho-me à sua luz / como um corpo cansado / à brancura do linho. / Faz dele
negatividade tingida pela
morada! onde eu viva para sempre." (p.IS) - é fendida,
contida mágoa (conquanto a memória continue a funcionar como catalisadora do
apaziguamento ante o declínio amoroso), na segunda parte do livro. O poema
metaforicamente, cartografa essa mudança,
em poemas anteriores vaticinada, com a
Salienta-se a imagem refluente
disfórica formulação "Não há caminho para nós"
do caminho que é, aliás, consonante com o fasCÍnio da descoberta que harmoniza a
aventura poética com a navegação do amor: "O meu caminho / são todos os teus
passos." (P,14), "O horizonte é um barco / que navega para ti" (p,
Todavia, pois
essa é por excelência a via amorosa,
caminho jamais é rectilíneo, pelo que esta
deambulação/peregrinação - "Vou descalço, peregrino / à espera do milagre" (p.I5) poética se arrisca na dedálea experiência-limite (na acepção de Karl Jaspers) que a
refluente imagem do labirinto exemplarmente modela, "Entra sem medo no labirinto / A
luz e a sombra esperam por ti" (p, 21), Eis o risco, eis o salto ou exímios sortilégios da
experiência amorosa e da nomeação poética. A poetização do enlace amoroso é
intrinsecamente labiríntica e mesmo quando, de modo inescapável, se bifurcam os
caminhos dos amantes, di-lo Holderlin no seu jeito lapidar, "wo aber Gefahr ist, wachst
IDas Rettende auch." C'Mas onde há perigo, cresce / Também o que salva. " (<<Patmos
ao Landegrave de Hamburgo», in Holderlin Poemas, trad, Paulo Quintela, Relógio
D'Água, 1991, pA07)
É à volta dos dois ciclos inscritos na memória do sujeito poético (ambiguando a
prolepse e a analepse, o imaginário da espera e a memória da perda, no uníssono e
rumoroso território do desejo sob o signo cromático do branco) - o da presença da
cumplicidade entre amantes e o da sua ausência - que circula, em inaugural e em
derradeira instâncias, a obra Memória do Silêncio de António José Queirós,
metamorfoseando a palavra poética em trânsito, por dentro do traço mnésico da
aventura amorosa, rumo à evocação que deflagra ao rés da invocação de um Tu, ora
próximo - "Venho velar o teu sono. / Já podes adormecer." (p.20) - ora longínquo,
que
entre estrias
quando esse Tu devém resto e rastro nos sulcos
estivais e feridas outonais) da memória como morada do silêncio aquém e para além de
todas as palavras e cuja aprendizagem é feita e refeita no vasto âmbito de uma criação
poética que tem como corolário o que para sempre é insusceptível de ser rasurado:
justamente a cumplicidade - de luz e de sombra, entre as "cores [azuis] da manhã"
(p.17) e a "cor da solidão" (p,38) - dos amantes.

°
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ln fine (como ab initio), "Agora já só resta a me mona do silêncio" (PAS).
Porque, prodigiosamente, a memória engloba o próprio esquecimento: "os nossos olhos
já esqueceram / os caminhos descobertos no verão" (p.36).
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