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A
-^JL revista Poesia Sempre homenageia o México, grande país com o qual o Brasil mantém importantes laços cul-

turais solidários, tanto nas artes plásticas quanto na poesia, no cinema e no romance, na antropologia e nas ciên-

cias políticas. As raízes desse diálogo são antigas, e começam desde o elogio de Sor Juana Inés de la Cruz ao padre
Antônio Vieira, até a leitura de Juan Rulfo e o impacto do romance e do ensaio, que chegaram ao Brasil através

de esperadas edições da Cidade do México.

Como convite ao Diálogo, abrem-se nossas páginas com o crítico Alberto Ruy-Sánchez, apresentando a poe-
sia mexicana mais recente, a que se segue uma ampla antologia daquela produção.

Os ensaios e a iconografia da seção enriquecem a abordagem literária, no âmbito da primeira e da segunda

metade do século XX. Assim, pois, Eduardo Portella realiza uma síntese da obra de Carlos Fuentes. Anthony

Stanton evoca a presença de Octacio Paz, numa dicção memorialista, enquanto Ana Isabel Borges passeia nos

labirintos pacianos. Israel Pedrosa presta homenagem pós-moderna à obra de Siqueiros, que ressurge num ensaio

e numa série de quadros, como revela o making of no ateliê de Pedrosa, em Niterói. Beatriz Lagoa sublinha a tra-

jetória de Diego Rivera e Frida Kahlo, num vôo de pássaro, e Beatriz Resende aborda a poesia de Beatriz Novaro.

A seção Poesia Brasileira Contemporânea vai ampliando suas fronteiras, sempre mais voltadas para o Brasil

profundo, publicando poetas conhecidos e inéditos, independentemente da presença ou da ausência de ideologias

latitudes, meridianos. Neste número privilegiamos 
- embora não exclusivamente - 

poetas do Nordeste e do

Centro-Oeste.

Considerado um dos maiores poetas da atualidade, Mario Luzi concedeu entrevista a um de nossos editores

em Florença, acompanhada, em contraponto, pelo ensaio fotográfico de Luciano Bonuccelli.

Com Haroldo de Campos, volta-se a Poesia Sempre, com maior intensidade, 
para as diferentes 

poéticas de

nosso tempo, e o texto de Haroldo sobre a Cosmopoesia atinge uma crítica rigorosa dentro desse espaço

O conjunto de ensaios discute alguns temas principais ou secundários deste número. Assim, Consuelo Alfaro

e José R. Bessa Freire apontam - em Couto de Magalhães - os desafios de uma poesia etnográfica. Fábio Lucas

freqüenta as razões poéticas de Dora Ferreira da Silva, e Luís Augusto Fischer, o modernismo extraviado de Tyrteu.

Finalmente, a seção Poesia das Américas - com poemas anteriores à Conquista, como o Popol Vuh (dos
maias), os poemas quechuas (do Peru e da Bolívia) e o Ayvu Rapytá (dos índias mbyá-guarani, do Paraguai),

traduzidos e apresentados respectivamente por Floriano Martins, Sérgio Soares e Douglas Diegues - responde por
uma necessidade da expansão das fronteiras poéticas e intelectuais dentro de nosso Continente, não raro descon-

hecido 
por seus vizinhos.

Que a revista Poesia Sempre possa contribuir para o Diálogo, a Cultura e a Paz no mundo pleno da

Diferença.
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PASTRANA, Soid

"Se 
vende una ilusión", 1998

Técnica mista sobre papel.
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Entrevista com Alberto Ruy-Sánche,^

Um olhar sobre a 
poesia 

mexicana contemporânea

Maria Esther Maciel

poesia mexicana atual encontra-se sob o signo da diversidade. São muitas as vozes que

compõem o seu cenário, muitas as inquietudes que a atravessam. Poetas do corpo, da memória, das

raízes culturais, do agora político 
buscam na experiência da otredad os subsídios poéticos para a sua

escrita. Muitos, ainda tentando elaborar, reinventar, negar e cultuar o legado poético e crítico deixado

por Octavio Paz. Sobre essas questões o poeta e escritor Alberto Ruy-Sánchez nos oferece - na

entrevista que se segue - um lúcido e sensível depoimento.

Poesia Sempre— Hoje, com a ausência de movimentos e grupos literários, percebe-se que os poetas de

várias nacionalidades não se interessam mais em criar pactos coletivos em torno de um projeto poético

específico, mas se dão a liberdade de transitar em vários estilos e tendências, em busca de uma dicção

própria. No caso do México, como se dá esse exercício de pluralidade? E quais seriam os traços mais

evidentes da poesia mexicana contemporânea?

Ruy-Sánchez — É difícil conhecer o panorama completo da poesia que está sendo escrita no México

agora. Toda generalização hoje é mais relativa do que nunca, porque a poesia mexicana está formada

por individualidades fortes. A diversidade e a quantidade de poetas e tendências são inegáveis. E a

jovem poesia mexicana não olha somente para a poesia mexicana. O cenário é cosmopolita e os poetas

no México sempre têm sido, dentre os diferentes artistas, os mais vinculados a outras culturas e outras

línguas. Eu quase poderia dizer que uma parte importante do ritual de formação 
que cada poeta faz

para encontrar sua própria 
voz consiste em se submergir em outras línguas e se deixar influenciar 

por
outras culturas. China e Japão têm sido influências de eleição de vários 

poetas. É certo que a grande

maioria busca seu poeta de eleição no inglês, o qual traduz, estuda, difunde, 
publica. Quase se poderia

dizer que muitos poetas 
conhecem melhor outras tradições que a da própria língua. A poesia da

Espanha é, em muitas ocasiões, menos conhecida que a dos Estados Unidos. E as grandes figuras da

poesia mexicana do século XX deram mostra de insaciável cosmopolitismo e de que é mais importante

encontrar uma voz poética pessoal que pertencer a um movimento, a uma estética e mesmo a algum

grupo.
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Poesia Sempre — Tal cosmopolitismo não seria um traço constitutivo da poesia latino-americana como um todo,

desde o Modernismo de Rubén Darío? Pode-se falar de uma vocação para a otredad, inerente à poesia de nosso

continente?

Ruy-Sánchez — Fazer uma generalização nacional para falar de poesia já é algo excessivo e, no entanto, nós a

fazemos, sabendo que se trata de uma convenção, de uma facilidade descritiva. Fazer uma generalização

continental, então, é algo ainda mais descomedido. Mas entremos nesse jogo descritivo, reconhecendo 
que

aplicamos nossa margem de erro, e digamos que a poesia latino-americana teve consciência de que ela mesma é

otredad com relação a outras literaturas que durante muito tempo se consideraram 
'centrais', 

como a inglesa e a

francesa. Com o tempo, ela criou seu próprio mundo de valores, afirmando sua existência nas margens como um

possível novo centro simultâneo. Como na arte barroca, tratou de estabelecer a possibilidade de pensar uma cena

cultural com vários centros.

Poesia Sempre Até que ponto a chamada globalização molda um novo tipo de cosmopolitismo para os poetas

latino-americanos do presente?

Ruy-Sánchez O cosmopolitismo é distinto em cada época. É fácil pensar que o acesso a uma maior

informação sobre a poesia internacional nos faz talvez menos marginais que em outros tempos. Não é um

fenômeno novo: já muito antes da existência da internet, McLuhan falava de 
'aldeia 

global'. E o acesso à

informação tem-se multiplicado nos últimos anos. Deixará então de ter sentido a própria palavra

cosmopolitismo ? Não creio que a busca da diferença, da otredad, possa desaparecer. Porém, toma sempre

distintas formas.

Por outro lado, diferentes grupos sociais vivem diferentes globalizações. Nem sequer no mundo globalizado

que os mais pessimistas imaginam, é possível pensar no desaparecimento da otredad

cultural.

Poesia Sempre — Octavio Paz deixou, inegavelmente, um legado poderoso para as novas gerações de poetas

mexicanos, sendo seu influxo na poesia contemporânea um dado irrefutável. Como, na sua opinião, os poetas de

hoje têm aproveitado a herança paziana?

Ruy-Sánchez — Octavio Paz é uma influência determinante para os poetas mexicanos e não apenas através de

sua obra poética. Sua obra ensaística tem a poesia como um de seus eixos de compreensão do mundo. A

dignidade da poesia é chave de sua obra. Foi o primeiro a fazer uma leitura contemporânea da tradição mexicana.

E os caminhos de busca cultural 
que abriu são muitíssimos. Defendeu a tradução como uma atividade paralela

à própria criação poética e muitos jovens assim o têm seguido, criando e praticando. Ele demonstrou que todos

os tempos da poesia de todos os lugares podem estar vivos aqui e agora, se um poeta os faz seus.
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Por outro lado, é certo que sua obra poética tem tido epígonos. Há aqueles que têm confundido o universo

da poesia de Paz com o ar que naturalmente se respira. Isso acontece sempre com os grandes artistas. Ò mesmo

sucedeu ao pintor Rufino Tamayo e agora a Francisco Toledo. São imitados sem cessar por uma parte de artistas

jovens com mais inocência que criatividade. Aqueles que se deixam influenciar mais profundamente pela obra

poética de Paz têm que percorrer 
muitos caminhos, usar ferramentas muito diversas. O que muitas vezes os

conduz ao encontro de sua própria 
voz.

Poesia Sempre — Paz, certa vez, afirmou que 
"una 

tradición que se petrifica sólo prolonga la muerte".

Nesse sentido, a reverência epigonal só pode levar à imobilidade do legado paziano? Você acha que

cabe aos herdeiros de Paz também a tarefa de 
'traí-lo', 

de negá-lo, como forma de assegurar sua

vitalidade e mobilidade para as futuras gerações?

Ruy-Sánchez — Na mesma lógica paziana está a idéia de uma relação paradoxal com as tradições.

Distanciar-se de Paz é uma idéia paziana. Por isso, entre muitas outras razões, é tão difícil para as

novas gerações pensar, escrever fora de seu âmbito. Mas isso é ser fiel ao seu espírito. Os epígonos

são fiéis apenas à letra e tal imobilidade deve ser rechaçada.

Poesia Sempre — Considerando o movimento da poesia mexicana que se inicia com o grupo

Contemporâneos e que encontra seu momento de fulgor na vasta obra de Paz, qual seria a contribuição

poética mais relevante das novas gerações para a cultura mexicana desse novo século?

Ruy-Sánchez — Creio que isso ainda está para ser visto, E provável que regressem certas tendências relegadas

pelas vanguardas, como uma poesia 
narrativa ao estilo do colombiano/mexicano Álvaro Mutis. Mas não se pode

dizer que isso já se manifeste com nitidez.

Poesia Sempre — Em que medida os poetas atuais têm lidado com as questões do desejo, do corpo e da memória?

Ruy-Sánchez — Profundamente. O desejo e o corpo estão muito presentes. E aparece de uma maneira mais sutil

na obra de poetas mulheres. Coral Bracho, Myriam Moscona, Tedi López Mills, Maria Baranda, dentre outras, e

cada uma de maneira muito distinta, têm nos dado poemas notáveis sobre esses temas. E no livro Alejándose

Avança, de Ana Belén López, está um dos poemas extensos mais interessantes e intensos sobre o desejo que já se

escreveram recentemente no México.

Em uma outra vertente da poesia mexicana, o amor apaixonado, expresso de maneira muito terrena e direta,

é um tema predominante na obra de outro poeta que está entre os que mais influência exercem sobre as novas

gerações: Jaime Sabines.

Poesia Sempre — Você poderia falar um pouco mais sobre a contribuição da poesia feita por mulheres para o

redimensionamento do cenário poético mexicano do presente?
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Ruy-Sánchez — A grande maioria das poetas mexicanas recusa a idéia de serem consideradas pelo seu

gênero e reivindicam o direito de serem poetas sem classificações sociais. Poetas sem adjetivos. Mais

que falar das mulheres poetas em geral, seria necessário assinalar a existência de um número

considerável de individualidades poéticas. Obras feitas por mulheres tjue, no meu entender, têm, sim,

um ponto de vista notavelmente mais sutil e sensorial, uma inteligência material distinta.

Poesia Sempre Como se dá na poesia mexicana atual a relação entre história e memória, na

abordagem de suas raízes e tradições?

Ruy-Sánchez — De novo, com uma grande diversidade de caminhos poéticos. Embora não seja um

dos temas predominantes, está presente aqui e ali em várias obras. Os temas pré-hispânicos são

freqüentes em muitos poetas. Como é agora o universo indígena, depois de Chiapas. Um presente com

uma forte carga de passado. Nestes temas a queda na demagogia e nos estereótipos é fácil e freqüente.

Os bons poetas tendem a evitá-los ou subordiná-los a uma dimensão poética pessoal, na tradição de

Carlos Pellicer, de Rubén Bonifaz Nuno ou na de Octavio Paz, em 
"Piedra 

de Sol".

Poesia Sempre Haveria algum poeta mexicano contemporâneo 
que tenha lidado com a questão de

Chiapas de forma criativa?

Ruy-Sánchez — Sim, um poeta de Chiapas, Efraín Bartolomé, viveu todo o começo da rebelião de

forma intensa e dolorosa. Sua família, como muitas em Ocosingo, seu povoado, foi ameaçada de

morte pelos guerrilheiros zapatistas, que exigiam que se unissem a eles sob o risco de serem

declarados 
"inimigos 

da Revolução". Foi testemunha de fuzilamentos arbitrários e seqüestros. Sua

poesia adquiriu uma profunda dimensão histórica sem deixar de ser poesia. Na grande maioria de

outros poetas que escrevem sobre o tema, abundam os estereótipos épicos à maneira stalinista, ou um

populismo retórico bastante melodramático.

Poesia Sempre — Como os poetas mexicanos têm lidado com a proliferação crescente das novas

tecnologias? Estariam eles incorporando essas linguagens de forma eufórica ou tendo com elas uma

relação crítica e criativa?

Ruy-Sánchez — Não sei. Não tenho visto na poesia mexicana atual nem incorporações eufóricas nem

relações criativas com as novas tecnologias. O que percebo é que são novos meios para difundir a

poesia para além dos livros e para difundir os livros. Mas não tenho notado a influência das novas

tecnologias no conteúdo da poesia mexicana. Talvez mais para frente.

Poesia Sempre — Você, como poeta, romancista e ensaísta, se filia a alguma linhagem literária

específica? Em que medida a sua narrativa está atravessada pela experiência poética?
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Ruy-Sánchez — Não creio pertencer a nenhuma linhagem que não seja a do assombro e da reflexão

poética. Meus livros são mesclas de gêneros: meus ensaios podem ser lidos como romances

documentais; meus romances são poemas extensos em prosa que guardam sempre 
presente esta frase

de Pasolini: 
"A 

prosa é a poesia que a poesia não é." Quer dizer, outra forma de poesia. E meus

poemas são narrativas fragmentárias.

Poesia Sempre — E quais seriam as linhas de força de seu trabalho literário?

Ruy-Sánchez — Meus livros exploram o mundo enigmático do desejo. Tanto feminino 
quanto

masculino. Tratam de construir uma literatura erótica que não descreva os corpos se amando, a partir
de fora, como fazem os registros narrativos naturalistas, mas de dentro, como quem sai e entra de um

sonho perturbador, belo e horrível. Por isso meus personagens são 
'sonâmbulos' 

do desejo.

Uma boa parte de minhas narrativas se situa em uma cidade imaginária, Mogador. Inspirada

livremente na cidade de Essaouira, sobre a costa atlântica de Marrocos. Elas tratam de reivindicar

(talvez reinventar) a veia arábico-andaluza de nossa cultura. Uma veia 
'mudéjar', 

onde a sensualidade

das formas é essencial.
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POEMAS MEXICANOS

Alfonso D'Aquino

Ta n agra

1

P
JL assaro pássaro pássaro!

Sem nome poeta

Pássaro de letras

Sílabas de pássaro

2

"Piranga 
rubra tanagra"

Palavras tão ruivas

Tão vermelhas tão negras!

3

As tanagras

São levadas pelo vento...

4

Como a Piranga muda de cores

Do amarelo ao verde

Ao vermelho inconcebível ao olho negro

Quando o pássaro se incendeia

Na incipiente primavera e tudo

Como se nada

Qual breve víbora verde

Desplumada

Como se não...



5

Maranha de estrelas verdes

As cabeças da iúca

Ocultam no ponto mais escuro

Pássaros de rubra nuca

Maranha da manhã

O pássaro com três pulos

Corta em duas a teia de aranha

Como outra espada da árvore

Bica o pássaro a estrela

E brilho e gume lhe tira

Ao limar o bico duplo

Seu doce cocô despeja

Um pássaro a cara pinta

Sua cara larga de verde

Escuro de verde iúca

Sua rubra cara de tinta

6

A pálpebra negra

do pássaro rubro

ao se abrir completa

o fim da tarde

as árvores negras

as folhas inquietas

o ar murcho

um silêncio escuro

o céu ressequido

a primeira estrela

um grito ao longe

um galho quebrado

um rubro esplendor

o ar vazio

Trad. Leonardo Fróes
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Alicia Garcia Bergua

Os deuses esquecidos

pJL arecemos com as arvores

quando nos evadimos da raiz obscura

pensando no verde.

A luz faz-se matéria,

o brilho dos dias.

O verde é também a nervura,

o delicado vestígio que o sol vai deixando;

por ele sobe o tronco seguro de si mesmo

ainda que pese a incerteza.

Admiro nas árvores

essa entrega absoluta à luz dos dias.

Antes das nuvens e das constelações,

elas eram deuses

anunciavam uma vida sem músculos

que não tinha o desejo

de voltar à sua origem,

ela estava sempre ali sem perturbar.

Foram as árvores que nos tornaram homens,

nos deram a confiança de caminhar eretos

e erguer os braços;

fizeram-nos penar em nossas vidas

como ramas e constelações

que depois se afastaram como deuses.

As árvores de então são deuses esquecidos

que ainda existem aqui,

seu verdor nos lembra que viver estes dias

é mais que suficiente.

Trad. Ana There^a Vieira
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Beatriz Novaro

Mulher gorda 
na 

janela

ão há pressa 
em seus olhos,

apenas o costume de estar só.

Seu olhar fixa as marcas que deixam os coches,

atenta aos vãos

ao que falta.

Apóia seu rosto no vidro frio

e repousa.

Olha suas mãos redondas, pequenas,

toca em seus seios grandes 
e quentes,

pensa 
em seus pés e sorri maternalmente.

Corpulenta e doce como uma boa sopa,

murmura,

e no entanto está só.

Sabe que está fora mas não sabe de quê.

Ninguém percebe 
a sua paixão

pesada 
e gorda 

na janela.

Trad. Ana Theretça Vieira
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No restaurante vegetariano

A dão pega a maçã redonda e sensual e sussurra algo ao que ele considera um ouvido. A maçã

se perturba, e, ardente, fica com um vermelho ruborizado. Adão nota a mudança e acaricia-lhe a

face com a fruta fresca e (por sua culpa) avermelhada. Sente-se só e com tanta paixão. Eva chega

chupando a costela de um osso recém-devorado. Seus lábios brilham com a gordura do animal.

Adão se excita. Não sabe se prefere Eva ou a maçã. Ambas parecem tão dispostas. Inclina-se para

a mulher, depois suspeita que a próxima costela pode ser a sua.

Trad. Ana Tbere^a Vieira
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Carlos López Beltrán

Intempérie

vanço bem devagar para não fraturar o alento em que navegas.

Minhas pálpebras pesam como esponjas ensopadas.

Uma lâmina densa, ondulante, brinca de viciar o ar que te cobre.

Já posso pressentir este sorriso nítido que te precede

(manjericão, germe), pequenos passos na areia,

abas ao vento, de um linho branco quase transparente.

Ouço tua voz que espreita, que se estende

como toalha sem bordas sobre as superfícies;

frágil película de espuma que desfunda a luz

e deixa só traços fugazes

de uma manhã azul, de insetos,

no país da embriaguez e do arrulho.

Ouço por fim o rumor do teu vestido sobre a tensão das coxas.

Teus dedos esquivos como peixes,

o moroso vaivém de tua respiração.

Trad. Leonardo Fróes
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Quando 
ela chega

ntra com ela na manhã a luz

que despenteia as rugas dóceis

do céu tão claro acima do café na xícara:

do amarelo civil celibatário

ao ocre tremulante dos pinheiros

e as tranças de alho. Ela chega

e o bosque das coisas estremece.

A tira-lírio de seu perfil já passa

desfiando a atmosfera.

Em seu olhar o magnésio mais lúcido.

Ela entra com a luz pela manhã

e desata os pássaros. 
Ao recostar-se

na poltrona, lava-se o mundo.

Trad. Leonardo Fróes
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Coral Bracho

Sombra

D

JL ela sombra

que enseja sinais

sobre o muro de cal

ninguém saberia a forma dessa aprazível

cortina azul:

cristas, gargantas, triângulos,

estalactites, pedras agudas

e caóticas.

Trad. Fabíola Gonçalves
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Como um aquário

A
J. luz da tarde escolhe algumas plantas

e penetra em algumas de suas folhas

Como um aquário de peixes constelado

como o fluir da noite

entre rastos de estrelas,

transcorre

em sua quietude

a maleza.

Trad. Fabío/a Gonçalves^
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David Huerta

Sharp as a Ra^or Blade

O s poetas costumam declarar,

em algum momento exaltado e profuso,

que a poesia é

ou deveria ser, para eles, uma coisa como outra qualquer.

Eu não queria somar o estilo de minha declaração ao daquelas.

Basta-me pedir ao curioso leitor

que traduza e entenda ("fio para cortar o tempo em dois pedaços de espelho,

de sílaba ou de fogo, de roupagem quente ou de nudez hospitalar")

a breve frase em inglês

que encabeça essas linhas.

Trad. Su^ana Vargas
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Na Catedral

-Z\/"a enorme Catedral, apoiei a cabeça no muro e pensei em ti.

Fazia frio no Vale Longínquo, do outro lado do mar.

Como um rio, a luz catedralícia

misturou-se com as vozes adolescentes

e inundou o recinto.

Por um momento

o Vale do México foi a Rosa Mística

a milhares de quilômetros

de minha cabeça iluminada, inundada

pela lembrança de teu rosto.

Trad. Su^ana Vargas
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Eduardo Hurtado

A^oteas

r
V—y om rumor de velame

contra o vento,

sob o sol incansável,

mal contida por pinças,

a ponto de escapar

da prisão imperfeita

roupa que dança

nas gaiolas sobre as a^oteas

Trad. Ana Isabel Borges

N. da T.: As a^oteas, coberturas dos edifícios, são usadas em alguns lugares como área de serviço: nelas há tanques e varais para

pendurar a roupa lavada, que assim pode secar ao sol. Cada apartamento tem seu varal no interior de uma armação feita de

madeira e arame, trancada com cadeado.
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Pontos de Mira

D urante anos vivi

num andar elevado

bem frente ao mar

mas a muitos quilômetros

de qualquer praia.

Assomado ao balcão

mirava os afluentes das ruas

correrem para a costa

sobre a coluna das montanhas

e o cego resplendor,

o das planícies.

Passando

no litoral

onde começa o mar,

me enrolava nos fios

dessas coisas inúteis,

as que a espécie acumula

no mais alto lugar das suas covas:

sombrinhas, parafusos,

esponjas, cinturões,

artefatos entregues

a uma vida mais longa

e mais pausada,

a um ritmo de intempérie.

O sol caía desolado.

Trad. Ana Isabel Borges



O sonho

um extremo da brancura,

a ponto de alcançar a superfície,

ala-se o sonho para sua rede,

suas densas cromatias,

suas teias de aranha.

O minuto detém em seu centro

lentíssimas involuções.

Quem dorme não quer despertar,

não quer que o arranquem

do destino seguro.

Dá volta por velhas curvas

e chega

ao mesmo jardim deserto da consciência.

Aparecem memórias

na tranqüila superfície

onde a vontade de esquecimento

brilha como uma lápide

rompem o respirar compassado

de quem dorme —

de quem se volta para sua vida,

guarda seus sonhos

sem tocá-los.

Em meio a signos encontrados

a madrugada abre fissuras

e as matérias do vivido

e o não vivido

dissolvem-se no mesmo sedimento.

Trad. Leonardo Fróes
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Reflexo numa estrela

A

partir de seu centro

a esfera de uma lâmpada

inverte as formas,

ponto de fuga:

curvam-se as bordas metálicas;

o contorno da janela

e a árvore da casa rosa

resvalam para o vazio.

Noite acumulada nas paredes.

Sem mediar palavras,

derramados bruscamente nesses cálices —

sumos de erva

na abrasão escura,

clima intemperado.

Oh beijos longos,

mão que percorre a coxa

como uma praia,

os pêlos eriçados na virilha —

(oh corpo do verão).

E detidos nessa floração

como insetos

os pensamentos.

Ao amanhecer, o lugar desconhecido,

flores roxas.

A lâmpada quebra seus reflexos,

como lá fora o sol já se refrata

sobre as superfícies.
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Os objetos passam como um rio:

vozes que pedem para ser ouvidas,

formas desejosas de ser vistas

irrompem na mente.

Intocada naquilo que a transborda,

a consciência é um espelho:

gume de escama,

aspa que roça numa asa em movimento.

Eles se deixam

sem virar o rosto para trás,

sem que se perguntem seus nomes.

E a zona de ninguém,

o entrecéu percorrido no delírio,

inexistente agora,

já povoado pelo tráfego ignóbil

da rua.

Traí!. Leonardo Fróes
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Elisa Ramírez Castaneda

Proporção áurea

ue me acompanhe

sem que me apresse

que me agasalhe

sem que me envenene

que me apalpe

sem que me enfastie

que me acaricie

sem que me aborreça.

Se Deus dá leitos aos rios,

por que permite ao diabo que sirva o vinho nas torrentes?

Se Deus dá amores,

por que permite ao diabo que reparta os ritmos?

Trad. Ivan Junqueira
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A ssim como há uma imaginação sociológica, deve haver outra amorosa. Carecem de

imaginação os que cavilam para impor ao outro suas próprias trajetórias. Dela carecem os que

dispõem de um amplo espectro de recursos eróticos; os que brincam com a fragilidade, os álibis e

os automatismos. Carecem de imaginação a lágrima e a censura. As rugas estão no humor, na

tolerância e na representação, e não na autocomplacência ou na simulação. A imaginação faz

viagens à memória sem vincular-se às recordações. Parar em outro lado — até com a mesma pessoa,

mas não dizer a outros as mesmas palavras no mesmo lugar. Nada podes contra esse processo de

ruptura e restauração que casualmente preside o teu nome. Tampouco eu. Não importa a fúria. A

obviedade do método humilha, como a vulgaridade do sistema — e ser seu destinatário, sua vítima,

sua contrapartida, lugar-comum das expectativas. Não me amparam os sinônimos da cumplicidade.

Não é o mesmo brincar com os espiões que se esconder juntos.

Trad. Ivan Junqueira
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Francisco Hernández

Contra a lu^ do trovão

T
X eias no arvoredo desviam a caligem.

A mulher abandona o seu corpo no espaço.

Correm os galgos, os dos cinco sentidos.

Vai o homem e os apanha nas mudanças da aragem.

Através de seus dedos observam os astros.

Um cavalo desperta no aposento vazio.

A mulher retira o nome e sonha.

Contra a luz do trovão prolifera a mandrágora.

Cai o homem destroçado pelos galgos.

A mulher abandona o seu alento no espelho.

Trad. Ana Isabel Borges
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As cansadas 
palavras 

de sempre

D eixa-me recordar-te das cansadas palavras de sempre,

dos armários que encerram a umidade dos portos,

do sabor de hortelã que deixas nos meus lábios

quando desapareces na aragem.

Deixa-me estender teu cabelo na sombra

para que essa penumbra madure como o dia.

Deixa-me ser uma cidade imensa, ou lata de cerveja

ou o fruto devorado frente à espiga.

Deixa-me recordar-te de onde me afoguei sendo menino

e porque leva a brilhar meu sangue essa tristeza.

Ou deixa-me jogado na sarjeta, coberto com periódicos

enquanto a nave dos loucos zarpa rumo às ilhas gregas.

Trad. Ana Isabel Borges
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Francisco Serrano

Monumento erigido no meio do oceano à 
glória 

do vento

A Joan Miro, também

1

m garfo erguido contra

o céu azulíssimo.

E estás no bronze,

na polpa do ácido.

Movendo-se

apenas

— sonata em pleno dia —

um pássaro,

desdentado meteoro plumífero,

ainda que perfilhe a cauda no oco

do eixo diametral.

Não subas, lua, quando

espuma abastada, elevam-se

as ondas que proclamam

a balança do vento.

2

Aérea superfície: escuma

ou o reverso da sombra

cujo corpo

rechaça e roça o vento.

Azul

emerge o garfo

como um farol de lábios no ar

de bronze.

nuvem

acima

E cinza.
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(Um indício: a curva

na escada.)

Bergamota.

A patina do ácido,

passarinheira ou

um ornamento na^arí

ou uma uva sajarí.

3

Miro como mira Miró

engrossarem as linhas

do mundo

em guardanapos

em bilhetes de metrô,

em pedaços de papel,

em cadernos rabiscados;

em sexo de mulher,

estrela decifrável:

uma infalácia

banal.

E o vermelho sobre o verde, amarelando.

Trad. han Junqueira



38 Poesia Sempre

Gabriel Zaid

Bósforo

—h, Estambul, Estambul,

Bizâncio dos meus enredos,

vim a saber em teus dedos

que a garganta é azul.

Em um e outro meandro,

oh, Mármara, não é teu destino,

que busques o desatino

do talho aquele de Alejandro.

É mais que um nó: madeixa.

este empenho bizantino

de buscar, que não me deixa.

Que o Bósforo, a talho fino,

te saiba desconstantino —

polizar sem uma queixa.

Trad. Eduardo Jablonski



Selva

Gosto de acariciar-te, hipopótamo.

Xeretar o que apenas predizes.

Espreitar teu bocejo furioso.

E disparar ao vôo do teu uivo.

Gosto de te dar o dedo a morder.

Cabide dos teus periquitos.

Ver-te, macaca nua, meditar,

do rabo e da árvore da vida.

A pantera 
feliz ronrona.

Depois do suculento pleistoceno.

Eu gosto da gratidão

bem nos olhos da vitória.

Trad. Eduardo ]ablonski
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Gerardo Deniz

Especulemos

M orrerei em cena,

sobre o pavimento de um semanário cultural qualquer,

ante o olhar inclemente de Aqueles que Ficam na Fila?

Não interessa mais — ou menos ainda —

que o falecimento de Valentim o Desossado

É, afinal, sumamente factível que este par de helicotremas sobrenadem até o termo justo,
comunicando minha Sérvia com sua Croácia — é uma suposição — ,

aos apetites irascíveis e concupiscíveis

que já faziam girar sem dúvida suas hélices sedentas

dentro do seio, humano afinal, de Mariana semeadora

no até hoje carimbo postal mais famoso da França,

quando eu ainda não captava no que consistia a ocupação

daquela cabocla.

Trad. Arnete de Almeida Faria
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Parábola

 orno será teu pregão? 
— 

perguntou-me Tathágata

à queima-roupa.

Severo e sem cantilena — respondi à altura.

É verdade? — disse o Mestre — 
gritaste 500 vezes:

"dois 
sacos de pistache por V pesos"?

sabes imbecil, como acabam soando 500 austeridades consecutivas? —

Mordi meus lábios. Foi somente uma fraqueza, humana afinal,

momentânea.

Não estou ofendido. Sou puro e minha experiência pedagógica

é ampla.

Desde então acredito que se deve reformar a Escola;

Tathágata não está — é triste mas realista reconhecê-lo — à altura

de si mesmo.

Devemos vigiar muito, depurar nosso ideário, nossas facções.

Trad. Arntte de Almeida Faria
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orge Valdés

Mônica

I J igada à máquina, dormindo

respiras com dificuldade.

Teu rosto é uma máscara de cera

na fluorescência do ar.

O AZT já não surte efeito

e teu organismo não responde

aos outros remédios. Cresce o dia,

as horas passam sem tocar-te.

Os galhos, a cor do azulejo

a revista de moda em

tuas mãos mornas, as falanges pesam.

Não há Carpe diem, amiga sempre

minha como a música do vento.

Te falta pouco para ir

celebrar a vida em outra parte.

E eu te escrevo este poema

que não lerás comigo ao acordar.

Trad. Walter Costa



Noite de São João

A hora calma se cinde entre dois âmbitos:

o que, fora, percorre 
os largos bulevares

contra a turba e seus fogos de artifício,

e o que, dentro, é um lápis, gasto pelo uso.

Os dois são um só, afiando

a fugaz curvatura das assimetrias

enquanto a lua cobre a pele dos que dormem,

o coração dos que amam pela

última vez e se despem silenciosamente,

o nimbo que ameaça dividi-la como

a um olho no filme de Bunuel, e que no

entanto some sem deixar nenhuma pista

no céu de junho. Alta a hora

sob a obreia reúne os dois mundos.

E o lápis se detém na raia para ouvi-los

cruzar de um a outro lado, simultâneos

e idênticos ao olho que cortam com a faca.

Trad. Walter Costa
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osé Luis Rivas

XV

A
rranco-me a hera da memória.

E um polvo tinge os ângulos de uma noite impregnada de um cheiro de

portas que são músculos.

As palavras serão ditas na primeira vez defronte

dos altares batismais da costa.

E perfeitamente recheados com estopa e breu nas juntas de suas

fídelíssimas vias de água.

Logo velejarei contigo até a primeira insinuação

do gozo 
— as palavras flutuantes — 

palavras que viajam

do sussurro ao gemido estendidas como brisa ao largo

inumerável das areias.

Trad. Su^ana Vargas
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XVI

E desde que coberta de navio olhar minucioso

bordado do caramujo emborcado nos fundos de pedra?

E onde recolher o murmúrio das fontes sob a água

como outras tantas ramas de alfazema?

Como arrancar da lembrança aqueles morros dispostos em jarras

enfiadas quem sabe onde, orlados de ondas

em forma de folha serrilhada como caracóis do mar?

Trad. Su^ana Vargas
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Júlio 
Trujillo

Este limão

7=7
_l J ste limão, bem sei,

cifra em seu óvulo apertado

uma resposta.

Alforje de água e vidro,

mansão

do hierógüfo!

De seu milhar de lábios

manam

apenas esdrúxulas.

Não o entendo,

sua língua é atropelo

e ganchos.

Me observa,

não é fácil suportar

essa íris.

Me desespera,

fere, instiga

e não se cala.

Não conhece a calma

este panai de luzes:

o que sabe acende.

O que perguntar ao erudito

vesgo

e iracundo?
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Este limão está gritando,

estira as minhas patilhas,

desembainha um sabre.

Seu aço faz ziguezagues,

fere meus mindinhos:

mordeu minha língua.

O que queres, arrogante?

Por que derrubas com picadas

esta calma?

Aproximo o ouvido,

o cotovelo,

eu o escuto com as pontas.

Limão limão,

turvaçao

chispa do ar.

Limão,

torpe

insinuação.

Devolve-te girando

até a medula,

concentra-te.

Oh, acre

meu indecifrável amigo,

esquece-me e esquece-te.

Trad. Maria Augusta de Castro
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Luis Cortês Bargalló

V >
i_/ e jogaram n agua com a garganta angustiada pelo pranto.

Cruzaram os despojos pavorosos da espuma, caíram de frente,

ficaram como pedras.

Depois os homens chegaram para morrer entre os montículos

de seixos e o princípio da areia suja, os matagais engoliam

o lodo salitrado, os despojos esfarelaram o latão com os restos

de uma última refeição.

Os túmulos em conchas como pedras, luzes azuis, brancas,

negras onde picavam os pássaros. Pelicanos que alçaram

vôo com asas majestosas.

Passavam pelo poente os pescadores japoneses com seus reboques

e seus isopores, pescadores com botas de borracha branca. Seus barcos

apontavam para o norte, por um caminho de ilhotas carcomidas pelo

esterco abrasador das almas.

Trad. Arnete de Almeida Faria
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um deserto de imagens, eu disse alma? Já falei do

coração? Acaso sabemos onde estão? Ou só, como

num saxofone ou contrabaixo a sós, no tremor e nos

harmônicos da oração, os encontramos de passagem?

(Pensemos 
naqueles que não têm uma alma para salvar, por isso suas

almas flutuam nos primeiros 
rasgos de luz; almas imortais

soldadas às carapaças azuis do caranguejo, tecidas com âmbar

nas algas cinabrinas, almas mercuriais que vão e vêm com

o bando de corvos, almas como gotas de lodo cinza e réstias de

medusas, almas interrompidas na manhã que o sol arrasta em seu carro

espectral.)

Trad. Arnete de Almeida Faria
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Malva Flores

Graça, o perfil;

da bruma à nuvem

e a neblina aqui:

no cabelo nuvens,

nos gladíolos

ou no pinheiro ataviado de vaporosas gazes.

Porém, ai! a sedução:

brisinha para os pés desnudos

neblina no cabelo e umidade.

Devemos seduzir mesmo sem a nuvem, em pleno sol,

porém, onde pomos o mistério?

Véu para velar, a bruma; vela

para velejar na superfície azul do incerto.

Da bruma à nuvem

e a neblina aqui: o perfil da Graça seduzindo.

Trad. Astrid Cabral
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ão se move a pedra:

caminha o sol, a terra se desprende.

Somente a água cunha a camuflagem

do vivo e seu mistério.

Flui às vezes,

às vezes se derrama e embora seja sempre a mesma

ainda conserva a graça do desplante.

Porém o inverno mede sua atrofia

e a pedra que guarda

seu coração imóvel.

Trad. Astrid Cabral
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Manuel Ulacia

Encontros

F
_l J ntregar-se como pedra à vertigem

da noite,

cair e voltar para onde estivemos,

ser o mesmo e ser outro

como se tudo fosse novo outra vez,

o trem que passa, a janela azul,

meu corpo nu junto ao teu.

Plenos de amor num quarto vazio.

Trad. Constança Hert£
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Festa num jardim 
de Tânger

V

A meia-noite,

quando a abóbada

estava repleta de estrelas

e os cometas,

um após outro,

caíam sobre o mar,

entraste no jardim secreto

para alcançar outro céu:

cem tartarugas levavam

sobre o casco

uma vela acesa;

ao caminhar formavam

constelações imprevistas,

titilantes e luminosas rimas,

outra escritura,

criada pelo acaso.

Trad. Constança Hertz
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Norma Wanless

Manha no 
%ênite

F
_l J u saltaria

se reconhecesse na voz do vinho agora aquele espaço

duvido que pela noite desencavalgue um sonho e a alma nos encontre

despojados de espíritos

os olhos completam porém a luz decide o zênite das coisas

cúpula em terra carmesim

aroeira de órbitas amanhecer de antigo

assumo na mudança partos e renascenças e tuas cintilações

por flores de laranjeira de idolatras possessos o caos erige em Vênus a matina

haveríamos de dar-nos a luz sobre o terror da matéria escura

Que dizes à sombra? Tu que tocas em tantíssimos tempos do universo pródigo em janelas

Trad. Astrid Cabral
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Certeza de enxame

té o menor pedacinho é holograma

todo conúbio da abelha rainha

por Graça na energia do enxame uma amatória certeza

imóvel no canal do Espírito Insone

Trad. Astrid Cabral
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Pura López Colomé

Transfusão

T_Tns litros de sangue limpo.

Da mesma árvore genealógica.

Quer dizer:

seiva;

porém não.

Há aqui uma maldição,

Uma diferença fatorial.

Um rasgo negativo.

Quantas vezes eu senti

resvalar sobre a pele

o orvalho amargo de relatos

das coisas tal qual o são.

Quantas vezes te vi mastigar

ao compasso da burdach opacidade

dos enigmas.

Tua amargura a gargalhadas.

Teus sonhos concretos

esfumando-se.

E agora isto.

Esperando-te já na volta da esquina.

Trad. Eduardo Jablonski



Drip drop drip drop

r
orno absorver

onomatopéias,

pena alheia,

sem ser-te infiel,

a língua.

Como acariciar-te

sem barbárie.

Uma navalha pode ser

a língua.

Gota a gota, lágrima após mínima

porção 
líquida, gota.

Goteia, eia.

Astinha de madeira resinosa,

ocótea, tilo,

arde com grande facilidade

e chama viva,

para incêndio

ou para tocha.

Acabo de entender:

o corpo abarca,

navega

em procelosos 
mares:

um par de bolsas

de plasma.

Trad. Eduardo jablonski
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Rafael Vargas

Sol de Capricórnio

Ç) sangue atira seus dados ao Sul.

A graça de outra pronúncia, o aprendizado

de outros nomes, a doçura

de outro idioma em que o beijo guarda um largo acento.

Mais do que se viu, o que ainda está por vir:

caminhos, comidas, costumes, o visível ilude,

giros de paraíso desperdiçados, nações que surgiram truncadas,

novos círculos do inferno, milagres por vir...

O Sul: grande oratório de sol, aridez e umidade, que cobrem a alma.

Hei de chegar um dia a Salvador da Bahia?

Hão de sorrir as negras luminosas do Mercado Modelo?

Hão de provar meus passos as areias de Atacama?

Centelhas de pisco e caipirinha

rubras pimentas da serra sobre uma posta de peixe

espessas substâncias se dissolvem no vatapá...

J
!

Vida breve, continente sem-fim,

meu apetite redobra a tua beleza.

Trad. Ymuto Ribeiro



O 
que 

me disse a 
poesia

S 
-

J oua mao

a extensão da espada

e o fruto vermelho da ferida

Trad. Lauro Ribeiro
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Ricardo Yánez

P_l—J stranho ser o coração do dia,

cristal, música, voz que se perdia

e encontrava o diamante, cujo fogo

se abria todo luz, fechado rogo

de não cessar jamais, polida entrega,

generosa visão, ainda que cega,

e festa de pureza pressentida

mais que sentida, ciência preferida.

De tal claridade e com tal tom siga

meu passo conforme o que eu acredito,

mesmo com esta tosse que fadiga.

Não sei o que quer aquilo que fito

qual raiz de pedra abrindo luzente

ao sonho claro, limpo, independente.

Trad. Walter Costa
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O nada nada dá e também dá tudo,

e embora no fim desse tudo nada

sobre, o nada dá melhor, sobretudo,

o melhor modo de ser à sua alçada.

À sua alçada, por sim ou não, pois

é melhor não se alarmar: morreremos,

as cinzas dispersadas, e depois

que fogo diamantino? Já veremos.

Coisa de desdizer o que se diz

da morte e sua sorte da horrível,

que tudo está em tudo, e invisível.

Bom, mas não é tudo o que eu sempre quis

desta existência prestes 
a escapar:

simplesmente amor — e onde foi parar?

Trad. Walter Costa
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Tedi López Mills

Postscriptum de um amigo no inferno

N ão vieram,

nem os diabos d'água vieram.

Não chegou a condenação com o ar seco

nem o castigo veio mais tarde

aumentado no frio

ou sujeito à borda irregular

dessa fronteira larga

entre a dúvida de atalhar um ato

e a certeza de esquecê-lo.

Não chegou a guerra nem a rapina,

a penitência nem o sacrifício,

o ordálio de uma identidade excomungada

bem além do sulco de seu nome.

Porque nada quis

que isto fosse um inferno:

a casa em ordem a um lado do fogo,

a mesa posta para aliviar a noite,

o livro aberto na página exata

onde cada letra se reparte

entre o elo fixo e o sentido.

Nada mais que um dia,

outra reincidência na semana,

outra terça depois de uma segunda,

e não vieram

nunca vieram a obter a culpa

de haver relativizado a morte

com partes iguais de sorte e infortúnio,

de haver vivido duas vezes

a mesma fuga da matéria:

uma com a espécie



mutilada do sentimento;

outra com o canibalismo de um dogma:

é de humanos a inconstância,

a mudança perpétua.

E embora a fórmula caísse em desuso

urgiria solver os extremos

com uma soma de rotinas:

o itinerário da traição

e o medo até que se acabe.

Trad. Astrid Cabra!
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Víctor Manuel Mendiola

Contra o idealismo

os olhamos por fora, o rosto apenas:

cabelos suaves, finas sobrancelhas,

a largura de um braço

e a queda

de uma espádua de sonho,

dedos de neve, lábios à beira

de quase qualquer coisa

e a linha das pernas.

Mas nossa melhor nudez

são as bolsas, os tubos, a enxurrada,

os dedos sujos

da fonte.

Trad. Constança Hert£
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Nus

O umbigo é uma nudez entre dois nus:

acima, o cordão desatado de tua língua

abaixo, a embebida corda oculta de teu sexo.

Trad. Constança Herl%
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Carlos Fuentes, verso e reverso*

Eduardo Portella

relação ficcionalidade e realidade atravessa por dentro a narrativa latino-americana, e recebe

aqui e ali um tratamento diferenciado, que logo se confunde com a sua precisa diversidade. Assim

acontece com seus vários protagonistas, 
de língua espanhola ou língua portuguesa, ou mesmo língua

francesa

I

Carlos Fuentes reagrupou recentemente o seu percurso 
narrativo sob a legenda genérica de 

"La

edad dei tiempo". Mais de 20 títulos situados em uma zona de fronteiras, onde se pode divisar a

encruzilhada cultural, as mesclas de estilo, e até os intercâmbios idiomáticos. Sob os auspícios do

mito, da crença, e da profanação, 
seres de diferentes procedências e múltiplos destinos vão formando,

cotidianamente,' tenazmente, um conjunto identitário imune a qualquer tipo de submissão. Refratário

a qualquer vontade apropriativa. A ação intelectual de Carlos Fuentes prefere dedicar-se ao trabalho

árduo de desapropriação da identidade. Ou porque percebeu cedo que toda cultura é intercultural, ou

porque compreendeu logo que as identidades fechadas morrem prematuramente de claustrofobia. Ou

ainda porque o seu saber-fazer se reconhece mestiço, talvez acobertado pela mobilidade da razão

impura.

Isso não quer dizer, evidentemente, que o autor de Los dias enmascarados (1954) fez a opção dos

desmoronamentos ou adotou a denegação como moeda única. Diga-se de passagem que nada nele é

uno. Por isso a identidade, livre das apropriações antropológicas, ideológicas, religiosas, não raro

econômicas, vem a ser a corrente alternada que interliga relações previsíveis e imprevisíveis - nunca

a fotografia imóvel.

Carlos Fuentes marca a passagem 
da modernidade instalada na nação, para a modernidade aberta ao

mundo. Ele se entrega, o tempo todo, em todos os tempos, à paciente tarefa de reconstrução do

múltiplo. Sabe, como afirmou no seu livro de ensaios Tiempo mexicano (1971), que 
"ao 

tempo mítico

do indígena se sobrepõe o tempo do calendário ocidental, tempo do progresso". Ele pode perceber,

ao longo da história, as vicissitudes inerentes a todo triângulo amoroso, ou nem sempre amoroso, no

qual se encontra inscrito o seu país profundo, modernamente instigado, a herança colonial e a

vizinhança desafiante.
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O autor de La región más transparente (1958) resistiu sempre à contaminação do vírus

fundamentalista, renunciando ao extremismo sem perder a coerência, e sem resvalar na intermediação

morna e opaca. Não sei se vem sendo satisfatoriamente compreendido. A cruzada dos herdeiros mais

ou menos bastardos de Herder predica exaltadamente pela nação dos patriotas fui! time, relíquia de

tempos quase imemoriais. Não é o caso de Fuentes. Ele aposta na confluência, e acredita que no

revide e na absorção toma corpo e se multiplica a inclusão do outro — não apenas dos excluídos,

também dos ainda não incluídos.

Se me fosse dado alinhar três núcleos elucidativos da obra de Carlos Fuentes, provavelmente

destacaria a questão da origem, cifrada no entrechoque de raiz pré-colombina e transferência

peninsular; no acontecimento da Revolução mexicana; e na avaliação da modernidade, cindida entre

premissas, promessas e possibilidades.

II

É em La región más transparente que começa a funcionar essa roda-gigante cultural. A suspeita de

fracasso ronda as portas e a memória da revolução. Os créditos da revolução são submetidos a severo

acerto de contas. A comunidade à maneira de Zapata cede ao concentracionismo nos moldes de

Carranza. O poder deixa de ser o horizonte para se transformar na interceptação dá passagem. E

expõe à visitação pública o seu traço perverso, por entre horizontes rasgados e expectativas

malbaratadas. A Cidade do México é palco e ator principal desse enredo. O desenho aflito da

megalópole matinal se vê encoberto pela voracidade urbanizadora. O 
'progresso' 

sem valores se choca

com a axiologia da melhor ancestralidade indígena. Enquanto isso, as desigualdades prosperam, a

paixão e o poder se desentendem cada vez mais, e progride a dificuldade de conciliar democracia e

justiça social, até o limite derradeiro da imigração indiscriminada, tão nitidamente recolhido 
pelo

narrador em ha frontera de cristal (1995).

Os sonhos de Fuentes se interrompem antes do amanhecer. Terão sido os sonhos de Carlos Fuentes

ou os sonhos da razão moderna? Don Francisco de Goya disse certa vez que 
"os 

sonhos da razão

produzem monstros". O México foi assim metonímia e metáfora da América Latina. A sua história,

com ligeiras alterações autorais, é a nossa história. Fuentes sempre soube que, em certos momentos

de nossas vidas individuais e coletivas, ritualísticas e sacrificiais, só nos resta 
"renovar 

la piei". E

registrou essa façanha no seu Cambio de piei (1967).

Estamos, a toda hora, envolvidos com quadros e vinhetas do México pós-revolucionário, agora nas

ambições inescrupulosas de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cru% (1962) emblematiza os impasses

da renovação. Artemio é, como se diria atualmente, um emergente da Revolução - usurpador fluente,

oblíquo e transtornado.

Em La muerte de Artemio Cru£ prossegue e se acentua o tema recorrente, que atravessa toda a obra

de Fuentes: o tema da morte. É veio maior de toda a cultura mexicana. A sua presença contínua e

continuada pelas terras de Artemio Cruz às vezes nos leva a supor que o romance não é senão a

crônica de uma morte jamais anunciada; outras vezes nos induz a imaginar que se trata do emblema,
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da inscrição rasurada, de projetos 
abortados ou assassinados cuidadosamente. Em qualquer

hipótese, obedece a difusos desígnios. Indicações imprecisas freqüentemente se precipitam.

O voluntarioso Gringo Viejo (1985) 
regressa ao México para morrer, mas sem abrir mão de

sua arrogância: Mi destino es mio", proclama. 
A morte seria evitada com a aceleração das

batidas cardíacas da vida; ensina a primeira 
lição. Mas a segunda explicação aponta em

sentido oposto: Diana morreu (Diana 
o la ca^adora solitária, 1994), tragicamente morreu,

porque pisou fundo no acelerador da existência.

III

Todos sabem que em cada personagem 
de Carlos Fuentes coabitam vários outros. Ele próprio não

guarda nenhum segredo com respeito a essa estratégia de intensificação. Diana é o plural provável.

Laura Diaz é a pluralidade 
real. Diana não deixa de ser, para o bem e para o mal, muito mais do que

a figura lendária que provavelmente 
o inspirou e que, na sua corrida de velocidade, supostamente se

fazia acompanhar de um pequeno 
repertório de lembranças miseráveis. Uma vez mais a perícia

pontual de Fuentes se revela impecável. Desvia a rota de heróis virtuais e injeta sangue não

contaminado, neles e nas artérias entupidas de tantas fantasias do nosso tempo. Diana foi o mito

urbano na era errática da contracultura, a ascensão e queda do desvario, o salto no escuro, a

exorbitância fabricada pela própria 
carência. Creio que nesse instante, ao ser assinado o atestado de

óbito de Diana, foi igualmente publicada 
a autópsia da contracultura.

O constante diálogo com as representações cinematográficas, tão rejeitado pelo provincianismo

indolente, antes reforça e sedimenta a decisão simultânea do seu discurso.

IV

Carlos Fuentes nunca perde 
de vista a sinalização histórica. E com ela que chega ao seu monumental

Terra Nostra (1975) 
- a decisão conquistadora nos tempos renascentes, a fundação da América, a ida

e volta de matéria e espírito, a peregrinação, 
o labirinto. Ficamos tentados a ver no Terra Nostra uma

espécie de Escoriai literário que preservasse, 
na sua sobriedade explícita, 20 séculos de culturas e

civilizações, de mitologias de todas as latitudes, gregas, egípcias, européias, pré-americanas e talvez

pós-americanas. Mas somos logo tranqüilizados, porque se trata de um palácio implicitamente aberto,

atravessado de um lado a outro, de um oceano a outro, por rajadas de insubmissão mediterrânea. Seria

um Escoriai que trouxesse consigo a crítica e a autocrítica, e que fosse capaz de guardar, dentro das

suas paredes frias, o calor, o verso e o reverso da verdade possível. I'uentes confronta a perfeição

imperial de Felipe II com o desconcerto do tempo humano e seu inacabado 
projeto libertário. Esse

confronto agrava ainda mais a sua desconfiança na perfectibilidade. 
"A 

ordem 
perfeita 

— dirá

— é precursora do horror perfeito. 
E em outra ocasião enfatizará, sem nenhuma lamúria:

"A 
perfeição é a morte."
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Carlos Fuentes conduz a sua narrativa pluricêntrica olhando o retrovisor da história. O seu

entendimento crítico está todo ele vazado de historicidade, e certamente se beneficia do vigor

cognitivo da experiência literária. Foi com ele que conseguiu traçar o preciso eletroencefalograma do

século XX, e diagnosticar a arritmia quase congênita, os descaminhos e os caminhos da modernidade,

que o olhar compulsivo de Laura Diaz acompanhou nos mínimos detalhes. Em seu mais recente livro, Los

anos con Laura Dia% (1999), conclui com o capítulo XXII, não sei se deliberada ou acidentalmente intitulado 
"Plaza

Rio de Janeiro: 1965". Não é difícil encontrar afinidades eletivas, e coincidências reciprocamente dispensáveis, entre

a Cidade do México e a Cidade do Rio de Janeiro. São megalópoles sitiadas entre o tudo e o nada.

Em Los anos con Laura Dia% já não estamos diante do desfile de máscaras, mesmo que solene e sugestivo, como

nos dias inaugurais. Agora se ampliou o regime de parcerias. Figuras históricas reconhecidas e reverenciadas

contracenam com rostos anônimos e silhuetas sinuosas. Reconhecíveis, a qualquer hora, por traços fisionômicos

vincados com maestria. É o México, é a Nossa América. É Carlos Fuentes na representação superior da latinidade

renascida: da latinidade de modo algum como território preguiçosamente demarcado, porém como fonte de

energias novas, de alianças tão despreconceituosas quanto produtivas 
- às vésperas desse milênio que amanhece.

* Palavras ditas cm nome da Academia Brasileira de Letras, por ocasião da entrega do Prêmio da Latinidade. Rio de Janeiro, 27

de junho de 1999.
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Octavio Pa%: rascunho 
para uma memória

Para Manuel Ulacia

(1953-2001)

P-L arece-me não só difícil como também impossível falar da ausência de Octavio Paz por uma

razão muito simples: poeta do presente, poeta da presença, Paz continua atuando como uma energia

viva em todas aquelas comarcas do saber e da criação que ele explorou e transformou. Estejamos

ou não conscientes disto, habitamos muitos dos edifícios conceituais construídos 
por ele e

dialogamos constantemente com a sua sombra. Quando um escritor decide não aceitar

passivamente as tradições anteriores, mas moldá-las para imprimir-lhes a sua sensibilidade 
pessoal

estamos diante do dilema de não poder dizer com segurança se certas idéias, atitudes, valores

certezas e dúvidas pertencem a Octavio Paz ou à tradição coletiva. Uma coisa parece óbvia: muitas

das conquistas do poeta e do pensador 
são parte constitutiva do nosso ar artístico e intelectual.

E sempre uma fonte de consolação comprovar que o desaparecimento físico de um grande
homem abre as portas a uma melhor compreensão de sua obra. Ele mesmo me dizia que só é

possível avaliar os escritores postumamente. 
Com o autor ainda em vida existem muitos obstáculos

para uma justa apreciação. Fatores como o gosto dominante, as polêmicas geradas pela pessoa e

fenômenos como o prestígio e a autoridade podem obscurecer ou distorcer a recepção de uma obra.

Creio, 
por exemplo, que a tão merecida fama internacional que rodeou Paz nas últimas décadas de

sua vida foi um paradoxal castigo para o pensador independente e impopular, 
para o poeta secreto

e marginal. Paz aceitou o seu destino com uma mescla de irritação, bom humor e resignação, mas

um temperamento crítico e dissidente dificilmente suporta a aclamação incondicional 
que se

empenha em fazer da exceção singular uma norma de conformismo e docilidade.

Conheci-o em 1979, na Cidade do México, mas já havia lido sem cessar os seus livros

durante os anos anteriores em uma biblioteca universitária da Inglaterra. Apresentei-me

como um estudante inquisitivo que estava elaborando uma tese doutorai sobre a sua obra e

desde aquele primeiro encontro me impressionou o interesse inesperado 
que mostrou 

por um

trabalho 
que era, no fundo, alheio aos impulsos criadores de um poeta. Naquele momento o

vi algumas vezes mais, mas foi a partir de 1983, ano em que regressei definitivamente ao

México, 
quando começamos a encontrar-nos com mais freqüência e assim fomos fincando

uma amizade baseada em duas qualidades contraditórias 
para muitos: a generosidade e a

exigência. É que esta amizade não implicava cm aprovação incondicional, mas em uma 
paixão

compartilhada 
por alguns temas. Somente assim posso explicar-me como foi-se criando uma

relação entre um dos maiores poetas e ensaístas do século e um crítico desconhecido 
que

trabalhava na margem distante e um pouco acética da academia. Ainda me assombram <>

carinho e a compreensão com os quais ele e a sua esposa Marie 
José me aceitaram

Presença de

Anthony Stanton
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Durante anos eu enviava-lhe os estudos que publicava sobre a sua obra ou sobre outros

poetas e ele sempre me dava a sua opinião. Podia demorar dias, semanas ou meses, mas

sempre chegava um comentário ao mesmo tempo crítico e generoso. Ele sabia que os

criadores não são nem os únicos nem os definitivos leitores de sua própria obra.

Em meados dos anos 80 eu costumava ir à casa de Reforma para conversar sobre uma

grande variedade de temas, mas sempre regressávamos a dois ímãs: por um lado, a poesia, seja a

mexicana, a hispânica, a francesa ou a anglo-americana; por outro, o pensamento filosófico (minha

formação na tradição empírica inglesa tinha sido dentro da filosofia analítica). Sem que eu soubesse,

esses diálogos se constituíam em uma aprendizagem que oferecia, em lugar de títulos, descobertas e

achados. Algum dia (me prometi) terei a oportunidade de reconstruir alguns desses diálogos. A

universidade aberta de Octavio Paz não tinha requisitos formais, mas havia certas exigências

implícitas: você entendia que, se não voltasse depois com uma leitura assimilada, era melhor não

voltar. Freqüentemente as conversas se davam por telefone, mas na maioria das vezes aconteciam

naquela biblioteca com a presença de um número incerto de gatos, que acariciavam os objetos

artísticos e os livros provenientes de todos os pontos do universo e de todas as épocas históricas. Ele

vivia entre livros e a biblioteca não era exatamente o seu mundo (não era um homem livresco), mas

uma porta de acesso à vida, aos espaços e tempos exteriores aos livros.

Nunca conheci alguém de semelhante curiosidade intelectual. Interessavam-lhe da mesma forma os

acontecimentos do dia e o ocaso das antigas civilizações, um problema de tradução de poesia chinesa

ou a nova cosmologia dos físicos, um estudo sobre a Revolução Francesa ou a mais recente descoberta

dos epigrafistas maias, uma nova teoria literária ou um jovem escritor. Eu participava, é claro, em uma

mínima parte, de sua circunferência e me dava conta de que um homem assim precisava de muitos e

muitos diferentes interlocutores. Depois, quando cheguei a conhecer outros de seus interlocutores,

senti que a partir desta multiplicação de perspectivas eu podia compreender um pouco mais o

universo chamado Octavio Paz.

Foi então que sonhei algum dia com uma futura e utópica mesa-redonda sobre a figura de Paz, mesa

infinita formada por poetas e ensaístas de várias línguas do Ocidente e Oriente, críticos e teóricos da

literatura, historiadores, antropólogos, físicos, tradutores, geneticistas, estudiosos da religião, da

política, da mitologia e das relações internacionais, além dos imprescindíveis especialistas no não

especializado, os únicos capazes de seguir as reflexões sobre o amor, o erotismo, os símbolos, os

costumes e a alteridade. O único dogma seria a ausência de dogma; a única proibição, a de invocar

privilégios de territorialidade disciplinar. Paz lembra-nos uma e outra vez que o saber não reconhece

o pagamento de tributos nas fronteiras.

Devo dizer ainda que para mim Paz representou e representa muito mais do que um objeto de

estudo. A sua irradiação transformou minha própria vida. Eu vim ao México para conhecê-lo e há 20

anos estou imerso em um diálogo que não tem fim. Por isso, o seu legado, como o de Sor Juana Inés

de la Cruz, Alfonso Reyes ou Jorge Cuesta, para mencionar três de seus precursores locais, é um

convite à busca do saber com paixão e rigor. Depois de sua morte, falou-se de uma possível sucessão,
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n^Qín horizonte pode abarcar o que ele abarcou. Ele é insubstituível
mas nenhuma figura do nosso nonzuiut n

porque é irrepetível.

Um dia, quando me pediu que 
traduzisse seus textos para o inglês, deu início a outra faceta da

relação 
que agora compreendia reuniões de trabalho. Como mostrava grande interesse pelas traduções

de sua obra e como ele mesmo era um extraordinário tradutor, as discussões chegavam a ser

longuíssimas e não excluíam desvios fascinantes. Ao mesmo tempo, ele respeitava o direito do

tradutor de ter a última palavra. 
Lembro-me que, quando discutíamos a minha tradução do seu

discurso do Prêmio Nobel, passamos 
muito tempo falando da etimologia e das ressonâncias de uma

só palavra- graça. As palavras, que para quase 
todos são meros instrumentos de comunicação, para ele

eram seres vivos organismos opacos ou transparentes que guardavam uma história, realidades

sensíveis com uma beleza física e corporal. Em outra ocasião, ao falar da jovem poes.a de Rafael

Alberti, 
pronunciei a palavra 

donaire (garbo) 
e ele repetiu-a várias vezes como um caçador feliz com

. . _ . ,, ~ - imn „ eie era Uma tarefa envolvente e difícil. O perfeccionismo do
um achado. Trabalhar tao proximo 

a eie cid r

..... ~ „ ; cfn Mas muitas vezes, por um problema de tradução, mudava o seu
estilista não aceitava senão o |usto. 

Mas, 'r r

original. Foi exigente com os demais, mas o foi muito mais consigo mesmo.

Eu tinha a curiosidade e até a impertinência de perguntar-lhe 
coisas não só sobre a sua obra, mas

também sobre a sua vida pessoal, 
e assim entrávamos em zonas que ele havia enclausurado ou

desprezado por motivos muito compreensíveis. No entanto, diante da minha insistência, pouco a

pouco abriam-se algumas portas. 
Nós discutimos repetidamente uma de suas crenças mais arraigadas.

Convencido de que a biografia dos poetas 
está em suas obras, ele não via a necessidade de indagações

sobre detalhes da vida pessoal. 
Sobre este ponto 

não podíamos estar de acordo. Eu argumentava que

, „ „ u^mpm e nue esta pessoa chamada Octavio Paz havia tido uma vida intensa

por tras do poeta estava o homem e que c»u ^

e aventureira que o futuro biógrafo teria a obrigação de explorar, não por intromissão mórbida mas

movido pelo legítimo desejo de compreender as simpatias e diferenças entre o homem e o escritor.

Consciente de que eu tinha me aproximado do homem pelo interesse em sua obra, ele tolerava e

respondia minhas perguntas. 
Menciono estes dados porque fazfem parte da questão mais geral do

estatuto 
problemático 

e a tradicional debilidade do gênero biográfico e autobiográfico no mundo

hispânico. Paz lamentava essa debilidade sem poder separar-se totalmente das atitudes que a

propiciavam.

Ainda nos faltam a perspectiva 
e a distância necessárias para fazer um balanço geral de sua obra, da

influência de suas idéias e suas criações imaginárias. Ainda assim, creio que algumas coisas são

evidentes. Em primeiro 
lugar, sua obra poética gravitou sobre várias gerações posteriores dentro e

fora do México, dentro e fora do mundo hispânico. Ensinou-nos que o pensamento e a poesia não são

incompatíveis e' que é possível 
conjugar inovação e tradição. Convém ressaltar que nos presenteou em

cada 
período de sua produção poemas 

imperecíveis: desde Rat\ dei hombre, passando por Piedra de

sol, até chegar a Blanco, Pasado en claro, Nocturno de San lldefonso, e os poemas de Arbol adentro.

Dominou com maestria tanto a composição extensa como a instantânea, praticou tanto as formas

tradicionais quanto 
as experimentais. Deixou-nos não uma forma estilística nem uma retórica da
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escrita, mas uma incitação à busca de novas maneiras de expressar a sensibilidade intransferível de

cada um. Para esse poeta que acreditava simultaneamente na inspiração e na consciência crítica, o ato

criador é a expressão, experiência e revelação do eu que sempre é outro.

A obra do prosista não é menos variada em cada fase de seu desenvolvimento. É assombroso pensar

que o seu primeiro livro ensaístico é já um clássico maduro: El laberinto de la soledad, texto que continua

sendo lido meio século depois. Nele as características do prosista estão plasmadas: deslumbrante

estilo, ambição e profundidade conceituai, afã polêmico, capacidade de síntese em imagens insólitas,

complexidade intelectual que respira graças a uma sintaxe simples e fluente. Muitos de seus ensaios

são de uma originalidade tal que é impossível encontrar antecedentes na tradição hispânica. El arcoy

la lira (1956), sua meditação sobre o poema, a poesia e a sua inserção na história e na sociedade, é a

nossa primeira poética romântica. Los hijos dei limo (1974), primeira e quase única contribuição

hispânica ao estudo da literatura comparada, é uma narração do desenvolvimento da poesia moderna

do Ocidente, desde o Romantismo até o século XX: história literária, mas também radiografia analítica

das tendências subjacentes e da perigosa e ambígua atração que as utopias políticas e religiosas

exercem. Somente Paz, com suas vastas leituras e seu espírito cosmopolita, poderia ter escrito este

livro que compara e contrasta o melhor de várias tradições. Fascinada e traspassada pelo projeto

ilustrado da razão crítica, a modernidade poética inventa um Absoluto que quer ser mais abrangente

que as revoluções e religiões instituídas. Retrato da modernidade crítica e autocrítica, Los hijos dei limo,

como tantos de seus livros, é um auto-retrato de um dos principais artífices de nossa modernidade

cultural.

li admirável que ele tenha escrito alguns de seus ensaios mais ambiciosos e mais belos nos últimos

anos de sua vida. Refiro-me, claro, a Sorjuana Inés de la Cru% o Ias trampas de la fe (1982), publicado aos

68 anos de idade, um livro-matriz que contém vários livros, todos eles seminais. História, biografia,

crítica literária e cultural, narração que se move com assombrosa facilidade entre o quadro

regionalista, a prosa de idéias, o relato sentimental e até uma tentativa de romance policial. É a obra

que desencadeia um novo interesse pela figura mais enigmática de nossa vida literária e intelectual. Já

aos 80 anos nos entrega La llama doble e Vislumbres de la Índia, dois ensaios repletos de erudição e

sabedoria. Mas não pretendo fazer um inventário, apenas assinalar alguns contornos. Em outra

ocasião dever-se-ia falar do papel catalítico de Paz na fundação e animação de revistas literárias e

culturais ao longo de sua vida.

E impossível classificar Octavio Paz deptro de um grupo ou uma geração de qualquer signo. Ele

revisou a fundo as tendências intelectuais e artísticas do México e do mundo. Ao não encontrar o que

procurava em nosso romantismo, nosso simbolismo e nosso modernismo, decidiu levar a cabo a

protéica tarefa de suprir essas deficiências. Não seria exagerado dizer que ele é, em certo sentido, nosso

verdadeiro romantismo fundador, nosso autêntico simbolismo hermético e analógico, nosso mais

profundo modernismo iconoclasta, utópico e experimental. Mas era ao mesmo tempo um espírito

autocrítico e mutante que estava disposto a transcender todas estas correntes. Por isso a sua obra é

única. Para muitos leitores ele era a encarnação da parte mais viva da imaginação de nossa época: algo
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assim como a consciência do espírito moderno. Essa mesma decisão de viver por conta própria a

aventura do intelectual moderno levou-o, em sua juventude, a idealizar a Revolução social e, depois, a

expressar com virulência o seu desencanto com a deformação do socialismo libertário em regimes

totalitários. Este era, para ele, o episódio central do século e tornou-se sua obsessão permanente.

Em uma das últimas conversas que tivemos, já na casa de Francisco Sosa em Coyoacán e pouco

antes de sua morte, Paz perguntou-me por primeira vez se eu me lembrava quando nos havíamos

conhecido. Disse-lhe que sim e entendi que era uma despedida na qual queria repassar o trajeto para

deixá-lo intacto e completo na memória. Comoveu-me sua calma, sua tranqüilidade mental em meio

as dores 
que suportava com estoicismo.

Como Yeats, o grande poeta irlandês, dono de uma das vozes mais amplas e poderosas da poesia

moderna, Paz teve o bom tino ou a clarividência de escrever o seu próprio epitáfio. Chama-se

"Epitafio 
sobre ninguna piedra" (Epitáfio sobre nenhuma pedra) e nele evoca-nos a sua morada

evanescente feita de palavras e ar. Impressionam o seu caráter elíptico, a sua simplicidade coloquial,

o seu dualismo complementário, a sua claridade paralelística e sintética, que lembra o paganismo

estóico de tantas composições da Antologia grtega:

Mixcoac fue mi pueblo: Ires sílabas nocturnas,

un antifa^ de sombra sobre un rostro solar.

Vino Nuestra Senora, !a Tolvanera Madre.

Vinoy se lo comió. Yo andaba por el mundo.

Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire.

Na penúltima vez que esteve em El Colégio de México, em 1992, Paz terminou a sua resenha sobre

o escritor Jaime Torres Bodet, dizendo que este era uma das 
"sete 

estrelas de uma constelação" de

pensadores que tinham construído a pátria moderna. Ao lado de Justo Sierra, José Vasconcelos,

Genaro Estrada, Alfonso Reyes, Ignacio Chávez e Daniel Cosío Villegas, Torres Bodet é 
"um 

dos

pilares que sustentam um México que muitos ignoram ou desdenham: o México que pensa e cria". A

lista é indiscutível e suscetível de ampliações, mas não resta dúvida de que agora há que agregar-se um

nome a mais neste edifício que não por ser imaginário é menos real. O outro arquiteto do México ideal

é um poeta e intelectual que nos ensinou a pensar por conta própria, na contramão das modas,

ideologias e gírias dominantes. Octavio Paz foi um escritor incômodo e não se pode esquecer 
que

durante muitas décadas foi o que agora chamaríamos uma figura politicamente incorreta. Não é

possível entender cabalmente a literatura mexicana, hispânica e ocidental da segunda metade do

século XX sem levar em conta as contribuições fundamentais de Octavio Paz. A esse poeta, ensaísta

e intelectual, devemos uma parte do que somos e a provocação de ser algo melhor.

Trad. Diana Araújo Pereira
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Nota

1. Mixcoac foi meu povoado: três sílabas noturnas, / uma máscara de sombra sobre um rosto solar. / Veio Nossa Senhora, o Redemoinho

Mãe. / Veio e o comeu. Eu andava pelo mundo. / Minha casa foram minhas palavras, minha tumba o ar.
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RIVF.RA, Diego

Paisagem zapatista - O guerrilheiro, 1915

Óleo sobre tela

Museo Nacional de Arte, Cidade do México
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Encontro nas espirais do tempo

Ana Isabel Borges

O ctavio Paz pensava que o tempo poético contém todos os tempos: teríamos que procurar na

poesia o segredo da eternidade, se assim fosse. Não de uma eternidade morta, em que os segundos se

congelam em gotas, para sempre inacessíveis de dureza lisa e transparente, mas de uma eternidade

móvel, vivente, feita de instantes fugazes, na qual se tocam e enlaçam, num efêmero momento,

presente, passado e futuro, e na qual se reúnem tempo mítico e tempo histórico, arquétipo e vida

palpável. Estranha idéia quando se está acostumado a pensar na linha constante de um tempo

evolutivo; um pouco menos estranha quando nos aproximamos das reflexões sobre o tempo que o fim

desencantado da modernidade está provocando.

Há alguns séculos o Ocidente dedicou-se a ordenar o transcurso da vida da maneira mais prolixa:

procurávamos um método para chegar à felicidade. Conseguiu-se mais e mais precisão nos estudos,

ainda 
que fosse de lamentar que o exame da experiência humana não pudesse ser tão exato quanto o

de um teorema. Mas avançava-se: a partir de então nossas esperanças estiveram cientificamente

apoiadas. Deus morto, era preciso encontrar a felicidade neste mundo, que se oferecia, já não sagrado,

mas grande laboratório de experimentações. Dos nossos atos desprendiam-se conseqüências; de atos

adequados desprender-se-ia o futuro que almejávamos. Uma vez mais projetou-se a felicidade para o

amanhã: 
pelo menos era um amanhã alcançável antes da morte.

Outra narrativa da criação instituiu-se, mais acorde com os tempos. O homem, antes de formado

desde sempre à semelhança de Deus, precisou separar-se dos seus irmãos primatas, sair das cavernas,

levantar-se 
pouco a pouco sobre duas extremidades para só então, cada dia mais consciente da sua

força, dominar a criação inteira; as gerações, 
cjue antes se confundiam em cada homem nascido,

separaram-se e dispuseram-se em fileira ininterrupta de seres mumificados, objetos dos olhares

curiosos dos seus descendentes, nos museus; a própria Terra, antes éden perfeito que tudo continha,

teve 
que ser lançada ao espaço em tempos sem memória, esfera informe de fogo, até que milênios de

movimentos sísmicos, inundações e marés, gelos e degelos fizessem dela o que é.

Uma nova percepção da vida humana firmou-se: nela, as experiências se dispunham numa escada

que devia galgar-se para um crescimento perfeito. Era preciso certificar-se de realizar certas etapas

reconhecíveis, definíveis - 
provavelmente 

inevitáveis - do desenvolvimento do homem: etapas

biológicas, físicas, intelectuais, morais, amorosas. Mais além, no final, sorria o futuro, perfeito como

as 
promessas. Era preciso chegar a ele - comi) se a ele não se chegasse de qualquer maneira.

Mais precisamente, tratava-se de não chegar de qualquer maneira. Para que, se não tínhamos

organizado tão cuidadosamente tantas informações? Havia um modelo de futuro, ou melhor, modelos:

um biológico, que nos mostravam os bem alimentados; um existencial, que nos mostravam os

bem-sucedidos; mais um - importante entre tantos o modelo social, político, histórico, dado pelas
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nações 
"mais 

avançadas", que já tinham galgado os degraus comme ilfaut, e que se colocavam como

exemplo frente aos nossos ávidos olhos de povos atrasados. Era só seguir o exemplo. Mas o que

acontecia se os exemplos não eram seguidos? Uma parte da humanidade parecia negar-se

perversamente a cumprir as etapas evolutivas tão amplamente estudadas pelos especialistas do

corpo, da mente, da alma. E quanto aos povos... No Terceiro mundo parece que ninguém terminava

de entender as coisas. Terceiro mundo: o numerai, parte de uma classificação sociológica, nos

instalava antes de mais nada no tempo. Estávamos atrasados — ou éramos jovens demais,

dependendo da situação diplomática de quem nos julgasse. Não tínhamos juntado suficiente

experiência — um resultado do tempo — 
para estar na frente. Não que não pudéssemos; se andávamos

atrás de outros, era por lentidão. Tratava-se de apressar-nos e, no fim das contas, não tínhamos por

que desesperar, não estávamos tão mal: existiam outros povos que eram verdadeiros fósseis

viventes.

"Agora 
e na hora da nossa morte", rezamos alguma vez quando meninos. E este e quer dizer

como: agora como na hora da nossa morte. Mas há por acaso momento que se repita? Não num tempo

em linha reta. É possível permanecer muito tempo no mesmo lugar; é possível, sim, regressar, mas

só como doença ou derrota. Os segundos não se repetem: passado, presente e futuro não se tocam.

Tudo muda, nada permanece. A eternidade manteve o seu forte na religião, agora e na hora da nossa

morte. Na magia também, e no mito, e nas várias manifestações de um pensamento 
não racional, que

sobrevivia semi-oculto. Mas à luz do dia, só na religião, numa eternidade que mostrava seus rasgos

de parentesco com a mesma concepção de tempo da modernidade.

Isso porque nela também não há reunião de tempos. No Ocidente cristão, a eternidade é o

tempo de Deus, o tempo em que estaremos depois de mortos. Um presente contínuo: 
"Na

eternidade nada passa, tudo é presente, enquanto o tempo nunca é todo presente", 
reflete Santo

Agostinho nas Confissões. E fala com Deus: 
"Vossos 

anos não vão nem vêm. Quanto aos nossos

anos, só poderão existir todos quando já todos não existam. Vossos anos são como um só dia, e

vosso dia é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede ao ontem.

Vosso hoje é a eternidade."

Eternidade cristã, tempo congelado no que os tempos não se reúnem porque cessam de passar,

no que se mata o passado e o futuro. Perigosa como tudo o que pertence exclusivamente aos deuses,

desejada, temida e procurada por todos os homens — 
que desde Gilgamesh nela almejam a

imortalidade —, e desde sempre a eles negada, pelo menos em vida, a eternidade, não obstante,

espreita. Espreita naqueles estados excepcionais que nos levam a la otra orilla, para o lado de lá: lá,

onde presente, passado e futuro se fundem num instante único que não é nenhum dos três

separadamente e que, impossível de ser congelado, existe tão fugaz quanto um movimento de dança.

Octavio Paz encontrou a eternidade sempre presente no êxtase religioso, amoroso e poético, onde

ela se mostra nas metáforas que tudo reúnem.

Metáfora, cenário de reunião de palavra e realidade. Da realidade escorregadia, que está sempre

além do homem, que por sua vez só pode aproximar-se dela com as palavras, sua única ponte. Estranha

ponte, animada e movediça: nos leva sempre a vários lugares além daquele ao que queremos chegar.
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A linguagem poética faz diferente: através da palavra, recobra a unidade perdida entre homem e

mundo. Ao representar uma substância com outra, mudando assim o que toca, a metáfora reúne os

pontos mais distantes, conseguindo a unidade entre consciência e existência.

Percebidas desde o seu nascimento como duplos do mundo, as palavras estão animadas como os

seres 
que representam e seu coração bate no ritmo. Ritmo é tempo cíclico. Paz buscará nos tempos

cíclicos de várias culturas o momento em que passado, presente e futuro se unem na eternidade. É

nesta interseção que acontece uma das três revelações: a do sagrado, a do amor e a da poesia.

Em prosa e num ensaio, fora desse campo eterno e integrador, vejo-me aqui reduzida a três

tempos, 
que desenvolvi como foi possível: em sucessão linear, ainda que procurando a interpenetração

dos instantes. O primeiro desses momentos - outra vez um ordinal que nos leva de volta,

pesarosamente, à linha reta —, o do México de 1910, de Ramón I.,opez Velarde, o segundo, o

igualmente dramático de 1968, de Octavio Paz e sua 
"Vuelta"; 

o terceiro tempo é o nosso, últimos

dias do mesmo século em que viveram os dois poetas, dias em que as nações se dissolvem e a idéia

ocidental de tempo se discute. Encontramo-nos todos juntos agora: conversemos.

Mejor será no regresar

Em outubro de 1968, uma concentração de estudantes universitários que protestava contra o

governo mexicano foi massacrada na Praça de Tlatelolco, durante os Jogos Olímpicos. O México

ocupava duas vezes o centro das atenções do mundo. Alguns dias antes, informavam a Octavio Paz,

na sua embaixada na índia, que a crise seria contornada e que tudo se resolveria sem violência. Logo

depois de saber da matança, abandonou seu cargo, dizendo-se inapto a representar um governo capaz

de tais atrocidades. Esse homem complexo, filho dileto do seu país e para tantas outras coisas

acomodado, sabia também desconcertar: nenhum outro diplomata foi capaz de um gesto como o seu.

Paz só voltou ao México em 1971. A cidade, que haviam tão ferozmente manchado de sangue três

anos antes, descansava já na época de seu regresso: como sempre, se esquecia. Mas não ele: 
"Vuelta"

mostra que Paz não tinha esquecido. Reconhecido mundialmente, poderia escolher quase qualquer

lugar do planeta para viver ("México 
ha sido un imán que me atrae irresistiblemente"). Que tantas

coisas teria pensado antes de voltar? Por que não ir para outro lugar?

Mejor será no regresar al pueblo,

al edén subvertido que se calla

en la mutilación de la metralla.

Os versos de López Velarde abrem o poema 
"Vuelta". 

O sabor amargo penetra mais fundo ao

lembrar o título da obra de onde foram retirados tais versos: 
"El 

retorno maléfico". A província é o

México da infância de López Velarde, e Mixcoac, espaço de onde parte o poema, era um pueblo, um

povoado quando Octavio Paz era um menino e ali vivia: os dois conversarão sobre isso, assim como

sobre o México urbano de cada um. As profundas transformações sofridas pelo país em 1910 alteraram
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o espaço em que López Velarde passou seus primeiros anos, e de tal forma, que diz preferir não voltar

mais ao lugar que não reconhecerá e que não o reconhecerá: essa escolha lhe permite manter o espaço

da província distante, fechado, intacto, intocável. Protege as lembranças construindo um espaço de

sonhos, que visita em sonhos. Mejor será no regresar. Quem sabe foi este o primeiro pensamento de Paz

quando, levado pela sua 
"atracción 

irresistiblese encontrava já a caminho do que bem ou mal

considerou sempre como sua casa. Situações paralelas: como em 1910, ainda que sob um diferente

signo, lutas internas tinham dilacerado o México, a história e suas marés tinham transformado o rosto

do país. A espiral começa a definir-se.

Y la fusilería grabó en la cal

de todas Ias paredes

de la aldea espectral

negros j aciagos mapas

porque en ellos leyese el bijo pródigo

al volver a su umbral

en un anochecer de malefício,

a la lu% de petroleo de una mecha,

su esperança deshecha

Outro filho pródigo voltava em 1971. Mas aproximemo-nos um pouco mais. Como costuma

acontecer, as coincidências ocultam diferenças tantas vezes mais importantes: o que para López

Velarde foi um retorno imaginário, realizado num ambiente sonâmbulo, para Paz foi um regresso real,

carregado de raiva e sentimento de derrota. Em 
"Vuelta" 

as fantasmagorias transmudam-se em alguma

coisa muitas vezes mais assustadora porque diurna, palpável. Quando sai do ambiente noturno, o

poema do modernista é pura alegria; mas 
"Vuelta", 

quando consegue sacudir a amargura, o faz

encontrar a resignação. O olhar se aclara e os pensamentos se aquietam porque o coração se resigna.

Não há espaço a preservar, não há que preservar-se. O conselho de López Velarde não foi seguido e

o regresso é um fato. Nada a fazer senão olhar de frente o lugar onde se encontra, o éden subvertido.

Octavio Paz escutou as palavras de López Velarde e respondeu. O diálogo começa a definir-se.

SE ELEVA EL INVISIBLE FOLLAJE DE LOS SONIDOS

Abre-se o tempo em espirais que são as idades do mundo. Cada idade nos leva a uma confluência

de tempos e espaços, em que tudo volta sem jamais ser idêntico. Não há ida nem regresso, porque não

há linha reta, nunca há ida sem retorno porque se trata de voltas. Na meso-América, muito antes que

a Europa sonhasse em chegar a tal ponto de precisão, um povo dedicou-se a medir obsessivamente os

movimentos do Sol, da Lua e de Vênus até chegar a dois calendários: um solar, de 365 dias mais uma

fração de tempo, que repartia as jornadas em feixes de 20, reunidos em 18 grupos. Faltavam cinco dias
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para fechar o ano: foram agregados, reunidos num só mês e considerados nefastos. O outro calendário

era religioso e fechava em 260 jornadas. Cada dia tinha um nome; mas, como eram dois conjuntos

autônomos, cada dia terminava por ter dois nomes. Os almanaques desdobravam-se de forma

independente; mas, 52 anos depois do começo de ambos, voltavam a encontrar-se num mesmo ponto,

calendário civil e calendário religioso, um dia único de união: o ciclo recomeçava. Espirais, uma

dentro da outra, sem que se saiba muito bem qual delas está dentro e qual fora e que, no seu

movimento, se tocam fugaz mas com certeza.

Nesse decurso das eras em que os tempos se tocam é possível um encontro: toque momentâneo,

desfeito num segundo, mas reconhecível; toque delicado de gemas de dedos, forjado numa dimensão

que espera ainda seu nome, mas tão real como as que sabemos nomear. Octavio Paz entendia que a

poesia não evolui, só muda. É assim porque concilia tempo histórico e tempo mítico, o que está

sempre acontecendo com o que só acontece uma vez: na poesia encarna o instante, o momento em

que todos os tempos se unem e formam o não tempo. Nesse não tempo acontece o encontro e a

conversa com López Velarde, com o México de 1910, como o de 1968, e conosco.

"Vuelta", 
como o próprio tempo, é uma grande espiral que contém e se deixa conter por outras

espirais. Dividido em três grandes 
movimentos - tempos referidos a espaços —, o segundo deles se

desdobra em cinco evoluções menores, que levam de uma relativa calma a uma angústia crescente até

voltar à calma relativa. Os últimos versos do poema repetem os primeiros, mas não se trata de uma

repetição 
pura, como em 

"Piedra 
de Sol": já veremos que, em lugar de círculo perfeito, 

"Vuelta" 
é uma

espiral, uma curva com pontas que não se tocam, e é por isso que se abre em lugar de fechar-se.

Fresnos manocos rodan quejas de la torre, diz uma voz que se vem do começo do século. Alguém

responde a essa voz muitas décadas depois:

... vocês... silban tres fresnos en la pla^uela...

Fresnos manocos rodan Ias quejas de la torre en los vientos de fronda, completam a frase.

... silba el viento entre los fresnos... 
crece... se eleva el invisible follaje de los sonidos.

Fala, resposta, contra-resposta. No invisible follaje onde tantas coisas sussurram, em que escuta

quem tiver ouvido para tanto, se entretecem os sons que formam um novo poema. Sons que são vozes

de um lado e do outro: é uma conversa, possível por aquela parte da poesia que está além - ou aquém

- da história, mas que, enfim, a transcende. Os freixos e suas vozes unem o que a história separa, dois

homens 
que jamais se conheceram, mas também dois momentos da história de um mesmo homem,

passado e presente. Tiempo tendido a secar en Ias a^pteas.

A praça de Mixcoac, bairro da infância de Paz, é o cenário do encontro. A Cidade do México o

engoliu, como a tantos outros lugares que eram antes pueblos um tanto isolados. Octavio Paz sabia -

e talvez pensou nisso naquele momento - 
que o bairro devia seu nome ao deus Mixcóatl, Nuvem

Serpente, à Via-Láctea, outra espiral. Na praça de Mixcóatl, no centro da Via-Láctea, onde o Sol escreve

signos cósmicos com tinta de buganvílias, escutam-se os sons de todos os tempos e aí estamos em todos
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os lugares. Foi acompanhando com o olhar a folhagem que se eleva, que ele chegou às altas a^oteas

onde no México estendem a roupa a secar? Por que foram elas as que o arrancaram do povoado da

sua infância, levando-o para a cidade? Memória, inminencia de precipício, balcón sobre el vacío. Fecha-se o

primeiro grande movimento da volta. Entramos na cidade.

GERMINACIÓN DE PESAD1LLAS

Os ciclos, no seu movimento, levam o tempo de volta à origem do próprio tempo. Os ciclos têm

um ritmo, que o poema reproduz: a poesia é afirmação de um tempo anterior à história. O

fundamento do poema é um princípio que não deixou de afirmar-se desde que o homem marcou com

o calcanhar a primeira dança ritual, a primeira grande magia. O começo do começo: a poesia tenta

revelar a palavra original, a linguagem do início, fora do tempo. O tempo da poesia é rítmico, tempo

cíclico que se incorpora na história. A poesia é a ponte que as palavras, dançando em imagens,

estendem entre história e mito, pensamento e existência, e nela a idéia é una com o agora. Neste

momento se encontra o tempo da origem, no agora nos reconciliamos com todos os tempos, que o

poema recupera ao negar a progressão linear. Histórico porque imerso numa sociedade, a-histórico

porque revela e atualiza em cada leitura a palavra original, o poema é o ponto de fusão- do princípio

da mudança com o dapermanência.

Cada tempo tem um ritmo singular. As palavras do poema o reproduzem porque se movimentam

impulsionadas por esses mesmos ritmos, como o próprio mundo natural, como os astros no céu, as

estações, as plantas. O ritmo atrai ou rejeita as palavras e sua medida - combinação de golpes e pausas

com direção e sentido — nos leva a fluir com ele no tempo. Nascido como parte de procedimentos

mágicos, o ritmo é inseparável das intenções: atrair ou rejeitar certas forças. Segundo o propósito, tal

o ritmo, rápido, lento, amoroso, heróico. Há ritmos maiores e menores, espirais dentro de outras: cada

povo e cada momento histórico possui um ritmo próprio, que é uma visão de mundo.

Dois ritmos diferentes se encontrarão cantando o mesmo tema: México, a cidade e o campo;

México, as vicissitudes da história e as de dois seres humanos na história que a sorte lhes entregou.

Os diferentes ritmos e imagens revelarão duas atitudes distintas. Como acontece uma conversa entre

dois tempos diferentes, entre medidas desiguais?

A pergunta se justifica: é agora que as imagens se fazem mais e mais distintas e o desacordo se

mostra. Entramos no centro da cidade e no centro do poema. Em cinco movimentos menores,

Octavio Paz olha e pinta em cores violentas lo que dejé o me dejó, a Cidade do México transformada num

cenário de brutais palpitações humanas, de lutas abertas e ocultas, de frustrações e ódios. Como

esquecer o que ele nos lembra mais de uma vez, que o movimento no inferno é circular? Como não

considerar também assim o que há de redondo nessa volta?

A natureza, chave da província de López Velarde, surge como uma referência, uma ausência

desejada porque o novo espaço é sufocante, destruidor física e espiritualmente, até levar à morte

quando o dia chega ao seu ápice: mediodía, puno de lu% que golpeay golpea. Zênite do dia e nadir da vida,
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que ameaça apagar-se no momento de maior brilho celeste. Que luz e essa, que mata de tal forma, que

deslumbra sem nada revelar? Divergência: López Velarde, que lhe fala ao ouvido na pequena praça,

tinha acabado de contar-lhe sobre um sol inexorable, alegre y tônico, que fazia ferver a Ias fuentes

catecúmenas.

Detém-se tempo e espaço, camino sin avançar, e é assim porque está rodeado de insignificãncias,

miro bacia atrás, ese pasante ya no es sino bruma. Não há como avançar, o tempo não passa, está detido ou

pior, no hay tiempo, no sentido mais físico, não há tempo: tudo se movimenta com tal rapidez que as

imagens se despedaçam antes de serem percebidas 
uma a uma, porque se amontoam e se transformam

numa única imagem sem rosto, ou com tantos rostos que, irreconhecíveis, só lhe podem ser

indiferentes, assim como ele a eles. A cidade o cerca.

Germinación de pesadillas-, 
o movimento no inferno é circular, e de círculo em círculo cada vez se

penetra mais dentro e se chega mais fundo. Nessa segunda porção do segundo movimento, a sensação

é de verdadeira ameaça: os próximos 
versos se acumulam ao redor dele, são multidão, armas afiadas.

Germinación de pesadillas-. o ambiente é cada vez mais agressivo, nas pessoas e fora delas. Uma

enumeração, 
que parece inacabável, angustia como tudo que não tem fim, uma infestación de imágenes

leprosas 
que cobrem a Cidade do México e seus templos, colégios, prostíbulos e cada parte do corpo

dos seus habitantes: infestación de imágenes leprosas en el vientre los sesos los pulmones, A ausência de

pontuação e de verbos reforça a impressão da iminência de um ataque ao que se é incapaz de reagir.

O lugar aterroriza tanto que o alegre jogo sobrenatural de 
"El 

retorno maléfico" aparece agora como

o 
que é, um jogo.

Cuando la tosca l.lave enmohecida

tuer^a la chirriante cerradura

en la aneja clausura

dei %aguán, los dos púdicos

medallones deyeso,

entornando tos párpados narcóticos,

se mirarán y se dirán: 
"iQué es esto?

en los sítios de convergência dei aqui J dei allá

e! esto y el aquello

en los telares dei lenguaje

en la memóriay sus moradas

pululación de ideas con unasy colmillos

Yyo entraré con pies advenedi^os

hasta el pátio agorero

en que hay un br oca l ensimismado,

con un cubo de cuero
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goteando su gota categórica

como un estribillo planidero

multiplicaáón de ra^ones en forma de cucbillos

en la pla^ay en la catacumba

en elpoíp dei solitário

en la cama de espejosy en la cama de navajas

en los albanales sonámbulos

Paz responde desgostoso, desconsolado. Nesse México de pesadelo não há nada, um só espaço

que se salve. Também não há como brincar de esconder-se. Os versos começam todos no mesmo

ponto da linha, ao contrário da maior parte dos demais no poema, deixando-nos sem respiração,

sobressaltados, agredidos por todas as partes, sem ter para onde fugir e sem poder refletir: sem saída.

Acabaram-se os sóis escrevendo signos cósmicos. Agora há telares dei lenguaje, no que idéias

terríveis são tecidas. A escritura do Sol e da vegetação deu lugar a uma outra, humana, a um tempo

filha e mãe desse novo espaço. Entramos na terceira evolução do segundo movimento.

Madura en el subsuelo la vegetación de los desastres.

Agora entendemos melhor o que é este México opressor que se anunciou um movimento antes. A

cidade é um cruzamento do México pré-hispânico e do espanhol, mas esse cruzamento não é uma

união e o resultado é monstruoso. Os poderosos da cidade são animais, mas não são ni águilas ni

jaguares. Não é possível sonhar sequer com as divisões do antigo exército asteca, porque os animais do

presente são outros. E verdade que alguns são aves, mas trata-se de los licenciados yopilotes, comedores

da carniça abandonada pelas feras mais fortes; ou de insetos sem beleza alguma, los tapachtches, alas de

tinta mandíbulas de sierra. Quando aparecem predadores, são cães selvagens, feras diminuídas, com um

ar vagamente doméstico, os coyotes ventrílocuos\ ou é o mesquinho cacomixtle ladrón de gallinas. A cidade

os reconhece, a cidade se curva e erige monumentos aos mais fortes entre eles, aos que esmagaram o

povo descendente dos agora remotos combatentes astecas, águias e jaguares: surge el monumento al

Cascabely a su víbora, o ditador Porfírio Díaz e sua mulher; ou crocodilos estúpidos e ferozes em el

monumento al caimán con charreteras. O componente pré-hispânico deixa-se sentir nas palavras de origem

náhuatl, mexicanismos em que se castelhanizou a pronúncia de toda uma fauna desconhecida na

Europa. Cruzamentos do pior com o pior em ambos os lados do oceano; seu nome está tecido en los

telares dei lenguaje.

Madura en el subsuelo la vegetación de los desastres.

No cruzamento mestiço, os ódios se ocultam nas capas do subsolo da Cidade do México, uma

ruína indígena sob outra, destruídas todas com sanha pelos conquistadores espanhóis, que

propositadamente construíram sobre elas os edifícios que representavam seu poder. Num gesto da

mais absoluta prepotência, a catedral foi levantada sobre as ruínas do secular templo ao Sol e à Lua;

sobre o palácio do imperador asteca, a casa de governo espanhol. As capas culturais do México

assentaram-se uma sobre a outra, que são também capas de sofrimento e revolta.
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Passam outra vez os signos: trata-se agora de palavras vazias. Fala-se de anchos %ócalos de lugares

comunes em que se afirmam os Padres de la Iglesia Cívica-, surgem os licenciados, portadores do prestigioso

diploma de graduação; fala-se de insetos com alas de tinta, palavras que voam; os coyotes são ventrílocuos,

projetam palavras para que outros, que apenas movimentam os lábios, as reproduzam; e há uma

esculpida retórica de frases de cemento. Verbo falso, signos enganosos.

Hormigueros, gusaneras. Num quarto movimento menor, passamos aos habitantes comuns da cidade

que, indiferenciados, são nômadas urbanos, estão ali mas não lançam raízes porque não têm razão para

se fixar. Usam a cidade que os usa: trabalham - suas casas são hormigueros - e vivem na podridão 
-

gusaneras. Os únicos seres diferenciados são as prostitutas e os bêbados.

O movimento humano, febril, acontece numa cidade incapaz por sua vez de movimento:

arquitectura 
paralítica, barrios enca/lados. A cidade é um corpo doente, ferido, costurones de

cicatrices, callejas en carne viva, e se desfaz como jardines en descomposición. Ali nada cresce:

médanos de salitre.

Fecha-se o movimento com o olhar concentrado sobre os marginais. Uma noite povoada

de 
putas, que contemplam ataúdes, nos leva de volta a López Velarde. Paz está sempre

recordando a presença do seu interlocutor, até nos momentos de maior raiva. Neste diálogo,

a relação entre erotismo e morte de López Velarde seria tecida de um jeito mais provocador

ou mais religioso, mas nunca tão amargurado. Próximos das prostitutas, os bêbados, que

contemplan la disolución de sus facciones 
num espelho que as dissolve como se dissolve a pedra

de gelo nas bebidas. Al amanecer/ en el bar a la deriva/ el deshielo dei enorme espejo/ donde los

bebedores solitavios/ conte wp Icin la disolución de sus facciones. A imagem, rara plasticidade, é

também uma piscadela para López Velarde em meio à sua raiva: admirava nele a capacidade

para o visual, e retribui o prazer estético que o modernista lhe proporcionou.

Não há gota de saudade, nenhuma íntima tristeza reaccionaria, como a que, no poema de López

Velarde, mostra-se pela província. 
A amargura, o medo, a consciência do desastre e da infelicidade

marcam todas as partes de 
"Vuelta" dedicadas à Cidade do México. Octavio Paz faz um

reconhecimento do lugar em que escolheu viver, para onde escolheu voltar como quem encara um

destino: sem opção. 
'Terminé 

por regresar porque México ha sido un imán que me atrae

irresistiblemente."

A descrição termina. Com a última evolução do segundo movimento se acaba também o tom de

angústia, 
que agora dá lugar a uma inflexão pensativa, muito mais serena, ainda que não se deixe de

perceber nela o sofrimento. A descarga de sentimentos está completa, o filho pródigo percorreu toda

a cidade que deixou, para 
ir como seu representante a outros lugares, a qual logo renegou,

abandonando-a num gesto 
de protesto, 

e à qual, por fim, escolheu voltar. Esteve nas suas gusaneras,

reviu com desprezo seus monumentos, reconheceu seus ódios subterrâneos, embebedou-se de raiva

como os que, no seu poema, 
contemplavam la disolución de sus facciones. Desgarrado, confessou sua

amargura a López Velarde. Encontrou seu éden subvertido. Agora, pouco a pouco, começa a

distanciar-se.



92 Poesia Sempre

Amanhece. El sol se levanta de su lecho de htiesos, agora, como no tempo em que os astecas lhe

ofereciam sacrifícios humanos para que continuasse iluminando a Terra. O amanhecer não termina de

trazer alívio, o ar sujo ahoga sin brados ni manos, a alvorada é brutal, desgarra la cortina. Uma vez mais a

luz abusiva, que depois de golpear como um punho ao meio-dia, penetra violenta de manhã.

Noticias de ayer, más remotas que una tablilla cuneiforme hecha pedaços. O tempo da modernidade volta

à cena. Agora não são mais imagens que passam com tal rapidez que terminam perdendo a forma, e

sim os próprios anos fazem isso. O tempo devora o tempo. A novidade é continuamente esquecida

por outra novidade e a passagem do tempo termina por não ser sentida, porque 
"aceleración 

es

fusión". Por isso, a antiquíssima tabilla cuneiforme, parte de um tempo com rosto identificável, acaba

sendo menos remota.

Outra vez a linguagem: ciudad, montón de palabras rotas. A antiga tabuleta é uma das escrituras

hendidas, lenguaje en anicos, se quebraron /os signos, atl tlachinolli. Mais tranqüilo, Paz sorri tristemente

para López Velarde porque recorda que no poema 
"Suave 

Pátria" o modernista fala de ídolos a nado

na cena de Cuauhtémoc na lagoa, o último imperador asteca a caminho de entregar-se a Cortês.

Nesses ídolos a nado Octavio Paz via 
"toda 

la catástrofe - agua y fuego - de Tenochtitlan 
". 

Atl

tlachinolli, água e fogo, a água queimada, a expressão do combate e da união de contrários no

pensamento mexica. Água, mas também sangue: a oposição entre água e fogo representa a guerra

cósmica, o modelo para a guerra humana. O cosmo é luta e união de opostos, o eixo deste

movimento é o homem e sobre esta imagem os astecas fundaram a Cidade do México —

Tenochtitlan. Atl tlachinolli, se han roto los signos: quebrou-se o náhuatl, mas a cidade é ainda cenário

para a guerra do Universo.

Um signo mais, que suplantou e substituiu todos os outros: Marcaron a la ciudad, en cada puerta, en

cada frente, el signo $. Primeiro o Sol escreve com tinta de buganvílias; depois, os homens da cidade

escrevem palavras vazias; finalmente, não existe razão para que ninguém escreva mais nada, porque,

marcado em cada testa, há um signo que diz tudo. Como Paz, fechemos aqui os nossos signos: não há

mais o que dizer sobre isso. Passemos ao último movimento do poema.

Un manojo de reflejos

Octavio Paz enriqueceu na índia sua percepção de tempo, mas 
"Vuelta" 

é um regresso ao México

também nesse ponto. O poema abraça as concepções mexicanas, existentes no México mais profundo,

subterrâneo, sobre o qual ele nunca tinha deixado de indagar. A concepção de tempo é, no diálogo, o

centro das suas diferenças com López Velarde, e aquilo que, no final, levará o poema a fechar com um

giro inesperado.

O tempo do modernista é um tempo cristão. A infância é a idade da inocência, irrecuperável:

fuentes catecúmenas en que banábase mi sueno crônico. O menino Ramón prepara-se para a Primeira

Comunhão enquanto se banha em fontes que, junto com a sua pureza, não poderá recuperar jamais.

A própria água o desconheceria, porque ele já tinha sido iniciado nos mistérios mundanos. Unidade do
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ser, a partir de tal momento, só no encontro com Deus, na morte. Não há mais edén, o paraíso está

perdido. Será mesmo assim? Cada acontecimento com um mínimo de novidade nas nossas vidas nos

encontra sempre em estado de pureza, assustadoramente despreparados. Vocês del agua, me dejan en Ias

manos un manojo de reflejos. Sempre os reflexos, sempre o passado que vem ao nosso encontro com outro

rosto. Reflexos luminosos e vozes, ecos de sons que foram emitidos antes. Enquanto brinca com a

agua das fontes da praça de Mixcoac, a água que fala com ele num dueto com os assobios dos freixos

no follaje de /os sonidos que o levou até a Nuvem Serpente, Octavio Paz volta à Terra. Restou-lhe nas

rnâos un manojo de reflejos.

Entramos no terceiro e último movimento do poema. A reflexão é cada vez mais serena, e não há

nem mais uma gota de aflição. A volta começa a fechar-se, o giro já quase completo nos leva de

regresso a Mixcoac, ao lugar onde o poema inicia e termina. He vuelto adonde empecé. Para que então

tudo isso? Todo es ganancia si todo es perdida.

A volta, o movimento em redondo, era necessária para que acontecesse a volta, o regresso, e com

ele o encontro com López Velarde e o reencontro com a história da sua vida. A parte final do poema

é não só o final do diálogo com o modernista, mas, sobretudo, uma conversa consigo, com o Octavio

Paz da primeira parte do poema. As duas pontas da espiral mostram suas diferenças e não se tocam

para que ela possa projetar-se no infinito: dessa forma o caminho não é feito em vão.

Fresnos manocos rodan Ias quejas de la torre en los vientos de fronda

... silban tres fresnos en lapla^uela

... silba el viento entre los fresnos

... un sol inexorable, alegre y tônico

... entre los dedos de! sol, sombray lu% casi líquidas

... entre los fresnos, surtidores, lu^J sombra casi líquidas

... fuentes catecúmenas en que banábase mi sueno crônico

Vocês al doblar la esquina... lu%j sombra casi líquidas

vocês dei agua... trillan fluyen se pierden...

Mejor será no regresar al pueblo

... estoy en Mixcoac

... he vuelto adonde empecé

Camino bacia atrás

Camino bacia mi mismo

... bacia lo que dejé... o me dejó

bacia la pla^uela
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al edén subvertido que se calla

El espacio está adentro

no es un edén subvertido

es un latido dei tiempo

los lugares son confluencias

aleteo de presencias

en un espacio instantâneo

"Piedra 
de Sol" é o poema mais conhecido de Paz a revelar seus pensamentos sobre a

circularidade das eras. 
"Piedra 

de Sol" era o grande calendário asteca esculpido numa pedra, como o

rosto de Tonatiuh, o Sol, no centro. Mas 
"Vuelta" 

termina sendo mais fiel à tradição maia, porque

fecha, não com um círculo perfeito 
— os últimos versos idênticos aos primeiros 

—, mas introduzindo

signos novos nos versos da última parte, ou combinando os mesmos signos de forma diferente. O

tempo vivo se desprende do original em espirais. A volta é para o mesmo lugar, mas também para

outro.

De Mixcóatl, a espiral de nuvens, a Nuvem Serpente, à praça de Mixcoac, um bairro da Cidade do

México. Octavio Paz está de volta ao espaço desafiador da Terra. 
"He 

vuelto a México porque ha sido

un imán que me atrae irresistiblemente."

Confluencias

Que melhor interlocutor poderia ter encontrado? Octavio Paz admirava López Velarde ainda mais

que a sua poesia. Dois amigos que conversam sobre um tema que os apaixona — e por isso se zangam,

maldizem, falam palavrões, choram suas desilusões e, finalmente, se acalmam. A literatura dialoga com

a literatura, nada novo até aqui. Mas uma refinada consciência do tempo leva Paz a formular esse

diálogo nos termos mais sedutores, sobre as bases da concepção pré-hispânica 
do tempo. Daí, o

diálogo literário entre os dois poetas revela-se pelo menos incomum: mais que um diálogo literário,

trata-se de abrir o coração para um amigo, montando para isso no lombo da eternidade, que se

ofereceu em Mixcóatl.

O interesse de Paz pela forma como os maias percebiam o desenrolar das horas é uma das suas

várias tentativas de revelar o a-temporal tempo poético. O que o atraía nos maias era que, ainda que

vissem a história com desconfiança - como outras culturas 
"primitivas" —, não havia uma negação

radical dela. O passado arquetípico não era percebido como fixo, e nem sempre estava presente. No

fato de que o tempo se desprenda em espirais está o segredo da mudança e do crescimento. O tempo

é um ser vivo que nasce, cresce, morre, muda e renasce. E nesse renascer que passado e futuro se

encontram num presente, que é eternidade, um rosto com três rostos.
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Paz encontrava no jade, pedra semipreciosa e sagrada da civilização mesoamericana, a

concentração simbólica, da ambigüidade do tempo cíclico! num momento, como matéria dura e

preciosa, o jade mantém sua rigidez apesar dos anos cjue passam, no outro, a pedra se desfaz. í\.

compreensão dos dois momentos, desintegração e ressurreição, se relacionava, levava os maias a

colocar sobre a boca dos mortos uma conta de jade. A duplicidade dessa pedra é a do tempo cíclico,

e a idade feliz é a do acordo dos tempos, que dura só um instante: tempo instantâneo, tempo poético.

As dualidades da poesia 
moderna se baseiam na oposição maior entre o tempo linear da

modernidade e o tempo rítmico do poema, entre tempo cíclico e história. Mas existe a poesia, a ponte

entre os dois. O poema é sempre produto 
de uma sociedade, e, portanto, está marcado pelo tempo,

mas com igual força nos leva a cada leitura até fora do tempo, até o ponto de encontro entre todos

os tempos.

História e tempo mítico, presente, passado 
e futuro, mudança e identidade, poeta e otredad unem-

se todos sem desaparecer. Paz procurará 
a poesia na interseção em que esses pontos se unem em um

só: a convergência.

Los lugares son confluencias, aleteo de presencias 
en un espado instantâneo. Terminemos agora nossa

reflexão, 
provocada pela poesia que há em 

"Vuelta". Deixemos que se desfaça a eternidade que veio

apresentar-se no espaço destas páginas.
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SIQUEIROS, David Alfaro

"La 
marcha de la humanidad", 1971

Detalhe

Polyforum Cultural Siqueiros, Cidade do México

Na página anterior:

SIQUEIROS, David Alfaro

"Postrado 
pero no vencido", 1939

Piroxilina sobre tela

Coleção particular
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David A /faro Siqueiros*

Israel Pedrosa

T, como aconteceu com Van Gogh em que toda sua luta para se tornar pintor, toda sua trajetória

artística resumem-se nos últimos quatro anos de sua atormentada vida, época de plenitude de todos

os meios para a explosão cromática que a arrojou para sempre dentro da História da Arte, assim

também ocorreu com o moderno Muralismo Mexicano.

No curto espaço de tempo que vai de 1920 a 1927, o movimento muralista realizou o prodígio de

colocar a arte latino-americana no centro das discussões estéticas do século XX, revelando ao mundo

três excepcionais personalidades 
artísticas: José Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-

1957) e David Alfaro Siqueiros (1896-1974).

Com eles surge, pela primeira 
vez, de forma coerente, uma arte realista ("realista é o conteúdo, e

o espectador deve descobri-lo ao desentranhar o símbolo"),' revolucionária ("E quando penso em

Orozco revolucionário, não é porque deseje dar-lhe valor circunscrito no tempo e no espaço..."),2

engajada 
("os muros oficiais se cobriam de pinturas que profetizavam o fim do capitalismo, sem que

ninguém, nem os pintores 
nem os mecenas, se escandalizassem"),1 modernista (de um 

"modernismo

saído de uma estética autóctone e de uma estética marxista ).

Tendo a Revolução como inspiração e modelo (não um modelo posado, mas um modelo em

perpétuo movimento), a moderna pintura 
mexicana foi capaz de impor uma nova visão do México,

criando dele uma imagem, ao mesmo tempo, heróica, onírica, horrenda e fatual, que compõe o

contrastante relato do Muralismo Mexicano.

Esta arte não fez apenas eternizar um gesto, um movimento, um momento transitório, mas, como

em ato de prestidigitação, 
reuniu passado, presente e anseios de futuro em espantosos espetáculos

visuais, 
que dignificam toda a essência do homem de nosso continente, e de nosso século.

Quando à distância pensamos 
nos muralistas mexicanos, nos vem à mente a figura monolítica de

um "monstro 
sagrado" tricéfalo, nascido das entrelinhas da Revolução mexicana: Orozco-Rivera-

Siqueiros.

À medida que nos aproximamos, esgarça-se a imagem coesa, unitária, surgindo bem delineadas as

características individuais e artísticas — diferentes, antagônicas, mas sempre complementares — desse

triunvirato supremo da arte do continente americano.

Durante a campanha militar, Siqueiros colabora com o dr. Atl no periódico La Vanguardia, órgão

da Revolução, editado em Orizaba Veracruz. Em 1916, pinta dois auto-retratos, um em pastel, estilo

modernista, de três quartos, 
e o outro em carvão, de frente, com 

"sombrero". 
Dois anos depois, em

contato com o Centro Bohemio de Guadalajara, participa ativamente na organização e nos debates

do Congresso de Artistas-Soldados, realizados nessa cidade. Pouco depois, casa-se com Graciela
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Amador (Gachita) e é nomeado adjunto do adido militar mexicano junto às embaixadas da Espanha,

França e Itália.

Todas as circunstâncias do período da luta armada e de consolidação das conquistas

revolucionárias favoreciam o espírito de engajamento político dos pintores. O que não alterava as

diferenças existentes entre eles. Sobre este aspecto Octavio Paz observa: 
"Rivera 

usou as idéias

revolucionárias a serviço de sua arte; Siqueiros, ao contrário, acreditava no que dizia e pintava. Esta

diferença psicológica foi também uma diferença moral, quaisquer que tenham sido os graves e

reprováveis extravios de Siqueiros." 
5

Em feliz síntese, procurando caracterizar os diferentes níveis e formas de sentir e de

apreensão da realidade dos três muralistas, Hector Pérez Martinez escreveu em 1932 no jornal El

Nacional: 
"Frente 

a um tema determinado — um índio, por exemplo —, Diego Rivera o pinta

como um homem que pode ter sofrido; Orozco, um homem sofrendo; Alfaro Siqueiros, sem

personalizar, porém, tampouco simbolizando, senão obedecendo de maneira consciente a sua

idéia interior, pinta o sofrimento."

Como é evidente, o moderno Muralismo Mexicano é fruto da Revolução. As raízes dele

confundem-se com as raízes dela, mas o desdobramento de ambos aponta para resultados diferentes.

Enquanto as contradições da Revolução a estiola, imobiliza e a faz retroceder, frustrando seus

objetivos, as contradições entre os principais representantes da arte mexicana os estimulam, os

exasperam e os deixam como nervos expostos ante os entrechoques internos e os reflexos da violenta

luta travada pelas poderosas forças políticas do exterior; frente às contradições dos postulados das

modernas correntes artísticas e as tradições culturais autóctones, coloniais e europeizantes.

No complexo quadro revolucionário, sentem-se atraídos por duas consignas altamente explosivas:

o Nacionalismo extremado — 
que em Rivera e Siqueiros não excluía anseios de internacionalismo

proletário 
— e o realismo expresso em termos de renovação estética, apoiado em formas compósitas

de anscestralidade e modernismo, em que afloram influências diversas, sem que se integre 
por inteiro

em nenhuma delas.

Falar do Muralismo e da Revolução mexicana é falar de toda a história do México pós-cortesiano:

violenta destruição de uma cultura autóctone milenar, colonização secular e perda da integridade

territorial. E falar do Nacionalismo que, para os camponeses, para as camadas populares urbanas e

para determinados setores das Forças Armadas, era intrínseco patriotismo, reacendendo o clima das

lutas pela Independência que varreram todo o continente americano no século XIX. É falar da

vitalidade, do heroísmo e do sofrimento de uma nação gerando líderes, heróis e mitos universais 
que,

com paixão e arte, souberam moldar os extraordinários momentos trágicos e transitórios da vida de

seu povo, em germes de eternidade

Vinda da cidade de Gusmán, também conhecida por Zapotlán grande, do estado de Jalisco, depois

de algum tempo em Guadalajara, a família de Orozco, em 1890, fixa residência na Cidade do México.

Poucos anos depois, o precoce Diego Rivera, que desenhava desde os cincos anos de idade, em

1898, sob orientação de d. José Maria Velasco, um dos primeiros pintores impressionistas da América

Latina, entra para a prestigiosa Academia São Carlos, atual Escola de Belas-Artes.
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Como nos antigos ateliês do Renascimento, em que o mestre abordava com os discípulos todos os

temas de conhecimentos gerais, além dos temas específicos da ciência da pintura que constituíam o

saber da época, assim também o dr. Atl (pseudônimo 
adotado pelo pintor Gerardo Murillo, que, em

asteca, significa água) fazia sua pregação 
filosófica entre os estudantes e jovens pintores, revelando

talento e inegáveis conhecimentos artísticos, científicos e políticos.

Em 1907, Diego Rivera realiza sua primeira 
exposição individual. Graças a ela, ganha uma bolsa

de estudo para cursar a Academia de Artes de Barcelona, onde lecionava o festejado pintor Eduardo

Chicharro, citado na época como um semideus da arte ibérica.

Com seu grande talento natural e já de posse de meios técnicos notáveis, Rivera volta ao México

em 1910, realizando uma bem-sucedida exposição dos trabalhos realizados no exterior. Beneficiando-

se da simpatia oficial manifestada através da sr.a Porfírio Díaz, primeira-dama do país, vende todos os

quadros expostos.

Quando, em novembro do ano seguinte, eclode a Revolução, ele retorna à Europa, lá

permanecendo durante o período 
mais duro e trágico da era revolucionária, só regressando ao México,

10 anos depois.

Devido às dificuldades reinantes, em 1917, Orozco resolve partir para 
tentar a sorte nos Estados

Unidos. Permanece durante dois anos de peripécias no país vizinho, em meio a variáveis estados de

ânimo 
que iam do entusiasmo pelas 

belas e boas coisas da sociedade americana à humilhação de

constatar 
que lá 

"Mexicanos e bandidos eram sinônimos .

Em 1910 Porfírio Díaz organizou uma exposição comemorativa do centenário da Independência,

trazendo da Europa inúmeros trabalhos de Zuloaga, Sorolla e de outros pintores espanhóis em voga.

Os artistas mexicanos e os alunos do curso noturno de desenho da Academia São Carlos

protestaram frente à Secretária de Instrução. A realização da exposição espanhola estava muito bem,

"mas, 
não se daria nada, a nós, mexicanos, cuja independência era precisamente o que se celebrava"?

"O 
Doutor Atl, na qualidade 

de líder, fez então algumas negociações e como resultado nos deram três

mil pesos para uma exposição coletiva na Academia." 
"Nosso 

grupo era de uns cinqüenta pintores e

uns dez escultores. A exposição foi um grande êxito, completamente inesperado. A espanhola era mais

formal e empoada, porém, 
a nossa, mesmo sendo improvisada, era mais dinâmica, mais variada, de

mais ambições e sem pretensões. 
Nunca mais se viu no México uma exposição semelhante."

As visões terríveis da vida e da Revolução que na pintura de Orozco são tratadas com formas de

horror e horrificantes que, por 
vezes, não excluem a sátira, em humor negro, originam-se

fundamentalmente na terrificante ancestralidade artística asteca — esta sim, a verdadeira e grande

presença do índio no Muralismo Mexicano.

Calorosamente acolhido em seu regresso ao México, Madero — o Imaculado, o Incorruptível, o

Redentor! — é eleito presidente 
da República em 1911.

Em imagem onde o laivo de humor não abafa os trágicos passos da guerra, Orozco descreve o

início do desenlace do governo 
Huerta: 

"A 
revolução seguia seu curso. Se levantaram contra

Victoriano Huerta vários caudilhos à frente de vinte mil generais, estes seguidos por milhares de

soldados atrás dos quais iam suas mulheres e seus filhos, quer dizer, o povo em massa."
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Assumindo o poder, Venustiano Carranza convocou uma Assembléia Constituinte em 1915,

excluindo Zapatta, Villa, o Clero e os hacendados. A Constituição elaborada foi promulgada em 1917,

estando em vigor até hoja.

No plano educacional e cultural, assumia importância decisiva a questão do ensino laico: 
"O

ensino é livre; porém será laico o que se dê nos estabelecimentos oficiais de educação, ocorrendo o

mesmo com o ensino no primário, elementar e superior que se ministre nos estabelecimentos

particulares.

Nenhuma corporação religiosa, nem ministros de qualquer culto poderão estabelecer ou dirigir

escolas de instrução primária."

Com a instauração do governo de Álvaro Obregón, surge uma figura singular de intelectual e

político que marcaria a história da cultura continental na área da educação pública: o visionário José

Vasconcelos.

Idealizador e incentivador do moderno Muralismo Mexicano, Vasconcelos era um homem

superior, de índole tolerante, que aspirava ao caldeamento das raças como promissor futuro da espécie

humana.

Tendo por modelo as grandes organizações religiosas e figuras míticas do passado, como Cristo,

Buda, Quetzalcóatl, sonhava com o renascer do povo e da cultura mexicana.

Entremeios, o México procurava curar suas feridas da longa luta revolucionária e apresentava-se

ao mundo como a Meca da liberdade combatente. Para lá emigraram algumas das figuras mais ilustres

das letras, das artes e do pensamento do continente, visitantes, exilados ou perseguidos políticos em

seus países. Enxame de operosas e quiméricas abelhas na faina de construção de favos primordiais.

Às correntes ancestrais juntavam-se as lembranças do passado recente e as imagens do presente,

como poderosa realidade vinda das entranhas do povo.

Siqueiros viaja para a França, indo morar em Argenteuil, onde participa de comícios dos operários

e toma conhecimento do Manifesto Comunista, de Marx. Nos círculos artísticos de Paris, entra em

contato com Diego Rivera e juntos discutem os problemas da Revolução e os caminhos da arte

mexicana.

Através de suas ligações em Barcelona, publica em 1921, no número único editado da revista Vida

Americana, um manifesto aos artistas da América, em linguagem vanguardista, conclamando-os à luta

contra o academicismo pela preponderância do espírito construtivista sobre o espírito decorativo ou

analítico; por uma plástica pura contra o 
"diktat" 

crítico dos poetas, que produzem belos artigos

literários, mas completamente afastados do valor real das obras pictóricas.

Depois da França, Siqueiros visita a Itália, onde estuda os murais pré-renascentistas, nascendo daí

sua veneração por Cimabue e Giotto.

Deixando para trás a Europa, as experiências cubistas e os ditames da Escola de Paris,

Diego Rivera chega ao México em 1921. Depois Siqueiros regressa de Roma. Orozco, tendo

viajado para os Estados Unidos em 1917, há muito estava de volta, plenamente integrado à

vida cultural mexicana.
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O primeiro trabalho que marca o nascimento do Muralismo Mexicano se deve a Diego Rivera que,

durante os primeiros anos, foi a cncarnação e identificação pública desse movimento. A pintura

mexicana era D. R. (Diego Rivera) e nenhum outro. Em seguida juntaram-se dois outros nomes: o de

» 8

José Clemente Orozco e o meu.'

Mas a grande pintura mural de Rivera surge nas obras do pátio anterior e da escada da Secretaria

de Educação Pública, nas da Capela de Chapingo e em vários trabalhos do Palácio Nacional.

Com um indianismo mestiço e o brilho da mais requintada técnica européia, mostrando a alma e

a riqueza da herança cultural mexicana, a pintura de Rivera conquista a América e o mundo.

As experiências como desenhista, artista gráfico e caricaturista marcaram para sempre a pintura

de Orozco. Esta marca, cjue em outros artistas poderia levar a ruína da obra produzida, nele

transformava-se em marca pessoal, 
em estilo inconfundível, em linguagem plástica universal.

Orozco não teve plena consciência da grandeza do período revolucionário do qual foi agente e

intérprete. Viveu em permanente 
conflito interior. Suas palavras da época madura revelam a profunda

contradição de suas aspirações pessoais, 
espirituais e artísticas, com o meio em que atuava e influía

poderosamente. Só sua obra supera os conflitos, revalida sua imagem, dá grandeza a todos os seus

atos e justifica os destemperos verbais.

Ao tomar a Revolução mexicana como modelo, tema e motivo, o Muralismo realiza a façanha de

evocar toda a história do México e fazer do que poderia ser apenas um retrato estático, arte

circunstancial, episódica, singular, sem transcendência — 
porque mesmo entre tantas singularidades

na História das Revoluções, o que salta aos olhos é a singularidade da Revolução mexicana , um

capítulo vibrante, insubstituível das Histórias da Arte e do Pensamento.

Se José Vasconcelos foi o patrocinador 
do Movimento Muralista Mexicano, David Alfaro

Siqueiros foi o seu idealizador e teórico. Alma e chispa incandescente que estruturou e iluminou o

percurso do mais autêntico movimento intelectual do continente.

Com o arrefecimento do clima revolucionário no último ano do governo Calles, alteram-se todas as condições

culturais vividas até ali. Agoniza o Movimento Muralista. Os três grandes artistas projetados pelo espírito da

Revolução tomam caminhos diferentes. Orozco e Rivera viajam para o exterior. Rivera também vai para os EUA,

colhendo os frutos de sua imensa popularidade. 
Só Siqueiros permaneceu no México. Com as mudanças de rumo

no centro de poder, intensifica sua participação político-partidária 
como dirigente comunista, chegando a deixar

de 
pintar por vários anos, de 1925 a 1930. Depois de sua prisão (1930) e do confinamento em Taxco (1931),

Siqueiros também abandona o país.

O conjunto das obras mais representativas do Muralismo Mexicano — as únicas que contam —

são uma explanação biográfica de seus autores e um amplo retrato das inquietações sociais, políticas

e artísticas, não apenas do México, mas da fermentação histórica de toda a América Latina.

David Alfaro Siqueiros é representante de um período excepcional da História, em que todas as

contradições se aguçaram em limites extremos, gerando modificações parciais na escala de valores,

mas 
que produziram a transformação social tão instigada pela vanguarda revolucionária, no decorrer

do século.
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No âmbito das contradições gerias, num conturbado quadro de guerras, revoluções, violências

múltiplas e indiscriminadas, de proliferação de tendências e 
"ismos" 

nos meios artísticos, nasce e

agiganta-se a mítica figura de Siqueiros: revolucionário, político, artista e teórico de uma arte realista,

pública, popular e heróica.

Nos cursos noturnos da Academia São Carlos, recebeu as influências decisivas para sua formação

artística e teve reavivado o interesse, trazido do berço, pelos fenômenos político-sociais, nas aulas

ministradas pelo pintor indigenista Leandro Izaguirre — autor do célebre quadro 
"O 

suplício de

Cuauhtémoc" — e pelo instigante dr. Atl.

Em 1921, Siqueiros publica na revista Vida Americana, de Barcelona, seu 
"Manifesto 

aos artistas

plásticos da América". Era o primeiro apelo conclamando a 
"criação 

de uma arte monumental e heróica,

de uma arte humana, pública, seguindo o exemplo direto e vivo de nossas grandes e extraordinárias

culturas pré-hispânicas da América".

Durante o governo Obregón, com José Vasconcelos à frente da Secretaria (Ministério) de Instrução

Pública, começa a organizar-se a vida cultural e artística, no ambiente de consolidação revolucionária.

Liderados por Siqueiros, Rivera e Xavier Guerrero, os artistas fundaram o Sindicato de Pintores,

Escultores e Gravadores Revolucionários do México. Os objetivos e ideário do sindicato foram

condensados num Manifesto dirigido aos soldados, operários, camponeses e intelectuais que não

estiverem a serviço da burguesia.

Siqueiros foi o redator do Manifesto, que, em síntese, trazia as seguintes proposições: socializar a

arte, destruir o individualismo burguês, repudiar a pintura de cavalete e qualquer 
outra arte saída dos

círculos ultra-intelectuais e aristocráticos, criar uma pintura de combate para incitar os oprimidos à luta

por sua libertação, conclamar os artistas a produzir somente obras monumentais que sejam do domínio

público.

Impossível separar a vida político-partidária, as especulações teóricas e a vida artística propriamente

dita, em Siqueiros. Nele, elas formam um todo indissolúvel, com a marca da autenticidade e de

indiscutível pioneirismo só exeqüível no século XX.

Passados mais de três anos na Europa, trazia as marcas da vivência do corpo diplomático e da

participação política nos meios sindicais de esquerda, do contato com as correntes da arte moderna

européia e, sobretudo, do encantamento com a pintura mural italiana pré-renascentista.

Os precursores o atraíam. Também ele, como Paul Klee sonhava ser o primitivo 
de uma nova era.

Só que a nova era vislumbrada por Klee já era percebida física e sensivelmente no horizonte. A de

Siqueiros, com todo o fragor das batalhas, só a imaginação a projetava.

Ideólogo do movimento artístico e da nova monumentabilidade mexicana, Siqueiros é o inspirador

e um dos fundadores do Sindicato e do hebdomadário El Machete ( O Sabre) — 
publicação que foi,

pouco depois de sua fundação, doada ao nascente Partido Comunista Mexicano, para ser seu órgão

oficial, continuando seus fundadores a colaborar e a ajudar a manter o jornal.

É nesse período que pinta os murais do Colégio Pequeno, da Escola Preparatória, pondo em prática

os conceitos que o preocupavam desde o fim da adolescência, e vinham amadurecendo: os de uma arte

para a Revolução.
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Óleo sobre tela, 2001

Réplica de 
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to calaba^as 
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de David Alfaro Siqueiros, 1946

Na página anterior:
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Réplica de 
"Caminatites ", 

de David Alfaro Siqueiros, 1952
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Israel Pedrosa e a réplica de 
"Madre 

campesina" em seu ateliê

Na página anterior:

PEDROSA, Israel

Óleo sobre tela, 2001

Etapas da réplica de 
"Madre 

campesina", de David Alfaro Siqueiros, 1930
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A produção artística revela-se como produto social de novas injunções. A realidade mostra-se

mais complexa, e rebelde às simplificações teóricas.

Contrariando toda sua pregação anterior em relação à pintura de cavalete (forma decadente de

arte, obra burguesa para egoísta deleite elitista ou simples especulação financeira), Siqueiros pinta

suas 
primeiras grandes obras móveis.

Organiza-se o universo siqueiriano. A extrapolação das formas e a brusquidão dos movimentos

desenvolvem-se, acentuam-se e aprimoram-se como dados de audácia e violência na captação e

estruturação de novas visões de um mundo, não apenas em perpétua transformação, mas prestes a

explodir.

Siqueiros entrega-se por inteiro a atividades políticas, durante os anos de 1925 a 1930. Em 1927

viaja à União Soviética, chefiando a delegação mexicana convidada para participar dos festejos do 10°

aniversário da Revolução de Outubro. No ano seguinte participa do IV Congresso Sindical

Internacional em Moscou. Ao regressar é preso novamente. Ocupa os cargos de secretário da

Confederação Operária de Jalisco e a presidência da Federação Nacional Revolucionária de Mineiros.

Expõe na primeira mostra coletiva dos gravadores mexicanos. Toma parte no Congresso Sindical

Latino-Americano de Montividéu e no Congresso Continental dos Partidos Comunistas da América

Latina. "Conhece 
Blanca Luz Brum",'com quem se casaria em 1932.

Se nas obras de Siqueiros aparecem amalgamadas reminiscências bem assimiladas do pré-

Renascimento, de certo barroquismo com relampagueamentos el-grequeanos, são lições de rico

repertório formal para a revelação da alma mexicana. Essa alma exuberantemente expressiva paira

sobre cenários físicos e humanos de textura tipicamente surrealista, em meio a alumbramentos que

transfiguram fé, dores e esperanças.

Siqueiros era um pesquisador por excelência. A insatisfação com o que já fora visto era

permanente. A reprodução de formas não lhe satisfazia. Para ele arte era criação, e não reprodução de

formas 
já vistas.

Mas todo este processo de criação nada tinha a ver com a arte pela arte. Endereçava-se para o

engajamento voluntário, para a mensagem de participação social. Das buscas e experiências de T axco,

aos mais de 200 quadros pintados 
durante seu longo encarceramento — de 1960 a 1964 —, o que salta

aos olhos, em conteúdo inequívoco, é o amor solidário às camadas mais humildes de seu povo,

principalmente aos injustiçados e desvalidos camponeses encarcerados.

Nestes trabalhos eclode uma personalidade 
sofrida, eminentemente pungente que se alteia com

um vigoroso vocabulário plástico 
voltado para a pesquisa pictórica, onde surgem inventivas paisagens

vulcânicas com céus ameaçadores, retratos verazes, multidões solidárias ou enfurecidas, naturezas-

mortas em perpétuo movimento.

Logo no início de 1933, cercado pelo carinho e entusiasmo popular, ao lado dos intelectuais

locais, funda a Liga dos Escritores e Artistas do Uruguai. Em seguida expõe seus trabalhos em

diversos centros artísticos do Uruguai e da Argentina, mostrando uma outra face da arte

contemporânea.

No bar em forma cilíndrica de uma casa de campo em Don Torcuato, Argentina, experimenta

composições dinâmicas e integrais. Amplia a utilização da fotografia em seus trabalhos.
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Falar da abstração-expressionista, é falar do acidente e do acaso em arte. Desde o final do século XIX

estes dois termos começam a surgir nos meios artísticos com freqüência cada vez maior, atingindo a

crítica, a literatura e o teatro.

Ao substituir-se a busca da aparência das coisas pela busca da fixação da impressão que elas nos

causam, abria-se a porta para a identificação do acidental ao acaso, em arte.

A rigor, o acidente ou acaso, em pintura, tomado como método do processo formal, tem sua

origem determinante em Van Gogh.

Nos últimos quatro anos de sua vida, na medida em que atingia o ápice do domínio da 
"ciência

das cores", nascia com ele o simultaneísmo e o automatismo. Simultaneidade da reação dos elementos

químicos empregados e automação dos gestos no ato da criação. Base da idéia de se imprimir o gesto

na obra. A lembrança da gesticulação: pintura gestual (action painting).

Ao regressar ao México, depois da derrota das forças Republicanas, Siqueiros funda a revista

Documental, que glorificava o Exército Republicano Espanhol e suas Brigadas Internacionais. Com

outros coronéis e capitães, cria a Sociedade Francisco Javier Mina, de militares mexicanos que haviam

lutado no Exército Republicano Espanhol. Surgindo daí vários enfrentamentos com elementos da

ultradireitista colônia espanhola.

Com a mesma audácia e paixão com que Bolívar lutou pela independência dos países sul-

americanos, Siqueiros lutava agora pelo despertar das consciências da América Latina contra o atraso,

a ignorância e todas as formas de fascismo e do neocolonialismo. Por uma América Latina realmente

livre, independente e socialista.

Realizando inflamadas e democratizantes palestras em que ressaltava o decisivo papel da União

Soviética na guerra de libertação dos povos subjugados pelo nazismo, percorre 
o Peru, Equador,

Colômbia e Panamá, aclamado por multidões de jovens em toda parte.

Em Cuba, pinta vários murais e realiza a conferência intitulada: Na guerra, arte de guerra, que causa

a proibição de sua entrada em território norte-americano.

De retorno ao México, em 1944, funda o Centro de Arte Realista Moderna. Inaugura no Palácio

de Belas-Artes um de seus mais eloqüentes murais: Cuauhtémoc contra o mito, em que a revolta indígena,

mesmo sob séculos de violência, terror e humilhação, permanece indômita.

Dando prosseguimento à sua luta pela renovação dos meios pictóricos, promove a criação do

Taller de Ensayo de Pintura y Materiales Plásticos, no Instituto Politécnico Nacional.

Durante os anos de 1946 e 1947, Siqueiros pinta intensamente quadros de cavalete e expõe 70

obras recentes e participa da coletiva: 45 auto-retratos de pintores mexicanos, ambas as mostras

realizadas no Palácio de Belas-Artes.

Mergulhado na cultura artística ancestral, Siqueiros extrai dos antigos painéis escultóricos

policromados, dos relevos e das esculturas pintadas maias, toltecas, maiatoltecas e astecas, a idéia das

pinturas-relevo ou, mais propriamente dito, dos murais em esculto-pinturas, como os batizou, para os

murais externos da Cidade Universitária, utilizando relevos em mosaico e vidro (1952).

A convite de organizações culturais, viaja para realizar palestras na Polônia e na União Soviética.
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Para muitos críticos, a obra realizada por Siqueiros entre 1952 e 1960 constitui o ponto mais alto

de sua carreira. São suas obras-primas. Destacando-se entre elas os murais do Hospital da Raça, do

Centro Médico e do Museu Nacional de História, no Castelo de Chapultepec. Nesses trabalhos, as

realizações formais atingem níveis de amadurecimento e de individualização exemplares. Texturas e

volumes explodem em ânsias de tridimensionalidade agressiva, com distorções que buscam efeitos

multiangulares nas fugas dos pontos de observação. Contorções, não apenas das fugas pintadas, mas

também dos planos do suporte.

Mesmo quando se trata da ilusão da tridimensionalidade, a agressão dos volumes salta dos muros

e das telas, como em seu auto-retrato: El Coronela^o, na poética visão de Carlos Pellicier: dele é 
"o

punho que parte o horizonte em dois".

* * *

Com o mesmo ardor da juventude, Siqueiros permanece o revolucionário de sempre. Aos 64 anos

de idade, 
participa das manifestações de 12 de Maio, no México, durante a greve desencadeada nas

linhas férreas. É preso com mais de 60 ferroviários.

Enquanto o governo o perseguia, a sociedade o reverenciava. É neste clima que a Universidade

Veracruzana organiza a Exposição Siqueiros, em sua Galeria de Arte, ao mesmo tempo em que o

artista encarcerado, com outros presos políticos, inicia uma greve de fome contra a violência

governamental.

No dia 13 de julho de 1964, pressionado pela opinião pública mexicana e estrangeira, o governo

lhe concede indulto, por considerar 
"a 

qualidade da obra artística de David Alfaro Siqueiros, e o

reconhecimento da mesma pela República Mexicana e no exterior, considerando que a realização da

referida obra se fixa dentro dos limites que abrangem o conceito de importantes serviços prestados à

nação".

No curso dos anos seguintes, Siqueiros continua a desenvolver a mesma impressionante atividade,

tanto no setor artístico como no setor político. Vai à Itália (1965) assistir aos festejos do 20°

aniversário da vitória sobre o fascismo e recebe a Medalha de Ouro da Brigada Garibaldi. Discursa no

comício do Comitê Permanente da Assembléia Nacional Mexicana para a Libertação dos Presos

Políticos. Recebe o Prêmio Nacional das Artes. Na ocasião reitera sua dívida, e a do país, para com o

movimento muralista e reconhece que essa distinção deve ser dedicada a todos aqueles que

participaram da corrente contrária à da arte pela arte (1966). Em 1967, recebe o Prêmio Lênin da Paz,

e doa o montante em dinheiro, correspondente ao prêmio, à República Democrática do Vietnã. O

Museu Universitário de Ciências e Arte realiza uma exposição retrospectiva de suas obras. Reinicia os

trabalhos do mural do Teatro Jorge Negrete e publica a carta aberta 
"A 

um jovem pintor mexicano".

Participa como delegado no Congresso Cultural de Havana (1968). Ao ser criada a Academia de

Artes do México, é nomeado presidente 
da nova instituição.

No dia 6 de janeiro de 1974, David Alfaro Siqueiros falece em Cuernavaca. Num verdadeiro clima

de comoção nacional e continental, com ampla repercussão mundial, Siqueiros é velado no Palácio de
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Belas-Artes, na Cidade do México, onde se encontram alguns de seus mais significativos murais. No dia 8, seu

corpo é sepultado na Rotunda de los Hombres Ilustres.

Refletindo fielmente idéias de seu tempo, e o meio que o gerou, Siqueiros é sempre coerente. Tanto na

teorização como na realização artística, oscilando entre a radicalização e a grandiloqüência de um lado e a

comovente e poderosa simplicidade com que relata os anseios, esperanças e sofrimentos humanos, do outro.

Deferindo de Stendhal, em que a magnífica urdidura romanesca da ação e comportamento social de seus

personagens contradizem sua difundida sentença que prega: 
"Introduzir 

política num romance é o mesmo que

dar um tiro durante um concerto", Siqueiros teoriza em consonância com sua arte que não é apenas um tiro, mas

um canhoneio que compõe a própria música, tal como as explosões na 
"Abertura 

da Sinfonia 1812", de

Tchaikovski, ou as salvas do encouraçado Aurora, anunciando um Novo Tempo, como ele inabalavelmente

acreditou.

NOTAS

* Resumo do capítulo inédito do livro Deç aulas magistrais

1. Raquel Tibol. Siqueiros, p. s/n°. Buenos Aires: Editorial Codex S.A., 1966.

2. Luis Cardoza y Aragón. Pintura contemporânea de México, p. 187. México: Ediciones Era, 1991.

3. Octavio Paz. México en la obra de Octavio Pa%-III. Los privilégios de la vista, p. 223. México, DF: Editora Fondo de Cultura Econômica, 1987.

4. Xavier Pommeret. Vie quotidienne, traditions et Art. Le Mexique, p. 106. Paris: Librairie Larousse, 1968.

5. Octavio Paz. Los privilégios de la Vista I, p. 276. México, Df: Editora Fondo de Cultura Econômica, 1994.

6. Citado por Raquel Tibol. Op. cit., p. s/n°.

7. José Clemente Orozco. Op. cit., p. 40.

8. David Alfaro Siqueiros. No hay más ruta que la nuestra. México: L'Art et la Révolution, 1945. pp. 85 e 86.

9. Siqueiros por Siqueiros. p. 110. México, DF: Publicação do Museo Dolores Olmedoi Patino, 1996.
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Frida Kahlo — uma vida em revolução

Beatriz Lagoa

J\^éxico, início do século XX. Uma nação independente desde 1821, que vive as insatisfações

causadas 
pelo divórcio entre ideal e realidade.

Em 1910, o então presidente 
Porfirio Díaz luta por mascarar os inúmeros conflitos do país com

idéias 
progressistas t-jue, no entanto, não impedem a revolta iminente dos trabalhadores nativos,

liderados 
por Pancho Villa e Emiliano Zapata, contra os latifundiários herdeiros dos dominadores

espanhóis.

A reforma agrária, que então se inicia, dura 10 anos e revela uma nação fraturada, oprimida cultural

c politicamente, em busca de uma solução libertadora para seus inúmeros problemas internos.

Quando finalmente a revolta dos camponeses alcança a vitória após a morte de cerca de um milhão

de 
pessoas, vários intelectuais e artistas aderem à causa revolucionária incentivados pelos primeiros

governos democráticos cjue promovem 
uma reforma no ensino, através da implantação de um

movimento educativo e artístico de clara orientação ideológica.

Em relação às artes plásticas, 
a estratégia do governo se baseia na premissa de que a sensibilidade

estética dos mexicanos poderia 
ser unificada apesar das diferenças decorrentes da cisão cultural do país.

Nesse esforço de vincular a revolução à arte, pretende-se 
resgatar os costumes populares que, aliados a

temas libertários, pudessem 
ser representados nas paredes dos palácios, das igrejas coloniais, pátios de

prédios, escolas, museus, fachadas de edifícios, permitindo a comunhão visual dos ideais do governo

com os do povo mexicano.

Em última instância, o que se pretende 
é a erradicação da pintura de cavalete comprometida com

toda uma visão de mundo burguesa e tradicionalista que se quer contestar nesse momento

revolucionário.

A partir do convite de José 
Vasconcelos, filósofo e ministro da Educação do governo de Álvaro

Obregón 
(1920/24), vários artistas são convocados a implementar o programa mural na Cidade do

México e fora dela. Dentre eles o pintor 
Diego Rivera (1886/1957), bolsista do governo mexicano em

Paris desde 1909. Em 1921 ele volta para o México e, em 1922, começa a pintar os murais. Seu primeiro

projeto é uma espécie de alegoria da criação para a Escola Nacional Preparatória na Cidade do México,

pintura encáustica que mescla fontes renascentistas e maneiristas à temática popular mexicana.

E é na Escola Preparatória que Rivera conhece sua futura esposa, Frida Kahlo, então uma jovem

estudante encantada pelos 
dotes artísticos do pintor já famoso. Ela também vai confirmar seu talento

como 
pintora anos mais tarde, tornando-se um ícone para as gerações futuras.

Voltando à arte mural mexicana, o triângulo base constituído por Diego Maria Rivera, David Alfaro

Siqueiros e José Clemente Orozco visa estabelecer uma iconografia cultural específica, fundamentada no

resgate da tradição indígena e na crítica revolucionária à exploração dos trabalhadores do campo.
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Portanto, a linguagem plástica utilizada por esses artistas retoma a representação do real como

questão. Vale mencionar que, nas artes plásticas, a revolução se refere mais diretamente às maneiras de

pensar o mundo relacionadas às formulações de espaço. E quando /os tres grandes utilizam a figuração nas

suas pinturas, através de uma visualização espacial perspectivada que antecede as rupturas promovidas

pelas vanguardas européias do início do século, eles se aproximam mais do Expressionismo alemão — às

voltas com as implicações sociais decorrentes do espírito nacionalista e progressista 
— e da propaganda

comunista soviética da época de Stalin, do que propriamente da revolução cubista deflagrada por Pablo

Picasso e Georges Braque, que desloca o olhar ciclópico renascentista para as três dimensões simultâneas

do objeto no plano.

Não é necessário mencionar que a realidade artística mexicana é muito diferente da européia. No

entanto, quando Rivera era estudante em Paris, esteve em contato direto com os pintores do movimento

cubista. Mas o que se pode dizer de sua pintura, apesar disso, é que raramente se distancia do figurativismo

e da representação do real.

Logo, é através da sua própria narrativa que a revolução política mexicana encontra o meio para

transmitir sua mensagem.

Inegavelmente a história do México do século XX se relaciona de maneira muito íntima com a arte

mural, que defende a liberdade de expressão inserida num amplo e profundo compromisso social. O maior

mérito dessa arte, sem dúvida, é o de apoiar e exaltar o sentido revolucionário do país.

Paralelamente à pintura mural comprometida com projetos sociais, devemos destacar nesse mesmo

período a arte subjetiva de Frida Kahlo (1907/1954). Apesar de ter pertencido ao Partido Comunista na

juventude e de ter-se casado com Diego Rivera, Frida reflete e transcende a luta revolucionária do seu país.

Descendente de judeus húngaros e alemães por parte de pai, e de índios e espanhóis por parte de mãe,

Frida Kahlo encarna a cultura mestiça mexicana e o trauma físico e psicológico decorrente da própria

reformulação do momento nacional em que vive.

Frida ilustra, com seus auto-retratos e imagens fantásticas, uma vida que se revela rica em fatos e

sentimentos. Uma realidade, sem dúvida, fartamente povoada pela sua imaginação. E pela dor. Intérprete

do seu próprio sofrimento, Frida revela nas suas pinturas as seqüelas de um grave acidente de ônibus que

lhe valeu várias fraturas na espinha, na clavícula, na perna e no pé, uma amputação tardia e a

impossibilidade de gerar filhos. Tudo isso exacerbado pelas turbulências conjugais decorrentes da sua

relação com Diego Rivera.

Muitas vezes a pintura de Frida Kahlo é associada ao movimento surrealista e à arte naif. Devemos,

no entanto, olhar com calma essas duas comparações. Primeiramente, o Surrealismo de André Breton vai

de encontro a uma tradição cartesiana muito distinta da realidade latino-americana.

O movimento surrealista se coloca a favor da rebelião e de tudo o que seja anti-social, apelando para

o irracional através do uso de técnicas automáticas de expressão. Dentre elas, as mais utilizadas são as

colagens e os desenhos feitos ao acaso que pretendem estabelecer uma conexão direta com o inconsciente.

Essas manifestações, que são coletivas muitas vezes, não querem diferenciar poesia, música e artes

plásticas, investindo na proposta de uma 
'arte 

total'.
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No caso de Frida Kahlo, podemos notar nos seus quadros um interesse pelas imagens

inconscientes sim, mas por aquelas que se aproximam de Salvador Dali e de René Magritte. A

semelhança diz respeito à reprodução dos ambientes fantásticos dos sonbos que Frida especialmente

povoa com seres híbridos, plantas, cenas dramáticas e objetos fora do contexto.

Podemo-nos referir a uma fusão de mito e realidade e até a um realismo fantástico nos seus

quadros, uma vez que o que Frida pinta, nada mais é do que a sua própria biografia. Basta dizer que

ela manda acoplar um espelho à cama, além de todos os aparatos de pintura que já estavam lá: tela,

cavalete, 
pincéis e tinta. Olhando sua imagem refletida e estática, Frida liberta sua imaginação,

mostrando sentimentos e fantasias absorvidas do folclore mexicano, muitas vezes usando metáforas

referentes ao catolicismo para descrever seu sofrimento e ilustrar seu drama pessoal.

O que vemos, portanto, é o próprio sincretismo de uma cultura, expresso de maneira espontânea

e criativa através de figurações inspiradas em fatos pessoais e no imaginário popular.

A simplicidade e o detalhamento da pintura de Frida Kahlo refletem esse interesse pelo artista

ingênuo e inculto. Porém, paradoxalmente, 
sua pintura é muito sofisticada. Até por causa do seu

próprio envolvimento com Diego Rivera, Frida mantém-se em contato direto com o meio artístico e

cultural mexicano e internacional. Conhece bem a arte européia — tanto que a influência de Henri

Rousseau na sua pintura é inegável —, sendo amiga pessoal de alguns dos artistas surrealistas. Ela

mesma foi professora de arte durante alguns anos. Seu pai era fotógrafo profissional, tendo feito

também algumas incursões amadorísticas na pintura.

Portanto, essa relação com o naíf é bastante relativa e atua muito mais como forma de contestação

aos valores burgueses. E não devemos esquecer que a maioria dos pintores mexicanos da época está

voltada 
para o resgate do folclore como símbolo do nacionalismo desse momento em que vivem.

O que parece mais adequado é encarar a fantasia e o primitivismo na pintura de Frida Kahlo como

uma maneira de afastar a dor. Essa proximidade 
com a arte popular e com o mundo material é uma

maneira de colocá-la em contato com o mundo, com a própria vida.

Frida se afirma no ato de pintar. 
Cada quadro é parte de si mesma, sendo concebido de maneira

muito particular. Utiliza tons com uma conotação simbólica, mas nunca a cor preta. Conta sua história

através de auto-retratos, tal como faziam Rembrandt e Van Gogh, revelando a constante evolução dos

seus humores, fantasias e frustrações. Sua vida, que é narrada aos poucos, se complementa no quadro

c|ue vem a seguir, formando um mosaico que torna presente as imagens do passado.

É interessante notar que nos seus auto-retratos, sem dúvida a parte mais importante de toda obra,

Frida Kahlo se mostra com uma aparência física quase imutável ao longo de 20 anos. 
"Não 

se

esqueçam de mim", ela parece 
dizer todo o tempo, afirmando sua imagem. O que varia são os

componentes do mundo à sua volta.

Seu rosto sério, retratado à moda renascentista, quase nunca de frente, cabelos presos e olhar

direto, sobrancelhas cerradas e buço aparente, que ainda lhe conferem maior seriedade à fisionomia,

parecem não corresponder ao que se conta dela: uma pessoa irônica, bem-humorada, que adorava

piadas e gargalhava com muita facilidade.



8/ Poesia Sempre

Nos quadros, em volta do pescoço quase sempre um colar que revela seu peso e não raro a sufoca.

Espinhos e lágrimas são representados como sinal de intenso sofrimento. O 
'terceiro 

olho' que se abre

muitas vezes na testa, mostra os pensamentos que a atormentam: Diego e a morte.

Vestida com roupas nativas e acessórios que remetem à cultura do seu país, retrata aspectos do

seu universo particular. Cigarro na mão, paradoxalmente se cerca de símbolos referentes à vida e à

fertilidade, animais domésticos e plantas tropicais.

Seus auto-retratos contêm textos estrategicamente colocados em folhas de papel e banners ao

longo dos quadros. São dedicatórias e referências que a artista deixa gravadas juntamente com sua

imagem, revelando dados pessoais, datas e doações. Geralmente os auto-retratos são pintados após

acontecimentos marcantes, tais como as operações às quais se submete ou após as brigas com Diego

Rivera.

Sua obra intensa e emotiva a retrata quase sempre só. Escreve com os olhos sua biografia povoada

de sonhos, em pequenos formatos, purgando a sua dor.

O que se pode dizer da pintura intimista de Kahlo e da pintura mural de Rivera, Siqueiros e

Orozco é que são faces da mesma moeda, mostrando a dualidade de um país em construção que

defende causas revolucionárias pessoais e sociais com muita intensidade.

Encarnando uma época que reinventa valores, juntos escrevem a história do México com o ardor

das suas paixões e a fé dos seus ideais.
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O 
poético 

movimento das imagens 
fixas

Beatriz Resende

D iante da imagem do parque, a câmara clica repetidas vezes. Um banco de madeira sobre a relva,

os arbustos por trás. Fotos que se repetem. Ampliadas e reampliadas revelam um movimento

impossível no estático da fotografia. Imagens que vistas mais de perto revelam um mistério. O italiano

Michelangelo Antonioni leva para o cinema, em Blow up, uma das maiores histórias curtas de todos os

tempos, escrita em espanhol, por Júlio Cortázar: As babas do diabo.

O movimento das imagens do cineasta, habitualmente econômico nas movimentações, com seus

planos longos, resgata da fixidez imposta pela palavra escrita a multiplicidade dos narradores do

escritor latino-americano. Mas o escritor já se apropriara da visibilidade e da dinâmica das imagens

cinematográficas 
para criar sua narrativa. Entre as duas linguagens, uma invadindo a outra, trava-se o

mais proveitoso dos combates. Ganha o espectador, ganha o leitor.

Em Desde una banca dei parque, México, Conaculta, 1998, extraordinário livro de poemas de Beatriz

Novaro — de que este número da Poesia Sempre apresenta pequena amostra —, movimentos e

sonoridades disputam também espaço, mas o fazem agora dentro mesmo da fixidez aparente de uma

folha de papel. Não são imagens 
"em 

um banco no parque", ou 
"sobre 

um banco de um parque", mas

sim 
"desde 

una banca dei parque". De saída, a autora deixa evidente que o fazer poético vai acontecer

a partir de um ponto de vista — espacial, localizado. A palavra a partir do olhar.

Cineasta, dramaturga, roteirista, a poeta mexicana Beatriz Novaro (Cidade do México, 1953)

evidencia bem o perigo das fronteiras que permitimos que se ergam entre nós, latino-americanos.

Como roteirista, Beatriz tem participado 
do novo cinema mexicano em filmes dirigidos por sua irmã,

Maria Novaro, considerada das mais importantes cineastas de seu país. Juntas criaram Lola ( 1990),

"El 
jardin dei Edén" ( 1994) e Danzon ( 1991), este último considerado pela crítica um dos 100

melhores filmes mexicanos e o único a ter certa visibilidade entre nós, brasileiros, graças ã

distribuição do circuito Estação. 
"Danzon, meu amor perdido" é, como os outros, um filme de

mulheres sobre mulheres. Júlia, durante o dia, tem um bom emprego, e à noite é a rainha da gafieira.

Quando seu par desaparece subitamente, a personagem inicia uma busca que a leva a um outro lado

da cidade, selvagem e perigoso, 
mas sedutor.

Certamente, é a prática do diálogo a ser encenado que permite a Beatriz Novaro criar uma obra

onde as imagens poéticas são sentidas e faladas porque, ainda que na tela do imaginário, são vistas. E

como imagens coloquiais, cotidianas, reconhecíveis, se mostram ao leitor na recusa de qualquer

impostação canônica, poeticamente 
sacralizada.

As imagens, em movimento, como a da mulher que sapateia sobre a mesa na intenção de chamar

para si a atenção do amante, ou estáticas, na figura paralisada por trás da janela, sob luz forte ou na
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penumbra, transformam-se em vozes que se erguem ou murmuram. Sempre o combate entre palavras

e imagens. A linguagem poética cabe o desafio de exibir cores e gestos, claros e escuros.

Uma marca forte e pessoal, porém, atravessa toda a construção que o leitor vai conhecer: o combate

travado chega, aqui, por uma voz impiedosamente feminina. Implacavelmente feminina.

Irreversivelmente feminina, como em um dos diversos poemas em prosa do livro, 
"Joven 

que silba,

muchacha com walkman y novios":

Soy escritor en busca de gênero. Lo de más, modéstia aparte lo tengo: o ido de tísico, ojo

de voyeury boca sensual de lábios delgados. Sucede que la poesia me pone bucólica y me

crece la barba - soy mujery se me hace muy mal gusto andar por ahí con tremendas barbas

(no trabajaria en un circo aunque me pagaran) además de que a mi marido, lo conosco, le

molestaria.

A cada texto surge uma poesia feita de imagens fortes, realçadas por alguma luz misteriosa que

invade o texto em ritmos que se alongam no tempo das narrativas, ou se encurtam no do diafragma

acionado pela mão de fotógrafo nervoso. Como em 
"Pianista", 

onde é a ausência, é a falta que é

fotografada, é filmada. Mas como registrar a visibilidade da ausência?

El viejo pianista dei bar

toca indolente por el que no vino,

el que no tuvo tiempo ni ganas,

el que no necesita de música

ni de recuerdos.

As imagens não são apenas observadas, contempladas de longe ou aumentadas pelo %oom, são

figuras, personagens que também nos parecem observar, de dentro do texto nos olham, contemplam

através das vidraças em direção ao leitor. Como no antológico 
"Mujer 

gorda en la ventana":

Apoya su cara en el vidrio frio

se acompana.

Mira sus manos redondasy pequenas,

Palpa sus senos grandesy calientes,

Piensa en sus piesy sonríe maternal.

Espesay dulce como una buena sopa,

Murmura,

sin embargo tan sola.
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Os estudos culturais já comprovaram abundantemente que o feminismo imprimiu aos estudos

disciplinares das ciências sociais uma mudança epistemológica. O movimento feminista forçou,

inclusive, um repensar mais substantivo em todas as áreas do trabalho crítico, provocando alterações

teóricas fundamentais e redesenhando todas as áreas da vida intelectual. O debate em torno das

questões de gênero promoveram nova relação entre as categorias de gênero e classe e trouxeram à

tona uma nova visão da 
"função 

autor", tal como estudada por Michel Foucault, quando este passa a

questionar a pretensa 
"morte 

do autor".

Já não cabe mais discutir a legitimidade e a importância da autoria explicitamente feminina,

sobretudo no momento em que, entre nós, a poesia produzida por mulheres ocupa um lugar

privilegiado. Mas ainda há muito a ser estudado no que diz respeito à análise teórica dessa dicção

feminina, este 
"olho" 

feminino que não mais se ocupa unicamente de falar de sua condição, expressão

forte da literatura de mulheres nos primeiros momentos de uma legitimação que o movimento social

garantiu à expressão artística, mas traz para a literatura o tema da identidade e o questionamento do

sujeito. Se pensarmos, com Stuart Hall, na identidade como uma celebração móvel, vemos em

manifestações poéticas como a que Beatriz Novaro nos apresenta em seu livro, um sujeito que, se

anteriormente tinha experiência de uma. identidade unificada e estável, assume agora identidades

diferentes em diferentes momentos. Identidades algumas vezes contraditórias ou não resolvidas.

Assim acontece em 
"El 

sedutor de la fiesta", 
"Pareja 

en una banca dei parque" e, sobretudo em 
"La

imitadora":

Apesar de que me parecían de una egolatría infame, segui Ias recomendaciones al pie de la letra.

Mis paredes siguen tan jrágiles como antes. Todo contato humano me hace olvidar quién soj, entonces

me siento el outro o la outra, según se trate de bombre o de mujer. No es tan maio después de todo.

Mi visa es muy variada. Aunque be perdido muchos amigos pues me acusan de canibalismo. Los

devoro.

A mulher que fala não se impõe, sobretudo, qualquer cerimônia ao falar desses homens que podem

provocar paixões, inflingir sofrimentos transformados de sensações, em concretudes, ou podem

merecer apenas o cáustico humor de uma certa superioridade, como diante da jovem mãe que não

participa da discussão porque 
"no 

pierde tempo en velar su ego porque su ego ha escapado a la boca

dei nino y se dedica a beber leche", em El restaurante .

A ruptura de limites que parte do trânsito entre as linguagens artísticas indo do texto literário às

artes visuais se estende ao transportar para o texto poético a mais absoluta coloquialidade. Não a sem-

cerimônia do poema piada 
modernista, ou a irreverência dos poemas 

"marginais" 
dos anos 70, mas

uma coloquialidade erudita, sofisticada, movendo-se por todas as instâncias do imaginário, sem temor

de evocar o sonho, a livre-associação, o delírio surreal — "Llega 
mi padre a decirme 

que está muerto,/

me ofrece el brazo" — até chegar ao difícil terreno do humor irônico, que parece ser exclusividade da

escrita em prosa, ou, mais radical ainda, ao grotesco: 
"Ella 

mira sus pies y se avergüenza. Intenta

hundirlos en la arena pero el dedo gordo, terço, permanece de fuera", em 
"Enamorados 

junto al mar".
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Finalmente, a ruptura fundamental que a poesia de Beatriz Novaro promove se dá no formato

mesmo de seus poemas. Assegurando sempre uma intrínseca poeticidade, não hesita em criar o que já

foi chamado de poema em prosa, na tradição moderna que se instaurou a partir de Baudelaire.

Seria simples nos utilizarmos aqui, mais uma vez, dessa já legitimada classificação. Simples e injusto,

sobretudo num momento em que, na prosa produzida no Brasil, a narrativa curta, o conto ( gênero

tão caro à nossa produção literária) curto ou a micronarrativa ocupam um espaço importante,

sedimentado pela originalidade e impacto que alguns dos autores que dela se ocupam conseguem. E

na impossibilidade de submeter-se a qualquer rotulação literária, de ser reduzida a seja qual for a

classificação, que está parte da indiscutível importância de um texto como 
"Valle 

de bravo", desde o

título provocador nas múltiplas associações que evoca, das lembranças cinematográficas às espaciais,

fazendo com que cada espaço específico, concretizado pelas imagens a que recorre, definidos por

detalhes, sinalizações, possa ser, também, espaço qualquer de qualquer tempo ou qualquer geografia.

No veo la cara de mi padre pero sí sus manos ágiles sobre el rodillo. Tampoco podría reconstruir

en la memória la casa de Valle do Bravo. Nunca olvidaré, en cambio, el olor de la tarta de man^ana

al salir dei horno. Debla hacer frio pues recuerdo el sabor de la manga de mi suéter.

Página de um livro ou cena de um filme? Poema ou microconto? Certamente uma cena vista 
"desde

una banca dei parque".
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TOLEDO, Francisco

"Autorretrato", 
1990

Cera sobre madeira
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Andityas Soares de Moura

Romanceiro

I — Provençal

A
y JL h, um esquecimento!

A máquina ainda é humana

Sucumbe, coração

Não deixeis o melro

livre

agulhas entre as pernas

o silêncio de um

único peixe

na lagoa

Por que trilhas?

Os simplórios aldeões

constroem seus próprios

bustos com rabanetes

cenouras

e melancias

Meu sono às 6:30 da manhã

recusa-se a acreditar em um mundo

fraterno

peço desculpas aos homicidas

planejo 
loucas escapadas carregando

sangue nos bolsos
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Sucumbe, coração

Os cavalos correm

na noite sem-fim

areia e mata

os cascos são como pedras de gelo

límpida sensação de desmaio

coletivo

mãos imaginárias

lavam a consciência do dia

e mais

rápido

padece,

coração



No equinócio quando 
os montes

A nunciam o ardor leve

e calmo

dum Passo distante

Faca

Prata de orvalho

dentro do matagal

cavalos beijam-se

o negro, então

torna tudo muito

quente e

oleoso
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Diego Raphael

p 
.

JL or vias sinuosas nao se apressa

o manto verde que me leva ao sono,

como o cantar do ferro na manhã:

bater de pedras roucas sobre o ar.

Será o som também um peregrino

latindo como a flor de São Tomás?

Ou chamas que tremulam fatigadas

do próprio corpo esguio e sem raiz?

Eis o tropel das vozes dissonantes

seguindo as veias pardas 
— mas às vezes

azuis como o cristal de uma mulher.

Um dia há de cobrir o manto verde

o coração de um sol ou de animal,

deixando-o peregrino de outra morte.



,4 ssim como o desejo mais profundo

pretende 
os santuários e a raiz

do homem que jamais 
é derrotado,

o sopro invade a pele e há sofrimento.

O coração retrai-se ensandecido

e a chuva densa é o sangue de um momento

caindo sobre o solitário monte,

gerando 
as hastes e as esperanças.

Eu vejo o mundo e sei do horizonte

afogueado, vitreo feito as vozes

chorando o nascimento do cansaço,

mas há o amor do início e o desfecho,

os mares, a grandeza 
e o assomo,

soando, noite e dia, nos ouvidos.
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Diógenes da Cunha Lima

Em ti a capacidade 
que 

a beleza outorga

P
_l j m ti a capacidade que a beleza outorga

o frágil e o flexível que residem no teu corpo

se completam com meu corpo

nesta combinação reside a existência.

A noite constrói a hora do encontro

porque a noite em suas sombras tudo aprova.

A luz do sol ao amor estilhaça

e faz restar o amor em pedaços nas esquinas.

É preciso pois amante guardar o amor com cuidado

livre do vento do frio ou do calor intensos.

O amor é isento dos sons intensamente agudos

e eu cobrirei tua beleza frágil

com a voz de baixo profundo em teus ouvidos.
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A tua vo%

A tua voz feita de espanto sem firmeza

denuncia os teus desejos mais secretos.

E eu preciso urgentemente tomar posse

das tuas sete chaves recobertas de azinhavre.

A tua voz modula e acrescenta o amor nos teus encantos

e apressa-me a marcha do sangue nas artérias.

A tua voz manhã tem aves e seus volteios

como a tua voz noturna tem o mar, nos arrecifes.

Decide, amor, a hora da entrega dos teus passos

e a cor monótona de tua voz não sairá.
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Diva Cunha

_Z\/ ão invejo a lucidez admirável

dos distintos senhores

quando abotoam seus preclaros

casacos

e saem por aí

arrotando verdades

que o vento bandoleiro e cínico

dá o trato necessário:

alisa

apruma

e chuta sobre os muros.

Para esses ditames seguros

tenho a faca apontada

e o cuspe solidário

crescendo na boca.

Vagabunda me absorvo

no círculo que as sombras

vão alargando pelo chão.
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c
v^/ rucificado

o verbo estremece

sob os pregos da palavra.
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Dorian Gray Caldas

c.avaleiros

em sete cavalos negros

vão levar a notícia

da sentença de Miguelino.

Nos sete cavalos negros,

sete cavaleiros

cavalgam noite e dia

pelos montes,

pelas serras,

pelas matas,

vão levar

a notícia

da morte

próxima chegada

de Miguelino.

Sete cavaleiros negros

sem rosto, sem nome

apontam suas armas

gritam suas notícias.

Espalham os favores

do Reino

e a piedade

para com os prisioneiros.

São espectros

são vassalos

do mesmo crime.

Sete cavaleiros

sem nome

noite e dia cavalgam

errantes

nesses montes.
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As neblinas

1

7=7
J. J ncadeia-nos

a luz desses faróis

Nos pórticos da agonia

palpitam os hieróglifos

do Seu nome:

ouço urros

quando a noite arrebenta

suas altas comportas.

Então, regresso comigo

aos meus relâmpagos,

minha neblina, •

nossos segredos.

2

Pedi

que me abrissem a porta,

recolhessem as chaves,

escolhessem um dia no calendário

em que, sozinho,

pudesse apagar

o lume dessa chaga.
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3

Dias antes

houve um mormaço na alma:

as rãs se esconderam nas gavetas,

tua cintura se desvelou,

como um pássaro

surpreendido entre os jacintos.

4

De manhã,

senti tua mão roçar-me o peito:

apenas a lembrar

as ruínas desse dia

a fugir

entre os espelhos.

5

Olho,

mais uma vez,

pelas frestas das telhas:

estrelas se alinhavam

em teus cabelos

e uma luz se dissipa

no teu dorso.

Das copas dos arvoredos

jorra um abril

de desesperos.

Devagar, a manhã

se despede nos subterrâneos

de teus olhos.
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Floriano Martins

Lu\ e sombra

-^"Iquele que ama as letras desvela o argumento das trevas com serenidade. Assevera

uma sentença árabe que o homem se dissimula atrás de sua língua. Moisés não encontrara senão

em Aarão as palavras com que transmitir a seu povo as aspirações de uma união total com Deus.

Schõenberg morrera sem concluir Moses und Aron. Que luz tão severa suprime a paisagem à nossa

volta? Que dibuk penetra em nossa afligida alma e com um escândalo a arrebata? O definitivo rio

que flui nos tecidos da linguagem conduz o homem a um abismo sem-fim. Aquele que ama as letras

supera a obsessão de revelá-las.
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Alarde de espelhos

F
j rgo o olhar sobre a árvore visível,

escolha difícil em vista da quietude

de suas folhas: alarde de espelhos

em uma manhã sem ventos. Síncope

risível de abraços entre ser e tempo.

Um ritmo binário consome o homem,

escravo do alvo e da tensão do arco.

Réplica de uma dor lapidada à beira

da imagem ideal de todos os arcos:

guarda consigo o relâmpago e a guia.
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Jayro Xavier

A barata

R etcm na sala

a custo

o vôo sem

direção

e estala

(um broche de brilho

seco

na branca

parede)

Contemplo-a

de perto

Parece

em tudo

perfeita

Não a esmago não

como Clarice

Lispector

— com náusea e cheio de

reflexões

existenciais

Mas como

um deus

brutal

que odiasse a própria

obra
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Soneto do último verão

A
yl dúvida, essa dádiva cruel

de um deus cartesiano, nos convida

a tudo refratar, e refletir.

Exilado no canto da janela,

eu fecho então os olhos, feito prisma,

e decomponho a luz que desfalece.

Parou o vento. É o tempo que parece

mover os ramos verdes, onde havia,

entre ser e não-ser, uma andorinha

cansada de voar com seu mistério.

Felizes são as aves, que confiam

— eu penso. E fecho as folhas da janela.

Sou um bicho que pensa. E a quem oprime

a solidão de ser, sem nenhum crime.



Jorge Tufíc

A insensatez

K
U úplicas não há

que impeçam as viagens de um dia

para outro dia.

Todas as guerras

ou terminam

nessa trava que soa,

abrindo e fechando portas,

cárceres, grutas, bibliotecas,

domingos assustados.

Uma planta que cegue os vaga-lumes,

uma voz que se rache da pedra,

um rio subitamente vermelho,

podem ter sido a causa

de uma tarde ou de uma noite

estacarem

para rever uma frase
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Uma única frase.
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Um sonho de Kurosawa

FJL 01 ontem

numa curva do planeta inominado.

Ali estávamos juntos,

Pablo Neruda, Vicente Huidobro

e o relator destes fatos.

Algo diferente, algo diferente.

Queríamos todos algo diferente.

Neruda quis, então,

ser o terceiro homem de Paul Cézanne

na tela dos 
"Jogadores 

de cartas".

Huidobro, por sua vez,

teimava na possibilidade de ouvir tocarem

os violões pintados por Picasso.

Por mim, eu desejei a Mona Lisa

e uma garrafa de vinho tinto

das adegas de Omar Khayyân.

Nada é impossível para a Mão de Deus,

assim falara o segundo.



E a Mão de Deus — 
que só azinhavra

no ferro e no bronze —

deslocara subitamente nossos passos,

que ainda estavam no chão,

para o sonho que era, em verdade,

esse palco cia noite.
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José 
Almino

Olinda 2001

o meu tempo, meu Deus, firmava-se o mundo,

no verbo duro, na rotina da paisagem,

se é que eu possa ver:

o meu tempo, meu Deus, é um tanto vago.

Ou seria uma fera ensimesmada.

No seu próprio pêlo submersa,

e que sufoca, neste instante, retesada?

Fica a cismar sobre o tempo e ninharias

e a remoer o que deve e lhe é devido

e a sonhar com a vida e o que é velado

a invocar esse Deus, na minha boca,

e na memória de homem assustado;

esse Deus tão inerte

e que não serve.

No meu tempo, havia uma Estrada dos Remédios

e a palavra arrebol me encantava

como essa chuva que desaba, enxágua

e passa.
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Evocação da Avenida Norte

ão tenho pais, nem irmãos, parentes ou amigos:

estou só na Avenida Norte.

Me encanta a Avenida Norte.

Me encanta o seu nome cardinal,

a minúscula Assembléia de Deus,

o homem cotó,

a gente feiinha, a gente feiazinha.

Irei para o Arruda, para Beberibe,

ou ficarei na Encruzilhada.

Estarei sempre na Avenida Norte

Eu quero a Avenida Norte, como a mulher que passa.

Para trás os ingleses cobertos de tapuru,

na sombra das palmeiras do cemitério dos ingleses;

Abreu e Lima morto e enterrado.

Não quero.

Não quero:

As jaqueiras de Casa Forte,

o remanso do rio no Poço da Panela,

tampouco.

Eu quero a Avenida Norte.

Tenho a pedra de Zalagb

Mais a argila do Sais:

Breve serei muito menos.

Terei a Avenida Norte.
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José 
Lívio Dantas

Novilúnio

Para A. B. Mendes Cadaxa

O mar salgado<, quanto de teu sal

são lágrimas de Portugal!

Fernando Pessoa

ue lua nova nada de mais novo,

na crina de cavalos baios,

nas pupilas,

novinha em folha em folhas de agapanto

e embaúba,

nos cromados e lanternas

de velho fusca azul.

Miraram-te novíssima

guerreiros de Cartago sobre os Pirineus,

nosso pai Camões monope ao sabor das vagas,

exploradores de mares, ilhas, montes

e terras do transanteontem.

Te viram e vêem mulheres em gestação,

meninos e meninas de colo e regaço

a te chamarem dindinha,

velhos que jamais se cansaram

de teus augúrios,

e brand-new ao contato de todos os sentidos

reciclados

Neil Armstrong e Michael Collins.

Oh lua, lua nova, dá oiças a Pessoa,

quanto de tua novitas

são novidades de noivos e noivas

que casaram,

de pais, mães e filhos que não rezaram em vão,

que eram todos de alma grande

e limpa.



Refração

Para Xavier Placer

Solitude, récif, étoik

A n 
'import 

ce qui valut

Lf b/anc souci de nntre toile

Mallarmé

V,, -mc a navegar

serenamente

ao balanço dos mares e marés

sem nem saber de litorais

e portos donde venho.

Sou garrafa sem rótulo

a transportar

mensagem de surfista não de náufrago

a quem saiba ler nas águas

e nos astros.

Por escuro que se faça o verde

hei de esperar ferir-me os flancos

quantos brilhos

se refratem em velas

e horizontes.
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Leontino Filho

Enigma

homem decifra a noite

cores perdidas

no sem sentido das estradas

maciez e voz

apagando imagens

o homem decifra o espelho

metáforas duplicadas

no sem sentido das conversas

máscara e medo

espalhando suicídios

o homem decifra o homem

viagens selvagens

no sem sentido das mudanças

lança a morte

cobiçando cinzas

mesmo assim o homem habita

a noite

estrelas em mudança

estradas duplicadas

no sem sentido

das conversas selvagens

as cores, as metáforas, as viagens

pensando

a cegueira das feridas

o homem chora

cheira terrores

na inquieta maciez da morte

O



o homem guarda

cheira terrores

na inquieta maciez da morte

o homem guarda

grandes campos

na máscara cobiçada dos suicídios

do outro lado

o avesso do homem

tarde azul

caindo
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Lágrima

imaginar os passos

o som lento

a construção da tristeza

imaginar as dívidas

o ritual ancestral

a canção absurda

imaginar os exílios

a saudade farta

a pátria em pedaços

no hemisfério dos olhos

a imaginação passeia

doce migração dos lares

no hemisfério dos olhos

a memória registra o arco-íris

larga solidão dos reinos



no hemisfério dos olhos

o poema desencarna

fria calmaria dos becos

a língua no hemisfério dos olhos

nem imagina as migalhas de culpa

cuspindo vícios

rachando cabeças

afogando sombras

a lágrima no hemisfério dos olhos

nem imagina os restos de sonho

moldando passos devorando sentidos

borrando tristezas

imaginar todo hemisfério

é revolver o inverso dos olhos

tudo descontar, à revelia

separar pedaços de crepúsculo

misturar pousos

romper acordos

todo hemisfério é imaginação

inocência gasta

vadia
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Luiz Papi

Paróquia

ç _
U ão singularidades nunca assaz

assinaladas nos anais da crônica

ipanemense: o iê-iê-iê e o jazz

na paróquia da Paz; a trama quântica

de caso com o horóscopo; o sexo

da tribo hippie, explícito, à luz

do dia, em praça e chafariz; o nexo

da moda aclimatada que reduz

a tropicais padrões a nouvelle vague

da Mic-Mac; a expansão do nada

que habita a mente; o sabor vinagre

edulcorado em mel pelo sistema,

e a farra, liqüefeita, degustada,

na Banda, atravessada, de Ipanema.



Sabadoyle

ultos e sóbrios, sábios e austeros,

na semanal tertúlia perlustravam

o hermetismo impresso em severos

in-fólios e incunábulos. Pairavam

também sobre lampejos do inefável

rondando a Jaguaripe meia-dois,

o efêmero, o imortal e o palatável

sequilho ao chá. Na ata que depois

era lavrada fulgurava em rara

rima e na fina lavra do ensaio

o tema do natal ou da bizarra

confraria, pilhada em gozo gaio

na pura fruição da sublimada

textura sensual de uma lombada.
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Lya Luft

Descobrimento

M áscaras nesta dúbia face,

vários destinos meus que amas e acolhes,

enigmas que tua mão vai desfolhando:

despe-me de mim, dessas alheias

mulheres que me algemam e revestem.

Terás quem sabe um dia em teu abraço

por trás de tantos meus enganos,

— esquiva luz fluindo da minha alma —

a verdade que nem sei e estou buscando.
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Meninas

quela criança são duas:

uma quer entender o mundo

outra se busca no espelho;

uma inventa viagens

outra ri sem motivo

— e as duas têm medo do escuro.

Aquela criança são muitas:

uma queria colo

outra afivelava as máscaras

outra ainda sabia voar

mas escondia as asas.

Todas essas meninas estão aqui:

espiam das frestas

escutam atrás das portas

dão risadinhas no corredor quando eu durmo.

Escrever é apenas chamá-las,

deixar que sentem no meu colo e tramem

isso que flui de seus claros olhos

de retrato.
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Márcia Maia

A
-jíJl. chuva enxágua as calçadas

da sexta-feira

deserta.

Encharcada, a miséria se abriga

sob os pórticos das igrejas

antigas

pintadas de novo

preciosamente 
preservadas —

sombria imagem de esquecidos.

Não há páscoa, nesta cidade

de vivos-mortos.

Sem ressurreição e sem saída

aqui é sempre

e todo dia —

sexta-feira da paixão.



A nseio pelo deserto

atávico

silente

para desdobrar-me

a alma

prenhe

de um sentir

afásico

tormentoso exílio —

onde persisto

exaurida

afogada e afogando-me

na enxurrada

que atiça

as corredeiras

desta improvável

ilha

invisível e indivisa —

de mim criada

e que

me contém
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Marcos de Farias Costa

]ames Joyce

ames Joyce carregava Dublin,

como eu carrego Maceió em mim.

Aqui todos os açúcares e areias,

untam Ulysses: episódio das sereias.

A genialidade da alma jesuíta

revém. Genealogia da escripta.

Coisa com coisa — obra em marcha:

o universo lingüístico se encaixa.

Joyce era gamado por música,

7 am a popularidade acústica.

Joyce era cego e via Homero.

Sou vários homens e o invero

vetor da poesia. Ficção?

Fuga per canonem. Canto chão.

Joyce trêbedo puro pornógrafo,

Amante perverlírico polígrafo.

Jewgreek in greekjew. (Bloom,

Yesim, silêncio, sim, Sins, yesmoon.)

Dublar Dublin? Trilagoas, entimemática.

Maceió, ítaca, Eldorado, Nausicaa.

Tanta sedução doente seja acedia:

translúcida infinita melodia.



A 
primeira 

ninguém esquece

/

bom pro poeta

e seus biógrafos

morrer na sarjeta

dos autógrafos.

Se a tuberculose

saiu da moda,

peça uma soda,

com cirrose.

Poeta púbico

ainda vá lá —

mas 
"público"

é de lascar.

Poesia só serve

para epitáfio:

toda uma verve

de cenotáfio.

A única função

da poesia

é a autofornicação.

Mas, quem diria?...
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Matize Castro

vU era a paixão um amontoado de destroços?

Saí de ti com oceanos nos olhos,

e desde então sou essa mulher em silêncio,

magra e triste, desmanchei-me em montes,

de barro e piedade, fizeram-me,

e agora eu me quebro,

rasgo meu ventre em praça distante.

Corvos e unicórnios

observam a indizível mulher que nasceu homem

e o absoluto homem que nasceu mulher.

Toda metrópole é um monstro, delicioso, irrecuperável,

somos vítimas do que fascina,

pérolas primeiras pecaram por nós,

descansemos.
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E stou possuída por profundidades,

a boca do mundo, aberta, pergunta:

No 
que você acredita?

No 
que devora.

O esquecimento?

C) esquecimento, a delicadeza, o desejo.

Qual o caminho deste amor?

Treva e seta. Abismo e cegueira.

Aceito o meu destino:

consagro-me a constelações distantes,

quase roço o céu.
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Nei Leandro de Castro

Confiteor

G ostaria de ter sido amante de Verlaine

e ter roubado seu dinheiro numa noite de insônia,

sem esquecer de levar o revólver

que ele usava para atirar em poetas.

Gostaria que Wilde inventasse histórias só para mim,

depois de quatro noites de absinto e cama

e me pedisse a cabeça do lord Douglas

e as duas orelhas do pai do lord Douglas,

raça repelente.

Gostaria de ter seduzido Rimbaud

e tê-lo trazido de volta à poesia,

às vogais coloridas, às estações infernais,

nós dois carregando nos ombros, sem culpa,

fuzis contrabandeados da Abissínia

para desfechar tiros no ciúme de Verlaine.



A semeadura

J\^ emória antiga. O amanhecer dos campe

Um fauno dessedente no caudal do rio.

Pirilampos iluminam a breve trégua

de corpos abraçados.

O cio da paisagem. 
A força da semente

rompe a terra da encosta em plena aurora

como quem rompe/irrompe um hímen.

A hora e o tempo se detêm na fadiga

das coisas simples: a margarida

que definha e morre.

Um hino em flauta equilibra a manhã

em claves de sol e solidão.

Com a testemunha ocular de um pássaro

um ramo verde vide vindima

sobe no caramanchão da tarde

que arde e paira e se desvaira

na fermentada paz depois do gozo.
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Ronaldo Costa Fernandes

Solilóquio

r
om quantos ferros

se faz uma manhã?

Pernas mecânicas,

bocas mecânicas,

o mundo mecânico dos elevadores

e da depressão.

Os objetos pendem como frutas

os objetos também amadurecem —,

a seiva dos ferros e madeiras.

A sala precisa ser podada

que 
jardineiro extirpará as ervas daninhas do sofá?

A tosse do motor de popa

onde estão os barcos

na umidade dos prédios?

Os peixes nadam na clorofila das venezianas.



O tempo

O tempo e sua matéria

a máquina dos meus humores

tão rica e mineral

enquanto lá fora

a sonata dos desatinos

orquestra o boi que se estende no varal

O tempo e sua miséria

deus negro que não encontra o sono.

O tempo e sua morfologia

feita de nada e de tudo

como alguém que anda

com os calcanhares para a frente.

O tempo e sua büis negra,

atrabiliário e perverso,

monstro do lago Ness,

ó profundeza 
feita de vazio.

O tempo e sua caixa de música

o lugar dos sons prisioneiros

que se escuta é o silêncio das horas

lambendo o ar rarefeito.

O tempo — animal que não envelhece,

nós é que passamos por ele

como alguém que acena de um ônibus

para a imobilidade saudosa

de um bar à beira da estrada.
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Sanderson Negreiros

D e plumas navegantes

o pavão está.

A cor em si bastante

punge.

A cauda mede

o caos e a beleza

ferida pelo que no caos

é fictício.

O pavão caminha:

puro espaço de chama.

A cabeça esconde

a áurea violeta dos olhos.

A cabeça pende

antiga incerteza.

E o corpo equilibra

o peso da criação.



Os almocreves

O crepúsculo sumidoura

a passagem do tempo.

Os riachos

mudam-se em aragem.

Os almocreves

espreitam a lua

que sussurra espaços de

inverno.

Os almocreves, desérticos.

Os burros de carga sonorizam

fechados de aveloses.

Vê-se o branco a caminhar

pelas estradas, onde a lua

moldura dissídios e lobisomens.

Sem espera, as alimárias

forcejam o frio do quebrar-da-barra

para prosseguir 
em demanda

dos cerros de Cariri.



170/ Poesia Sempre

Tânia Martins

la se move no sono

atenta como se rosa fosse

tesa na extremidade do caule

ela dorme no mais fundo

da tua consciência

inocente pássaro

se de olhos abertos vigias

mais em ti ela sonha volúpias

e vibra, tilintar de vidro, fagulhas

para despertar solene e calma

quando exausto enfim te entregas

à íntima noite da tua alma



uero palavras duras mas não sei

dizê-las.

Quero a secura, esta que trago.

De um gole.

Mente o verbo

a mente trapaceia.

Onde a carne do verbo,

que possa dizer da ferida?

A palavra, oca de vida,

que é senão um brinquedo

que vicia?
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Tanussi Cardoso

Da 
poesia

U canto do pássaro

à procura do vento

não

a promessa de amor

nas faces da lua

não

o medo do mundo

em cima do muro

não

o malabarista

na corda bamba

não

o olho do tigre

exato certeiro

preciso

o olho do tigre

sim



Oco

^ído são solidões, silêncios.

Tudo são mistérios. Medos.

Mesmo em ebulição,

nascendo as palavras.

Tudo são angústias, Ausências.

Tudo.

Mesmo o poema.

(Principalmente o poema)
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Thiago de Mello

A boca da noite

Para Rosemary Alves

O que não fiz ficou vivo

pelo avesso. O que não tive

pertence à dor do meu canto.

A estrela que mais amei

acende o meu desencanto.

Vinagre? Sombra de vinho.

De noite, a vida engoliu

(O doce a boca da noite)

as dores do meu caminho.

O meu vôo se apazigua

quando a tormenta me abraça.

O que tenho se enriquece

de tudo que não retive.

Diamante? Flor de carvão.

No rio Andirá todo estrelado,

dezembro de 2000



O animal da 
floresta*

D e madeira lilás (ninguém me crê)

se fez meu coração. Espécie escassa

de cedro, pela cor e por conter

no seu âmago a morte que o ameaça.

Madeira dói?, pergunta quem me vê

os braços verdes, os olhos cheios de asas.

Por mim responde a luz do amanhecer

que recobre de escamas esmaltadas

as águas fundas que me deram raça

e cantam nas raízes do meu ser.

No crepúsculo estou da ribanceira,

entre as estrelas e o chão que me abençoa

as nervuras. Já não faz mal que doa

meu bravo coração, de água e madeira.

Barreirinha, fim de 2000

* O título é do Cony.
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Wanderley Francisconi

Presença de Graciliano Ramos

i

D o outro lado da mesa

(vai alta a madrugada)

Madalena aparece:

quase um vulto na penumbra.

Realidade?

Fantasmagoria?

Paulo Honório está confuso.

Exilado,

aliena-se de tudo e de todos.

Somente Madalena se impôs, esplêndida,

iluminando as trevas

do seu coração.

II

a terra calcinada vais em frente,

demandando o horizonte que te acena

com a possível paisagem mais amena

aos mínimos direitos de um vivente.

Sertanejo de Euclides, tua mente

adamantina e forte é tão serena,

malgrado o teu pesar, a tua pena

pelo descaso imposto à tua gente.



Assim te vejo, Fabiano — amigo

solidário de quem trabalha a terra

e morre à míngua, presa do inimigo.

Quisera extintos tantos desatinos,

vendo-os felizes nessa estranha guerra

— a ti, sinhá Vitória e os dois meninos.



j 

»

.



Reprodução de página da obra O diário de Frida Kab/o:

um auto-retrato íntimo. Trad. Mário Pontes.

Rio de Janeiro: José Olympio, 1996



E-*—> STUDOS E TESTEMUNHOS

De uma cosmopoesia

Haroldo de Campos

ssim como sc fala de 
'mitopoética' 

(uma poética do mito ou mitogênica) 
pode-se falar de uma

'cosmopoética'.

A idéia de compreender a ordem do cosmo à maneira de um engenho sabiamente articulado remonta aos

arcanos do pensamento poético-filosófico.

Pitágoras (570-490 a.C.), teórico da harmonia, fez corresponder as sete cordas da lira às sete esferas celestes.

Herdeiro dessa tradição, Publius Terentius Varrus (n°. 82 a.C.), em seu poema geográfico intitulado "Corografia",

deixou expresso! 
"Vi 

o mundo girai* no eixo etéreo e os orbes reluzentes dar-se, uns aos outros, por vozes

eternas, sete sons. Essa a máxima alegria (Letitia) dos deuses." (cf. C. Morelli, Athcncum, 1914, pp. 129-130 ). A

essa harmonização sétupla das esferas, Apoio, divino citaredo, modula seu canto.

Não por acaso, na tradição poética, tem-se indagado desse engenho cosmológico, desse maquinar do mundo,

coarticulado ao mover dos astros, ao som da música das esferas , inacessível ao ouvido humano. A essa indagação,

no suceder das concepções astronômicas, ofereceram-se duas perspectivas: a ptolomaico-geocêntrica primeiro; a

copérnico-galileana, heliocêntrica, depois.

D ante, o magno autor do Sacrato poema, no Paradiso em especial, apresenta, em perspectiva teológico-

escolástica, a visão hierarejuizada do universo cristão escalonado ascensionalmente, encimado 
por um signo

supremo e por um significado último, a 
'visão 

beatífica, zênite transcendental do vero. Na tipologia cultural de

Lotman, trata-se do 
'paradigma fechado ou concluso , característico da Idade Média. Sua concepção astronômica

é ptolomaica, condividida por pensadores árabes, que a reelaboram entre os séculos IX e XI, sobretudo Alfragano

e Abatênio. O tratado do primeiro deles, vertido para o latim, IJber de agre&ationibus, é tido como 
'o 

manual

astronômico' de Dante; para o poeta, como vem exposto no terceiro tratado do Convívio, na esteira também de

Aristóteles, o globo terrestre estava no centro do Universo, com o qual coincidia, concentricamente, o centro da

esfera terráquea (cf. Alessandro Ghisalberti, 
"La 

cosmologia nel duecento e Dante", in CORTI, Maria (org.). Opera

di Dante / Le/ure classensi. 13, Ravenna, 1984). Aqui é interessante referir a opinião de Barbara Reynolds, na
'Introdução' 

à tradução conjunta, de responsabilidade dela e de Dorothy Sayers, do 
'Paraíso' 

(Penguin Classics).

Segundo a dantóloga americana, Dante se daria muito bem 
"com 

um universo copernicano, centrado em torno

do Sol; talvez essa concepção até mesmo se lhe adaptasse melhor do que a do universo geocêntrico que lhe era

conhecido. A hierarquia angélica do poema, circungirando em torno de Deus, o centro de tudo, faz com que a

hipótese de um universo orbitando em torno a um sol central lhe pudesse ser grandemente conveniente"
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No 
'Paraíso' 

de Dante, a visão cosmoteológica do Universo ocorre em especial no Canto XXXIII,

ou seja, na culminação do 
"Poema 

Sacro" (versos 85 a 126; as citações que seguem procedem de

minha 
'transcriação' 

em Pedra e lu% na poesia de Dante, Imago, 1998:

E vi na profundeza que se interna

ligado com amor num só volume

o que pelo universo se escaderna.

Substância, acidente e seu costume,

unidos entre si de um modo tal

que o dito aqui não passa de um relume.

Creio que vi a forma universal

desse nó, e no júbilo me alargo,

pois di%ç-lo e sentir é go%o igual.

Na clara, na profunda subsistência,

da alta lu% três giros vi, três cores

conclusas numa só circunferência,

íris a íris, mútuos resplendores,

de dois se refletiam, e o terceiro,

um fogo a espiralar dos dois fu/gores.

O lume eterno, a sós em ti sediado,

só te entendendo e de ti intelecto

e no entender-se amante deleitado.

Em Os lusíadas, de Camões, a visão cosmológica ocorre também no último canto, o décimo do

poema. Tétis, guia e núncia, declara ao herói-navegador, Vasco da Gama (X, 76 e 80):

Fa^-te mercê, barão, a Sapiência

Suprema de, cos olhos corporais,

Veres o que não pode a vã ciência

Dos errados e míseros mortais.

Vês aqui a grande máquina do mundo,

Etêrea e elementar, que fabricada

Assim foi do saber, alto e profundo,

Que é sem princípio e meta limitada.
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O mesmo privilégio, como vimos, foi concedido a Dante pela 
"Suma 

Luz" divina. O acesso à

visão desse 
'nó 

universal' que tudo liga (Dante) ou da 
"Máquina 

do mundo" (Camões) é, por força,

uma aquisição de sabedoria e dc vidência (do futuro, inclusive). C) Deus só de si intelecto (Dante) é,

em Camões, igualmente enigmático ("Mas o que é Deus, ninguém o entende / Que a tanto o engenho

humano não se estende"; X, 80, dístico final da oitava). Jorge de Sena lembra \. Kl. (>enteno — faz

aqui uma pertinente comparação entre os 10 Cantos de Os lusíadas, e os 100 da C.owêdiü. Sena justifica

seu achado, fruto da 
'imaginação aritmosófica', pela conexão entre as 

'bases 
pitagóricas* de ambos os

poemas (Y. K. Centeno, 
"O 

cântico da água em Os lusíadas", in A viagem de Os lusíadas: símbolo e mito.

Arcádia, 1981, pp. 31-32, nota 12; Jorge de Sena, A estrutura de Os lusíadas. Portugália, 1970, p. 109).

Em estudo sobre os comentários camonianos de Faria e Sousa (Trinta anos de Camões, I, Edições 70,

p. 197), a propósito de uma observação de Faria no sentido dc que 
"à 

imitação do autor da Commedia,

Camões quis que as partes de sua epopéia fossem cantos também", volta ao tema (Não sem um laivo

discutível de cabalismo numerologico-divinatorio, que não rasura a curiosidade dos dados); Ksta

aproximação é prenhe de portentos, por colocar os 10 cantos de uma comédia terrestre em paralelo com

os 100 cantos da comédia divina. Mas poderíamos 
nós mesmos acrescentar algo mais a estes portentos

subentendidos. Com efeito, Camões publicou 
Os lusíadas em 1572, quando se cumpria o centenário da

primeira publicação 
impressa (1472) da Divina comédia.
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Visao geral do Paraiso tie Dante Alighieri
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Assim como, no Canto X do poema camoniano, há virtualmente uma retomada intertextual do

Canto XXXIII (último) do 
"Paradiso" 

e de toda a Commedia, Carlos Drummond de Andrade, no seu

admirável poema 
"A 

máquina do mundo" (Claro enigma, 1951), dialoga com ambos esses textos

exemplares. Nesse dialogismo poético, não apenas comparecem o Dante e o Camões cosmológicos,

mas ainda a 
'Cantica 

infernal' da Divina comédia (a 
'estrada 

de Minas pedregosa' replica à 
'selva

selvaggia ed aspra e forte', em que Dante se vê de súbito perdido, já que 
"la 

dritta via era smarrita";

responde, também, ao 
"percurso 

árduo, difícil, duro a humano trato" que, em Camões, descreve a

viagem aventurosa do Gama 
"por 

mares nunca dantes navegados"; C. I. v. 3; C. X, 76, v. 8).

Tanto a posição de Dante, como a de Camões, perante o enigma do Universo, é a de um crente,

de um fiel seguidor da dogmática teológica do cristianismo, jamais posta em questão. Para Dante,

radica-se em Deus o poder do papa, seu representante em questões religiosas, e o do 
'sacro

imperador', o monarca por direito divino, em matérias de ordem temporal. Para Camões, Portugal é a

nação escolhida por Deus entre as demais européias, para ser o Bastião da Cristandade. Para ambos,

é a 
'divina 

verga' que rege 
'os 

vários orbes' (Lusíadas, X, 38); 
"o 

amor que move o sol e move estrelas"

("Paraíso", XXXIII, verso final).

Já no caso de Drummond, é um poeta cético, 
'incurioso' 

à força das decepções sofridas, o

protagonista que recebe e recusa a oferta de revelação, que implica a sabedoria, ou seja, o

conhecimento do engenho regulador do Ecúmeno.

Neste ponto, retorno à questão cosmológica, porém, de uma óptica já não mais ptolomaica e sim

galileana (Drummond não discute — não é este o seu propósito 
— a arquitetura tributária de

Ptolomeu, subjacente ao maquinismo dantesco e camoniano do mundo)

Inspirado em Dante, adotei o paradigma decassílabo e o esquema da termina ( a estrutura triádica,

em correspondência com a Trindade teológica, segundo observa Archibald MacAllister, dantólogo

americano, na 
"Introdução" 

à estimável tradução, por John Ciardi do 
"Inferno" 

(cf. The Inferno, New

American Library, New York, 1954).

O mesmo esquema foi perfilhado por Drummond, só que o poeta mineiro trabalhou com

decassílabos brancos, pondo de parte a intrincada rímica (terça rima) do módulo dantesco.

De minha parte, decidi-me pela construção rimada, complicando o esquema com rimas

deliberadamente imprevisíveis (quase-rimas, apoios assonânticos, ricochetes anagramáticos etc.). Por

outro lado, através de hipérbatos e torsões sintagmáticas, procurei perturbar a fluência normal do

decassílabo, conferindo-lhe uma 
'sintaxe 

em abismo', que roça, às ve2es, pelo 
'indecidível'.

Nessa operação de 
'sintaxista', 

outras influências me valeram. Assim a de Odorico Mendes, de

suas traduções homéricas que levaram o perplexo Sílvio Romero a tachá-las de 
'monstruosidades'

escritas em 
'português 

macarrônico', e o compreensivo e bem-humorado João Ribeiro a considerá-las

de leitura mais fácil que o original grego... Também Sousândrade, o rebelionário inventor

antinormativo de nosso Romantismo, esteve presente em minha oficina de trabalho, influindo em

algumas de minhas soluções. Ao leitor atento, não será difícil identificar, nesse ou naquele passo, o

selo estilístico, seja de um, seja de outro.
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Na passagem do mundo da física antiga, ptolomaico-geocêntrica, para o da moderna, 
galilaica,

newtoniana e einsteiniana, verifico que haveria algo de previsível nesse salto do passado no presente

(e no futuro, já que desse impulso para 
o devir estào grávidos os descobrimentos da ciência na sua —

como diz I. Prigorgine — "escuta 
poética 

da natureza ).

Pelo menos, esta é a reflexão que me açode ao ler agora, post festum, esta passagem da

"Introdução" 
à tradução de Sayers e Reynolds, já aqui mencionada:

Um universo einsteiniano, com um centro não reconhecível, não seria, é de supor-se, o mais

apropriado à alegoria dantesca. Mas se Dante tivesse agora de reescrever seu poema de

conformidade com a física do século XX, ele, provavelmente, haveria de surpreender a

interessante correspondência numérica entre os 10 céus de sua cosmologia e as 10 dimensões da

nova, e não teria maior dificuldade em adaptar-lhe seu desenho.

Aqui, faz-se remissão à obra The Nature of tbe Vhysical World, 1928, de A . S. Eddington. Segue

uma explanação, que resumo: de acordo com a lei da gravitação de Einstein, há 10 medidas ou

coeficientes principais 
de curvatura do mundo. O espaço-tempo é concebido como um fólio

multidobrável, inserido em tantas dimensões quantas sejam as novas vias que encontre 
para torcer-

se em torno delas. Seu inventário não se exaure até que acrescente, às quatro, outras seis, num total

de 10 dimensões.
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Minha perspectiva, não respondendo a uma fé inicial (como a de Dante e de Camões), nem a um

ceticismo desilusionado e radical (como em Drummond), é agnóstica, ou seja, em vez de 
'incuriosa',

animada pela curiositas, pelo desejo de, na dúvida, explorar os possíveis que a hermenêutica do enigma

oferece: não crendo, nem descrendo, mas duvidando e inquirindo, no sentido de buscar (até onde

factível) o conhecimento. A história deve duvidar (no sentido grego de históreo, 
'inquirir', 'perguntar').

Essa, penso, a história da evolução da física e do 
'inquérito' 

continuado que ela pressupõe. Desde o

momento em que a mente indagadora de Galileu (e de Copérnico) se deu conta de que a Terra girava

em volta do Sol, até a cosmologia atual da explosão primeva ou 
'Big-Bang', 

para a qual encontro no

Toldot (Gênese/ Bere'shith) da Bíblia Hebraica (Tora) um equivalente mitopoético. De fato, em minha

tradução dos versículos iniciais do Poema Bíblico, está:

No começar/ Deus criando - - -

o fogo-água/ e a terra

'Fogo-água' 
(em vez da tradicional tradução por 

'céu', 
semanticamente contagiada pela

sobreposição icônica do céu cristão) é a tradução de shamájim pelo viés da célebre glosa etimológica

de Rashi, o mais conceituado dos comentadores da Tora hebraica. Ou seja, tratar-se-ia de um

composto de 
'esh 

(fogo) e máyin (água), o que me faz pensar, por translação metafórica, na 
'sopa

cósmica' primordial da teoria do 
"Big-Bang" 

(ver o meu Bere'shith / A cena da Origem, Perspectiva,

1993, p. 27 e notas 17 e 18).

E óbvio que, numa tentativa cosmopoética como a do meu A máquina do mundo repensada (Ateliê

Editora, 2000), a metáfora é o recurso indeclinável para a figuração plástica dos inventos da física (e

nesse sentido, não por acaso, foi do Finnegans Wake de Joyce que procedeu a expressão quark da

nomenclatura da física). Não há negar a aura metaforizante que nimba conceitos como os de 
'buracos

negros', 
'anãs 

brancas, azuis e rubras', 
'morte 

de estrelas' ou 
'desvio 

vermelho', por exemplo.

Metafórico era o 
'demônio 

determinista' de Laplace, como o 
'demo 

termodinâmico' de Maxwell. E

nessa conjunção que entram, em meu poema, o indeterminismo probabilístico de Poincaré e o 
'Lance

de dados' jogado contra o acaso — 'Deus 
não joga dados', Einstein — de Mallarmé. Aqui também se

contrapõem a 
'teoria 

dos quanta', por um lado, e, por outro, o determinismo antiquântico de Einstein,

questão paradoxalmente complicada pelo fato de que foi o teórico da relatividade quem,

pioneiramente, contribuiu para essa mesma concepção dos 
'quanta'.

Meu poema comporta, ademais, um excurso autobiográfico, que envolve uma homenagem a Mário

Schemberg, o maior de nossos físicos teóricos e um humanista de altura leopardiana. Schemberg

contribuiu para a descoberta das estrelas anãs, dos 
'neutrinos' 

e foi colaborador do russo-americano

Gamow na identificação do 
'efeito 

Urca' (outra designação metafórica de uma descoberta física:

Gamow era um aficcionado jogador de roleta no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro...).

Pedira-me uma querida amiga, a matemática e física Guita Guinsburg, que contribuísse com um

texto para uma coletânea de escritos sobre Schemberg que ela estava organizando. Optei por escrever
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um poema que veio a se intitular 
"Hieróglifo 

para Mário Schemberg". Custei certo tempo 
para

elaborá-lo. Só veio a desenhar-se em definitivo cm minha mente depois de uma visita que fiz, cm

companhia do jovem poeta uruguaio, radicado no México, Eduardo Milán, ao recinto arqueológico

maia de Palenque (Tabasco). Lá se ergue, resgatado da selva, o 
'templo 

de Ias Inscripciones', a meu

ver o mais belo do conjunto, em forma de um pagode-pirâmide, não muito alto, acessível por largos

degraus. Chegando-se a seu topo, é preciso descer por um túnel escavado na rocha, cujo teto está

revestido de fezes de morcego, e que se aprofunda numa semi-escuridão. Quando se .atinge o fundo,

abre-se, súbito, um espaço iluminado, uma cripta funerária, e se tem a visão de um príncipe maia em

posição fetal, cuja imagem está gravada cm tamanho natural, em relevo, na pedra tumbal cjuç recobre

seu jazigo. A imagem, depois da forçada katábase no escuro, tem sobre o observador um efeito

epifânico, de deslumbramento. Ainda sob essa impressão, empreendi o dificultoso retorno à superfície

e ao sol tropical, ferindo meu braço na áspera parede lateral. Lembro-me que, para sair do 
'buraco

negro', do Hades sepulcral, me foi necessário o auxílio providencial de uma robusta turista japonesa,

que me puxou para fora com vigor desportista. Dali, eu e Milán (cuja energia jovem lhe permitiu um

mergulho subctônico menos penoso), 
fomos a um paradouro rústico, já fora do recinto sagrado das

ruínas, 
para almoçar. Sentados tranqüilamente à mesa, tudo, de repente, começou a tremer, dos móveis

aos pratos e talheres. Era um tremor de terra dos fracos e não temíveis, explicou-nos o dono do lugar,

vendo nosso susto. Mas este não fora apenas um efeito da circunstância, mas um pânico retrospectivo,

pois pensamos, os dois, no quanto teria sido angustioso se estivéssemos, à altura, no fundo do escuro

poço de Palenque... De volta ao hotel, pensei no poema a escrever, e ele então me veio, com a imagem

de Mário como um bodisatva de olhos semicerrados, sábio. Quando o li ao físico e à sua mulher, a

pintora Lourdes Cerdan, voltada para a parapsicologia e o mediunismo, me disse ela,

aprobatoriamente, que via em Schemberg a reencarnação de um astrologo maia, e completou,

encorajada pelo sorriso indulgente do físico, apaixonado crítico e colecionador de pintura: 
"Ou 

então

de um artista chinês da dinastia Tang, especializado em pintar borboletas...

Quero terminar este depoimento de oficina referindo-me a dois pontos. O primeiro deles e a

importância cjuc teve para mim (poeta sem formação físico-matemática) o compulso de obras

elucidativas, mesmo para um leigo, como as que arrolei na nota apensa ao texto (por exemplo: M.

Schemberg, Pensando a física-, John Gribbin, Gênese: as origens do homem e do universo-, Marcelo Gleiser, A

dança do universo: dos mitos da criação ao Big-Banj>).

Nessa mesma ordem de idéias, quero registrar também a leitura crítica dos meus originais, sob o

crivo da razoável propriedade 
de minhas metáforas científicas , por Roland de Azeredo Campos,

professor de Física Teórica, especializado em Cosmologia, da UB, e por Guita Guinsburg, ex

assistente de M. Schemberg, professora 
do IF/USP.

O segundo ponto 
é relativo ao final propositadamente inconclusivo do poema (estância 153, verso

primeiro e único). Ao cabo do percurso indagador, a agnose não se transformou em 
'gnose'; 

ficou,

como no princípio, 
a dúvida (agora, é verdade, enriquecida pelo esforço metódico de auto-indagar-se).

A 
'física' 

não deu lugar a uma 
'metafísica'. 

Parodiando Guimarães Rosa, que é invocado nas expressões
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"neste 
sertão" (2.3) e 

"veredas... 
se entreverando" (3.1 e 2), a 

"verdade 
não há". Mas o efeito

grafemático do O (em maiúscula e negrito), que inicia a incompleta (uma só linha), 
'terzina' 

terminal,

recolhendo em modo retroativo o 
'o' 

final, reiteradamente rasurado na palavra 
'nexo' 

(o nexo o nex o

nex), se superpõe, em meu 
'percurso 

textual', ao 
"Zero 

ao zênit/nitescendo / ex-nihilo" do poema

final do ciclo 
"O 

â mago do ô mega" (55-56), impresso em branco estelar sobre fundo negro-noturno,

antecipatório do 
'zero 

significante' em que a semioticista Julia Kristeva, num lance de ousadia

hermenêutica, viu resumir-se o conceito sânscrito-búdico de 
'sunyata" 

(vazio pleno).

Relevo. Lápide esculpida no sarcófago da

pirâmide do Templo das inscrições.

Desenho de Agustín Villagra, Palenque

HQ
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Entrevista

Mario Lu%i e a vertigem da 
palavra

^^onsiderado um dos maiores poetas 
italianos do século XX, Mario Luzi recebeu a Poesia Sempre

em seu apartamento em Florença, para debater sua dileta aproximação entre poesia e filosofia, a obra

de Dante, a trama da História e as veias do Tempo.

Poesia Sempre: ü crítico Cario Bo afirmou

certa vez que a obra de Mario Luzi

apresentava a princípio uma linguagem

muito particular, mas que aos poucos

adquiriu proporções coletivas, a ponto de

apresentar-se hoje como um dos poucos

instrumentos de orientação na floresta de

símbolos contraditórios e freqüentemente

trágicos de nosso tempo. Como se constitui

essa espécie de harmonia diante de tanto

desconcerto?

Mario Luzi

Fotografia de Luciano Bonucclli, © Maria Pacini Fazzi

Luzi: Na poesia juvenil, a que Bo está

aludindo quando se refere à 
"medida

particular", havia um lirismo verossímil,

introspectivo, 
que me acompanhou nos

primeiros anos de formação de minha

personalidade lingüística; em seguida,

num livro como Primicias do deserto, que é

dos anos 48-50, a poesia tem de lidar

com um mundo mais objetivo, menos individualista, aberto à experiência geral do homem... Penso

nesse livro Primicias do deserto, escrito no imediato pós-guerra... Fiu poderia citar um texto cm especial,

"Invocação", 
um poema articulado em partes, uma suíte orgânica, que se interroga sobre a condição

do homem, do indivíduo no Universo. Nos primeiros anos depois da guerra, ainda havia esperanças

no progresso do ser humano e da justiça, que agora, todavia, se revelaram errôneas, inseguras e

atribuladas. Já existia a condição de desengano, de desilusão. Jamais de forma desesperada, 
porém

triste e desiludida. C) caminho da humanidade não se abriu depois da guerra para uma nova estrada:

retomou os velhos pecados, 
as angústias humanas... 1 rata-se de percorrer o caminho, com maior

experiência, talvez, e consciência.
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Poesia Sempre: Já não se percebe o Mario Luzi inatingível do Caderno gótico...

Luzi: É verdade, lá havia um sonho que deu lugar ao registro mais refletido.

Poesia Sempre: Uma pietas que penetra todas as coisas...

Luzi: Sim, ela ocorre de fato em Primícias. Trata-se de uma piedade diferente, de pessoas que sofreram

juntas e julgam o mundo. Nota-se uma progressiva consciência dos limites da humanidade, do

Universo que nos abriga e que também nos domina. Tudo isso permanece além da nossa compreensão

e, portanto, existe uma consciência da necessidade de sermos menos orgulhosos, intelectualmente, e

de redimensionarmos as ambições humanas. Ou, melhor dizendo, as presunções humanas. E ocorre

também o próprio redimensionamento da História, para a qual sempre demos enorme valor, pois que

se trata de nossa história, não conhecemos outra. Devemos também aprender que nossa história não

é a História do mundo, mas a história dessa pequena espécie humana, a que pertencemos. E por isso,

a necessidade de reavaliar tudo.

Poesia Sempre: Em seus primeiros livros, é recorrente a presença da poesia toscana, que emerge de sua

poesia, com uma força delicada e precisa, que remete ao rigor de Dante e à melopéia de Petrarca.

Poderia falar dessa experiência e dessas estratégias dantescas que de alguma forma o levaram a uma

'auto-análise' 
em sua poesia?

Luzi: Para um escritor italiano, para quem usa a língua italiana, a referência aos mestres, aos

fundadores é inevitável. Não podemos fugir disso. Esse encontro, naturalmente, pode acontecer em

muitas situações, na retomada do pós-guerra, depois desse trauma que produziu efeitos e

conseqüências em minha poesia. Eis um novo encontro. Sobretudo com Dante, que esteve

radicalmente presente, melhor dizendo, numinosamente presente, 
ou como pessoa que está acima,

mais do que mestre, como companheiro de trabalho. Eis que nesse momento ocorre uma aproximação

até cordial, humana, com o Grande Poeta, que de mito volta a ser mestre, um homem que também

utilizou a língua, que sofreu, que também viveu uma crise total: o fim do império — 
que ele sempre

sustentou — e o fim de todas as instituições da época. Mesmo no tempo de Dante levaram tudo à

falência e ele também acaba por experimentar a 
'ruína', 

o 
'escombro' 

total, assim como nós depois da

guerra. Não só ruínas materiais, mas também ruínas culturais, de comportamentos e instituições.

Havia, portanto, essa analogia com ele. Naturalmente o que nos faltava, e que Dante possuía (à parte

a genialidade), era a fé, a segurança teológica, doutrinai que o sustentava também nos momentos de

dor, de tormento e nunca lhe faltou o tomismo e a fé cristã.

Poesia Sempre: O senhor se refere também ao dolce stilnuovo salvífico de Dante em oposição ao dolce

stilnuovo de Cavalcanti...
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Luzi: Sim, é verdade, o de Dante é animado por essa aparição, essa vontade transcendente de conhecer

o todo através da experiência amorosa, enquanto isso falta ao de Cavalcanti essa sustentação moral.

Cavalcanti é um incrédulo, embebido nas doutrinas materialistas de Averróis, de Avicenas e, por isso

mesmo, a sua poesia amorosa fala de uma paixão muito mais destrutiva do que edificante. Não é como

a de Dante. E, nesse sentido, nem a amizade intelectual entre Dante e Cavalcanti se mantém... Em

Dante, o poema é salvífico porque 
a experiência que nos projeta em seu poema principal é uma

experiência 
que não termina nele mesmo, mas envolve todos os seus leitores. Por isso, Dante nunca

aborrece, sempre o relemos como se fosse a primeira vez. Ele invade nossas vísceras e nos convida a

atuar.

Poesia Sempre: Para diversos críticos a sua poesia, depois de uma importante fase hermética, voltou-se

para um campo sem fronteiras, com altíssimos imperativos morais, uma piedade cósmica e ao mesmo

tempo histórica, de um grande 
rigor formal, siderado pela delicada reação entre o Cosmos e a

História...

Luzi: Acho que no fundo, além das razões subjetivas, permanece intacta e inexplicada a razão da

criatura humana, como tal, que afirma ver de um lado o criador e, do outro, a criatura. Vemos as

coisas nessa perspectiva. Devo dizer que esta distinção, que existe no sentido ideal, é para mim cada

vez mais próxima. A criatura também faz parte da criação e o criador também é uma criatura. Essa é

a minha interpretação atual. Existe uma unidade no Universo que engloba a criatura e o criador, mas

para chegar a isso eu não saberia falar de um processo lógico, mais ou menos descritivo, a não ser desse

afundar, desse imergir na condição de criatura como tal, na criação, no mundo que nos escreve.

Mario Luzi e sua mesa de trabalho

Fotografia de Luciano Bonucelli, €) Maria Pacini Fazzi
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Poesia Sempre: Como o leitor Mario Luzi analisa o itinerário do poeta Mario Luzi?

Luzi: Bem, devo admitir que nunca me encontrei imóvel num determinado ponto, podendo afirmar

"agora, 
passarei a ser observado por mim mesmo!" Ao contrário. Sempre estive em movimento, e o

que experimentei depois foi transformado por outras coisas que eu estava fazendo. Não que eu tenha

alcançado uma condição de neutralidade, um ponto de equidistância de meu próprio ser. Trata-se de

um olhar em movimento, que costumo lançar sobre mim mesmo, meu presente e meu passado...

Tenho dificuldades para responder a essa pergunta. O prodígio da vida é que ela não é jamais linear...

Poesia Sempre: Há uma imagem de Bergson, que representa a vida como o fio da meada, que também

pode retornar a si mesma, valorizando talvez algo que possuíamos e de que não tínhamos

consciência.

Luzi: Exatamente. Essa noção de tempo não é linear... Existe certamente uma cronologia por razões

práticas, objetivas.

Poesia Sempre: O tempo, agostinianamente, é uma memória que está sempre presente, um ponto entre

passado e futuro...

Luzi: Ele possui o Presente, que encerra ao mesmo tempo todo o passado, o presente e o futuro.

Poesia Sempre: Importante tem sido a sua atividade crítica. E penso que o ensaio 
"Vicissitudes 

e forma"

seja um bom instrumento para a compreensão das exigências éticas e estéticas de Mario Luzi...

Luzi: Eu sempre dei um valor essencial ao movimento, à metamorfose, à mutação. A vicissitude é

fluidez, ao passo que a forma é seu antagonista dialético, que captura a realidade, embora a dialética

não termine. Isto serve para nos explicar muitos aspectos da história literária, da história da arte... O

desejo, a necessidade simultânea das duas potências do humano, aquela de se mover, abstrair e

contemplar.

Poesia Sempre: Falemos de Florença. A Florença do Caffè San Marco, das Giubbe rosse, da Catedral...

A Florença dos turistas... Noturna, solitária, coletiva... Qual dessas é a sua Florença?

Luzi: Florença é a casa em que se vive. Cidade dura e cortante, que afunda em suas próprias pedras,

e que por vezes se enobrece de modo pujante... Ao menos é assim que eu a vejo. Às vezes pouco doce,

e nada hospitaleira. Eu a vi sofrer durante os eventos bélicos, e mantenho, portanto, muitos laços de

ternura com ela, mas o que eu mais aprecio é a sua severidade, que de algum modo a enobrece. Ela é

terna, de uma ternura quase insustentável. Mas é também severa de aspecto e, se quisermos, um tanto

imperiosa, de quem ergueu igrejas e imensas catedrais, de quem sempre nutriu um sentimento de

grandiosidade em relação a si mesma, sem deixar de ser, ao mesmo tempo, contida e severa.



Estudos Testemunhos 193

Poesia Sempre: Luzi, tradutor de Coleridge, Shakespeare, Du Bos, Racine... Qual é a ponte entre

poeta e tradutor?

Luzi: A tradução consiste num encontro com uma outra cultura, com uma outra língua, mas eu

procuro dizer que nunca gostei 
de teorizar a respeito porque, ao fim e ao cabo, somos sempre

desmentidos... A tradução é um fato essencialmente, deliciosamente empírico... A primeira

tradução que fiz para 
O barco é cópia de Ronsard, que usei como molde... É diferente, porém, do

modelo... Mas o que eu queria 
fazer, afinal? Eu queria, num certo sentido, aderir a um sentimento,

a uma pietas... É um poema que nasceu como outros vários, quando morrem os que amamos.

Depois veio Coleridge. Leone Traverso pediu 
a minha colaboração, e eu me entusiasmei

bastante... Traduzi 
"Kublakan" e outros, depois 

"Balada 
do Marinheiro", que é um poema, mas

que apresenta certas tonalidades que não existem em nossa poesia. Isso também deve ser

considerado: a relação existente entre uma obra e sua história, a tradição daquilo que se deve

traduzir. Esse encontro com outras línguas e estilos coincidia com a necessidade de alargar um

pouco o meu regime expressivo, depois de Advento noturno e Caderno gótico, passado o período

hermético... Eu estava encontrando as nuances, as passagens que, no fundo, não existiam no rigor

demasiado formal de minha poesia, 
e essa aproximação me serviu para desenvolver em seguida a

expressão lingüística que 
encontramos nos poemas 

desse período, como Primicias do deserto,

Magma... Outra grande 
experiência foi a tradução de Andrâmaca, de Racine, que eu fiz porque

estava apaixonado pela 
história, pela guerra 

de Tróia, pela protagonista que, feita prisioneira,

encontra Pirro, é uma história muito bela, e cheia de razões para ser traduzida. Depois traduzi

Shakespeare para 
o teatro. Naquele mesmo período eu estava escrevendo Magma e, por causa

daquela potencialidade 
dialética que antes já se dava em minha poesia, agora eu tinha à disposição

uma linguagem idônea para 
esse trabalho, não só para mim, mas para a própria tradução. Para um

escritor, a tradução deve ter uma motivação, senão perde o sentido. Não é traduzir simplesmente.

Para fazer isso há profissionais.

Poesia Sempre: A viagem de Simone Martini é um dos poemas mais belos e estranhos da literatura italiana.

Desejava saber de sua gênese, 
do tempo interno e externo...

1 uzr Bem eu diria que depois de escrever Para o batismo de nossos fragmentos (1985) e Frases e incisões de

um canto salutar (1990), 
tive a impressão de que o meu discurso estava concluído, que eu havia

alcançado o ápice dentro da minha reflexão, meditação. No entanto, os poemas iam chegando, eu senti

a necessidade de escrever certas coisas... Então eu perguntava qual era o significado das coisas que

desejava escrever O tema era o retorno. Um motivo antiquíssimo, primordial, a viagem e o retorno.

Pensei na minha infância em Siena... E à medida que o livro avançava, eu era atraído por esses dois

pólos: havia a poesia 
da volta, que não era, contudo, um retorno aos próprios passos. Era mais um

retorno às fontes às origens. Siena e o pintor Simone Martini, que era a recordação mais
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cromática de minha infância (foi ele quem introduziu uma dialética da cor dentro da luz). Simone

Martini tornou-se uma pessoa, um companheiro do qual eu não poderia me privar. Além disso, ele

fora convidado a ir para Avignon. Conviveu com a cultura francesa, que exercia sobre mim

enorme atração, e a sua viagem de volta para a Itália. Mas Simone Martini não pensa em voltar

para Siena, quer ir além. Ele se parece com Dante. Era um bom leitor de Petrarca e de Dante.

Chegou a fazer o retrato de Laura. Era alguém que sentia a poesia: 
"Luz 

intelectual plena de

amor"... É o que devia estar buscando. Numa certa altura, como costuma acontecer, o livro

passou a me conduzir. Não era mais eu, e sim ele quem estava se fazendo, e me arrastava, me fazia

entender o que eu não entendia, e estava a se escrever...

C) poeta em contraluz

Fotografia de Luciano Bonucelli, © Maria Pacini Faz/.i
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Poesia Sempre: O senhor escreveria um livro de memórias? Ou acredita que a sua obra já contenha a

dialética recordação e esquecimento?

Luzi: A memória... Toda vez que tive de usá-la ou que procurei recorrer a ela... Talvez seja a memória

aquela que nos usa. Sinto que começo a transformá-la... Até mesmo certas coisas de que me lembro...

A memória como recordação, ou seja, circunscrita às coisas que vimos, conhecemos... Bem, eu a

transformo sempre, mas acredito que todos nós fazemos isso. Ao recordar não somos mais fiéis...

Talvez inventemos até o significado daquilo que recordamos, e que antes não possuía qualquer

significado especial... Um livro de memórias para mim não faz sentido. Admiro os livros que já foram

escritos como o de Arceri. Trata-se de ótimo livro. Pode apresentar aspectos nada gratificantes. Mas

é bom livro. Estou citando apenas um, mas há outros tantos como lacopo Ortis... No que me diz

respeito, acredito que narrei tudo em minha obra... A memória é uma grande dimensão de nossa

mente, de nossa psiquê, de nossa inferioridade, mas não sabemos o que ela é. Sabemos somente que

nos dá essa profundidade. 
Até para imaginar o futuro é preciso se alimentar inconscientemente. A

memória, se não é nossa, é de nossos pais. Acredito que possam influir em nós reminiscências, coisas

que não são nossas, que herdamos, e que são discutíveis, também... Estou pensando em certos

pesadelos que vêm de longe...

Poesia Sempre: O poema 
"Voa 

alta palavra" encerra memórias e transparências, quem sabe pesadelos,

mas também convida a um profundo 
compromisso com a luz. A palavra representa para o senhor uma

estrela, um ponto 
fixo... Como sua mãe... Um lugar excepcional, um observatório altíssimo. Quais são

os caminhos da alta poesia 
em nossos tempos?

Luzi: Não sei se a palavra possui 
um tempo ou se está fora do tempo. Acho que está no tempo da

criação, dentro da ordem do que foi criado - algo que nos dá a revelação da magnitude, da grandeza

e também da aspiração ao conhecimento... É a palavra que nos ilumina a respeito de tudo. Não somos

nós que a pronunciamos. 
É ela quem nos pronuncia. E ilumina.

Poesia Sempre: Como o senhor vê o quadro da poesia italiana contemporânea?

Luzi: Para mim não é fácil julgar a poesia contemporânea. Nessas últimas décadas, existe uma notável

variedade de atitudes, que talvez sejam mais superficiais do que fundamentais. Essa variedade está

mais concentrada nos modos, nos tiques estilísticos do que na substância que, ao contrário, apresenta

uma certa homogeneidade. Trata-se de uma poesia mais variada em estilo do que em substância.

Existe uma certa koiné, como se costuma dizer, da qual alguém se destaca. Alguns poetas que aprecio

não possuem, 
no entanto, um conteúdo profundo, uma atitude diante da história, do mundo. Não sei

se existe uma individualidade. Existe, no conjunto, desenvoltura e desembaraço de linguagem,

imaginação, com um registro um pouco minimalista, que olha mais para as coisas superficiais, 
que não

enfrenta, afinal, o nódulo.
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Poesia Sempre: E o seu próximo livro para o novo milênio...

Luzi: O meu novo livro, se é que existirá, quero que seja escrito pelo transitar cotidiano do tempo,

que seja escrito pelo tempo que passa, que seja um registro humilde dos sentidos e do fluxo das idéias

e das coisas.

Participação de Maria Copolecchia

Trad. Caro tina Giampietro

Mario Luzi



I ara lá vai, palavra, 
cresce em profundidade

toca nadir e zênite de tua significação,

pois que o podes 
às vezes - sonho que a coisa estale

na escuridão da mente —

mas não te separes

de mim, que não chegues,

te peço, 
ao celestial encontro

sozinha, sem meu calor

ou ao menos minha recordação,

sê luz, não erma transparência...

A coisa e sua alma? ou a minha e o sofrimento?

Trad. Ivo Barroso
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PJL orque te reatais, ó luz,

de mim nas coisas vistas

ou ainda mais dentro

naquelas que não vemos?

Finda a história, anulada a pessoa,

ganho ou perdido o embate?

Talvez seja

outro que amadurece

e esplende, o pleno amor,

o pleno aniquilamento

em coisa? em que substância única,

em que total inessência —

impossível sabê-lo,

não há testemunhas, não há canto?

Você pensa ou sonha que alguém pensa

no redemoinho de paz

do rodopio cruento...

Trad. Ivo Barroso
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Um modernista extraviado 
1

Luís Augusto Fischer

C J uando o Brasil ouve ou vê a previsão 
do tempo, fica sabendo onde é o inferno: é no Sul.

Por^ufé de lá, daqui, que vêm as ondas de frio, as massas polares, as chuvas de inverno. É de lá que

vem a interrupção dos calores que em nosso imaginário — e, pensando bem, no imaginário mundial -

compõem essencial e inelutavelmente a própria 
brasilidade. (Um leitor menos avisado perguntaria: mas

como assim que o inferno tem a ver com o frio? Inferno não é quente? Não, leitor: está na Divina comédia

que o miolo do inferno é um bloco de gelo, está no Doutor Fausto, de Thomas Mann, a gélida sensação

de Adrian Leverkühn ao conversar com o Tinhoso. Inferno: inverno.)

Assim é no Brasil, o que não surpreende. Poderá estranhar é que também no Rio Grande do Sul, a

terra fria brasileira, a'mesma perspectiva 
exista. Porque mesmo os gaúchos olham aqueles mapas do

tempo e ficam sabendo: ou do pólo, 
ou da cordilheira andina, passando, portanto, pela Argentina e/ou

pelo Uruguai, aquele frio de rachar não é 
'nosso', 

é deles, vem do Outro predileto de nossa mitologia

cultural — o castelhano.

Não será preciso 
enfatizar quão cara à identidade regional gaúcha é a figura deste Outro. Foi com

ele aliás contra ele, que o Rio Grande se inventou — a fronteira móvel, o contrabando, as guerras, as

ocupações, as alianças de ocasião, tudo isso desde que o sul da América passou a ser área de interesse

geopolíticò, para 
a Espanha desde o século XVI, para Portugal um pouco mais tarde, ao final do século

seguinte.

Assim deu-se aqui, na prosa 
trivial da história rio-grandense, aquilo que os épicos de todos os

tempos registraram nas letras da arte. Já o primeiro épico conhecido, Gilgamesh, de idade próxima aos

cinco mil anos, demonstra que, para 
haver um herói de fato, para que ele seja mais que um simples

valente e saia a correr mundo e a dominar a natureza, é preciso haver um Outro consistente, êmulo e

rival. Para haver um Gilgamesh é necessário um Enkidu, ambos atraindo-se reciprocamente 
'como 

por

uma mulher', amando-se, desafiando-se, lutando truculentamente, num processo contínuo que os leve a

selar amizade e parceria 
definitiva — isto é, até a primeira nova briga.2

De então por 
diante, os grandes 

heróis literários precisaram igualmente dessa emulação, e muito em

particular quando 
se tratou de situações em que a literatura brotou de dentro de uma civilização

originada da guerra. 
O Rio Grande do Sul, por exemplo.

Curiosamente, no entanto, a literatura produzida por gaúchos, considerada em seu todo, pouco

registra este nosso inimigo mental preferido. 
Descontando alguns casos, cm particular Simões Lopes

Neto e Érico Veríssimo, e mesmo eles nem tanto, esse Outro fica escondido nas dobras da narrativa,

pouco vindo à luz. Na poesia, 
então, a paisagem é ainda mais árida: ou porque a tradição lírica sul-rio-

grandense 
está mais afeita a um modelo casimiriano, cujo melhor representante é ainda Mário Quintana,

ou porque 
a poesia 

de dicção regionalista se ocupa mais de vanglorias bravateiras, o certo é que nossos

poetas pouquíssimo 
ousaram olhar no olho do castelhano, real ou imaginado.
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Para simbolizar, lembremos trechos da letra do Hino oficial do Rio Grande do Sul, o estribilho,

perfeitamente presunçoso na intenção e completamente desmarcado na descrição bravateira:

Mostremos valor, constância,

nesta ímpia, injusta guerra.

Sirvam nossas façanhas

de modelo a toda a Terra.

No miolo dessa tradição poética é que vamos encontrar uma figura totalmente imprevisível, em

forma e fundo: Tyrteu Rocha Vianna (1897-1961), autor de um único livro editado, Saco de viagem.'Ano

da edição: 1928, o mesmo da edição de Mactínaiwa, de Mário de Andrade, de Martim-cererê, de Cassiano

Ricardo, de Giraluç, de Augusto Meyer, e do ensaio Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Segue até hoje

sendo um livro não assimilado, sem lugar em cânone algum, numa prova de sua estranha originalidade.

Nem o reconhecimento de especialistas (poucos, é verdade) alcançou transformar Tyrteu numa

referencia obrigatória do influxo modernista do país, posto cjue de fato ele faz por merecer. Vejamos

logo um poema do livro, o primeiro, espécie de manifesto a que comparecem as balizas do poeta:

Críticos

passadistas

tende piedade amém

destes

oswatdandradeanos

futurismismos

poupai-os do manejável porrete

critica!

lembrai-vos sempre ao lê-los

deste pedido introduciona/ amém de novo

e de que a liberdade de fa^er versos

nestes Brasis

não foi regulada pela Lei Ado/pbo Gordo

Entre o que então se chamava 
'passadista' 

e 
'futurista', 

Tyrteu convoca Oswald de Andrade, autor

perfeitamente rejeitado ou ao menos ignorado pela poesia gaúcha (e brasileira) da época, ousando

ainda avançar na fórmula católica de contrição para torcê-la em favor de uma tese libertária, que vem

cifrada e requer explanação: a Lei Adolpho Gordo, editada em janeiro de 1913, regulamentava a

expulsão dos estrangeiros envolvidos em atividades sindicais e políticas; e para a consciência dos
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letrados conservadores - 'passadistas', hegemônicos naquela altura e por isso mesmo alvo declarado

desse poema-plataforma 
de Tyrteu —, as teses 

'futuristas' 
tinham as máculas da origem estrangeira e

da intenção subversiva, pelo que deveriam ser tão expulsas quanto os militantes anarcossindicalistas

indesejados por Gordo.

Arriscando uma generalização, poderíamos 
dizer que nenhum outro modernista brasileiro, mesmo

os de carteirinha, teve as duas ousadias contidas no poema: nem reivindicaram explicitamente essa

liberdade de inspiração anarquista, nem, muito menos, justapuseram tão imediatamente a liberdade

política e a liberdade literária. O ter sido Tyrteu pouco ouvido e lido na época, só reforça sua

impressionante posição 
no quadro do movimento modernista radical, faltando apenas

reconhecimento.

Na linha do poema-piada 
de Oswald, de mistura com o registro afetuoso com que modernistas

vários trataram as memórias da meninice (lembremos logo o mesmo Oswald e Manuel Bandeira), o

poema Mau hábito reproduz um diálogo entre o guri e sua mãe, seguindo-se uma breve consideração

metafísica do guri:

Em que lugar que mora a Mãe-d'água mamãe

é lá na fonte da vovó

como é que ela é

é uma mulher bonita de cabelo verde

corpo de peixe vestida de estrelas rabuda

Por que é que eu não vejo ela

é porque ela não se mostra aos meninos

que tiram ranho do nariz com os dedos

e durante todo o tempo em que

eu podia crer na vida da Mãe-d'água

o meu nari^foi o único culpado

dela não ter aparecido

Boa parte 
das marcas modernistas está aí, na linguagem como na concepção; e interessa também

ressaltar ainda uma vez a singular contemporaneidade espiritual e estética entre aquilo que no centro

do país se produzia 
na ponta mais radical da vanguarda literária, com Oswald, e Tyrteu, que viveu a

maior parte 
da vida no interior do Rio Grande (na época da publicação do livro), especificamente em

Alegrete, cidade não exatamente cosmopolita, e menos ainda no primeiro quarto do século 
passado.

O que, contudo, não o impediu de integrar em seu Saco de viagem uma seção panorâmica chamada

"Churrascos de Viagens", que contém uma seqüência de poemas que de fato viajam por Pelotas, Rio

Grande, Florianópolis, Santos, Rio de Janeiro, depois retornando ao pago, Livramento, Alegrete e

Santiago. Vale observar o poema Rio de Janeiro:
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O Pão de Açúcar

amostra da larga padaria da barra

a praia melindrosa do colar

de pérolas de lu^

o cassino hotel ratoeira

do campista da roleta do bacará

e dos menus em cinco línguas

a receita purgativa dos passeios

no O jornal

colônia gaúcha desfilando

a eletricidade mosquital do Frederiquinho

musicada pela música odalisca de Brutus Pedreira

dançada pelo sirigaitismo do Rufino

e a regência da Policia de costumes

a malvadíssima ^oo/ógica criação

dos cariocas malvados ingratos

o burro sem rabo

d'a!ém maire

e o Rio matando o tempo

com o enterro do Morro do Castelo

com o Homero Cru\ chefiando

prontamente as pompas fúnebres

Em Santos, o final do poema dialoga claramente com a leitura que de São Paulo fez Oswald,

4

pouquíssimo tempo antes:

Não Miramarei arriscadas roletíssimas com ou sem chuva

dorminhóco a noite sesta maior da minha vida

sonhando-me a última banana podre do Brasil

Ficou dito atrás que Tyrteu tratou abertamente do nosso Outro, o castelhano, e vamos ver como.

O poema que vai citado agora na íntegra, 
"No 

galpão", precisa de algumas informações cautelares. A

forma (fôrma) geral do poema funciona como um causo, uma história exemplar, curta, concisa, de

fundo mais ou menos moralizante; é, como se diz no Rio Grande da campanha, um 
'causo 

galponeiro',

uma história contada no galpão onde os trabalhadores da fazenda (peões) se reúnem, ás vezes no

intervalo entre uma faina e outra, e mais ainda nas manhãzinhas, antes do trabalho, ou nas noites, após

ele, à roda do fogo.
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Dentro desse causo-poema figura-se uma seqüência narrativa que começa com um recurso animista, que dá estatura de

personagem a eventos da natureza invernal do pampa 
— em especial o Minuano, vento gelado que varre essa região de oeste a

leste na estação fria —; em seguida, essas forças naturais trazem para o galpão alguns peões que andavam namorando na

redondeza. Dentro do galpão estão dois peões velhos, Aurélio e Tibúrcio — velhos e por isso sábios —, 
que recebem o

prepotente D. Fulano, não casualmente um 
'bandaoriental', 

isto é, um urugaio. Vejamos então o poema:

Lá fora o patrão D. Inverno

mais D. Frio e seu capata£ Minuano

mais a peonada deles feita de pingos de garoa

iam repontando

a manada retacona dos peões

do pasto alto das noturnas cavaleiragens pelos ranchos

da vizinhança grávida de gurias cubiços palpáveis

para a mangueira das 4 paredes do galpão

e à roda do fogo D. Chimarrão os pastorejava

formados

seu Tibúrcio era o contador de histórias de plantão

siá Dona Conversa foi vindo vagarosa e lerda

como a baia aguateira lunanca

e pela boca desdentada do Aurélio chegou-se

na história recente dos fantasmas assombradores

do posto do rodeio das bragadas

houve risadas mui reticenciais dos circunstantes

largas longas e cortantes como facão marca touro

e D. Silêncio chegou montado no pschit

do capata% bandaoriental D. Fulano

seu Tibúrcio mandou D. Stlêncio à fava

e foi se defendendo na maciota

retrucão a fechar um crioulo filado

mais não foi eu que o sobreintendente

ia prender na cadeia

como desencaminhador da fia mais moça

da siá Dona Ana ia

e o pai do aleijadinho

e logo em seguida

deu vontade de fasyr pipi no capata%

bandaoriental D. Fulano

peleador de amores impúberes abafados
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Ao início, como foi dito, a narração vira do avesso a lógica pampiana, tanto a da natureza quanto

a da cultura; são as forças naturais que repontam (conduzem) os peões (Tyrteu usa o plural antigo,

'peães') 
para o lugar do pouso, enquanto na vida real é o peão que reponta o gado. De onde vinham

eles: 
"do 

pasto alto das noturnas cavaleiragens", ou seja, de uma incursão noturna, a cavalo, a um

lugar de farta comida, 
"pelos 

ranchos da vizinhança grávida de gurias cubiços palpáveis", isto é, num

povoadozinho em que há moças-cubiço, cobiçadas; e já aqui se adianta um dado estranho, a grávida

vizinhança, elemento que ao final será retomado, numa imagem.

Chegam eles ao galpão, que Tyrteu chama de 
'mangueira', 

local cercado onde se guardam os

animais, enquanto aqui, inversamente, se reúnem os homens; toma-se chimarrão, e este 
'pastoreja',

controla, apascenta os homens, em mais uma subversão do narrador em relação à vida real. Seu

Tibúrcio conta histórias, mas em ritmo tardo, como a 
'baia 

aguateira lunanca', a égua manca que

carrega água nas cercanias da sede da fazenda, e que só faz esse serviço precisamente porque não

serve para serviços mais exigentes, tal como o velho peão'galponeiro. Outro peão, Aurélio, velho e

desdentado, conta por sua vez um causo de fantasmas que andavam assombrando o posto (espécie de

subsede da fazenda, ocupada por um posteiro, peão encarregado da vigia dos limites) em que se faz o

rodeio (o cuidado, o trato) das bragadas — 
palavra perfeitamente ambígua, que significa, por um lado,

certo pêlo animal, malhado, manchado, e por outro evoca aquelas meninas-cubiço, que usavam bragas,

antiga peça de roupa íntima feminina.

Entendendo a alusão, a peonada se ri, mas com comedimento, porque a conversa galponeira é

mais composta de entreditos e de charadas do que de discursos explícitos. Mesmo assim, o capataz

bandaoriental D. Fulano (inimigo tão apavorante que nem nome tem), provavelmente o chefe daquela

expedição erótica, ordena silêncio, o que significa a instauração de um clima quase pânico entre os

circunstantes: uma tal desavença pode já significar horrores, quem sabe implicar um duelo, no mínimo

uns tapas.

Mas Seu Tibúrcio, experimentado peão e 
'causer', 

retruca tal ordem, enquanto enrola o crioulo

(cigarro), cauteloso mas sem medo, quase como o mineiro mítico do lendário brasileiro, dizendo a

verdade; e o poema reproduz sua fala, arremedando a prosódia popular, numa prova interessante da

atenção de Tyrteu à linguagem. Aqui retorna aquela 
'gravidez' 

antes aludida, de vez que foi o próprio

castelhano que desencaminhou 
"a 

fia mais moça da siá Dona Anaia e o pai do aleijadinho".

Nada resta ao imponente e agora impotente D. Fulano, salvo a hipótese de um desafio à briga, do

que retirar-se, coberto de ridículo, para 
'fazer 

pipi*. O poema se encerra, então, qualificando o

bandaoriental, que de glorioso e machão passa a objeto de galhofa, peleador não mais de lides dignas,

'gaúchas', 
mas 

'de 
amores impúberes abafados'.

Assim, num poema-causo de poucas linhas, Tyrteu resume, imediatamente, a demanda mais

arrojada, oriunda do Modernismo paulista e cifrada na linguagem aglutinante e insubmissa diante do

cânone parnasiano amplamente hegemônico na retórica de então aqui no Sul, e o veio mais

legitimamente gauchesco, estampado tanto na forma quanto no tema, ambos ousando brincar com o
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fantasma de nosso Outro inescapável. Aí estão o trabalho regular do peão, o ambiente típico da parca

convivência, os dilemas do sexo e da truculência — elementos estes centrais na formação do Rio

Grande do Sul, lugar de muita história e de pouca poesia. Tyrteu nos ensina a olhar para isso de perto.

Notas

Este texto nasceu de uma conversa com Flávio Aguiar.

Gilgamesb, rei de Uruk (uma lenda bíblica). Tradução de Pedro Tamen do texto em inglês de N. K. Sandars. São Paulo, Ars Poética, 1992, p.

25.

Saco de viagem. Edição da Livraria do Globo, Porto Alegre, 1928. Nas citações deste artigo atualizamos a ortografia. Houve uma reedição em

1995, por Itálico Marcon, pela Editora da PUC/RS. () autor, Tyrteu Rocha Vianna, teve vida atribuladíssima, com lances ainda hoje mal

conhecidos. Há alguma evidência de que tenha sido lesado financeiramente, o que talvez explique, ao menos em parte, sua trajetória social

decadente, de rico herdeiro de fazendas a mero remediado. Era poliglota e amigo das novidades — teria sido um dos primeiros brasileiros a

lidar com radiomador. Por tudo isso, sua biografia merece ser escrita.

Mantive o acento errado na penúltima linha por motivos de clareza.
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Poesia de elevado estilo

Fábio Lucas

c
om Poesia reunida (Rio, Topbooks, 1999), de Dora Ferreira da Silva, temos o marco

cinqüentenário de uma dedicação ao lirismo, na sua mais elevada concepção. Veremos como o

conjunto de procedimentos da poeta engrandece os temas, ampliando sua verticalidade semântica. A

coletânea é precedida de memorável prefácio de Gerardo Mello Mourão, verdadeira arte prática

lastreada na tradição greco-latina.

Já na primeira coleção de poemas, Andanças (1948-1970), Dora Ferreira da Silva estimula a reflexão

sobre o fazer poético. E o que se exprime, por exemplo, em 
"Nascimento 

do poema":

E preciso que venha de longe

do vento mais antigo

ou da morte

é preciso que venha impreciso

inesperado como a rosa

ou como o riso

o poema inecessário.

Quatro dimensões se apresentam nessa proposta, a fim de definir a genealogia da misteriosa arte

da palavra: a instância arcaica ("do vento mais antigo"), a consciência da morte, a imprecisão

inesperada e a gratuidade ("o poema inecessário"). Tais subconjuntos da arte poética aproximam a

Poesia reunida dos cânones simbolistas, embora essa demarcação seja apenas tendencial. O poema

prossegue:

É preciso que ferido de amor

entre pombos

ou nas mansas colinas

que o ódio afaga

ele venha

sob o látego da insônia

morto e preservado.

Já agora o nascimento da poesia lírica tem sua fonte nas feridas do amor: a paixão. Pois é esta que

faz com que ele (o poema) 
"venha/ 

sob o látego da insônia/ morto e preservado".

Finalmente, o poema se fecha pela própria inserção no 
"rito 

da forma":
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E então desperta

para o rito da forma

lúcida

tranqüila:

senhor do duplo reino

coroado

de sóis e luas.

Lê-se, por trás do primeiro sentido, a possível circularidade dos rituais (sol e lua) como promessa

de retorno, o ciclo de mortes e renascimentos. Até mesmo a organização do calendário, ao ver de

Georges Gurdorf, se apresenta como 
"uma 

espécie de mediação (...) entre a unidade do sagrado e a

dispersão da existência" (Mythe et Métaphysique, Paris, Flammarion, 1953, p. 69).

O que há, na densa coleção de poemas de Dora Ferreira da Silva, é uma interminável oscilação

entre o território do sagrado e as contingências existenciais. Daí inscreverem-se no seu largo

panorama verbal, ora a memória ancestral da cultura humana, ora as fraturas do mundo relacionai.

Desde a primeira 
obra, Dora Ferreira da Silva se aprofunda no jogo das tensões entre a vida solar

e a noturna. Mas é evidente que, dentro do espírito de sua predisposição emocional, as tintas do lusco-

fusco e a escuridão da noite, com seus mistérios, ocupam a maior parte da manifestação verbal. Dá-

nos, de início, três poemas com o título 
"Noturno", 

dos quais destacamos o princípio do II: 
"Nossos

olhos nos pertencem/ 
não o dia." E como termina a composição: 

"A 
noite já desfere/ seu punhal de

trevas." No III, temos:

"Pétala 
da noite/ pálpebra 

fixa dos que olham para sempre a morte."

Como não poderia deixar de ser, a lua preside ao espetáculo noturno, símbolo lembrado na fina

composição 
"Lunimago", a que aderem remissões literárias como Orfeu, Eurídice e Ofélia. Jogos

verbais de sabor metafísico povoam os poemas, como neste: 
"Amar/amaro/mar." 

Aliás, convém

sublinhar o gosto que a poeta demonstra pela criatividade, aparente em neologismos e montagens

fonográficas. É o que se observa em 
"Elementária".

Curiosamente encontramos nesse poema o verso 
"vôo 

sem pássaro". Como a literatura se define

como um diálogo infindo de obras ao longo dos tempos, recorde-se que, no poema 
"Aurora", 

de

Adolfo Casais Monteiro, a poesia se apresenta como 
"vôo 

sem pássaro dentro".

Outra característica de Dora Ferreira da Silva, limítrofe com os poetas do Simbolismo francês,

especialmente Baudelaire, é a exploração dos poemas aparentemente em prosa. No seu caso, nomeia

a primeira série com o título, muito feliz, de 
"Tapeçarias". 

Na verdade, na progressão do discurso

poético, em linha batida, o que se nota são rimas internas e cadenciamento rítmico. Além de

repetições e aliterações, de que a obra é rica. Faltaria, apenas ao conjunto, para se traduzir em poemas

regrados segundo a tradição, a forma poemática.
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A poeta se esmera, em repetidas composições, em alcançar aquela orla sem margem do deslimite.

Exemplos: 
"...o 

vôo além da vida" (poema 
"Entre 

os cílios...") e 
"...o 

mundo além dos campos"

(poema 
"A 

mon seul désir"). No campo da subjetividade, temos: 
"Vejo 

o que há de irregular e

errático/na maior alegria" (poema 
"Encontro").

Na obra Uma via de ver as coisas (1973), muitas vezes a poeta se põe rente ao cotidiano. Mas com

uma finura irônica, digna de observação: 
"O 

Exército de Salvação, com sua velha pá, replanta o amor"

(poema 
"Vespertina"). 

O que se apreendem são relâmpagos de imagens, como: 
"gente 

rente ao chão,

tristeza nos farrapos" (poema 
"Cidade").

E assinalável, em Dora Ferreira da Silva, a tendência de deixar, em muitos casos, suspenso o

sentido, como que a solicitar a colaboração do leitor. E que a poeta, não raro, interrompe o fluxo

verbal. Ou, de outro modo, usa construções paratáticas, numa espécie de afrontamento das conexões

sintéticas, fugindo a uma linha unívoca.

O leitor, na recepção da mensagem, supre mentalmente as lacunas do poema, recuperando sua

unidade ou causalidade temporal.

Dora Ferreira da Silva não se cansa de recorrer a mitos da Grécia antiga ou a reminiscências de

viagens pela Europa ou pelo Oriente Médio. Na verdade, qualquer texto poético pressupõe mediação

de dados históricos, que incluem modelos acumulados pela retórica. Sob certo aspecto, a forma atual

é também remissiva a figuras e imagens já codificadas pelo tempo. Diz-se que a tautologia se

incorpora ao arsenal do poeta que, por isso mesmo, nem sempre escapa ao jugo da poética tradicional.

E comum que a autoria de Poesia reunida aglutine impressões sucessivas, nem sempre com as

articulações gramaticais à mostra, deixando abertas as trilhas da interpretação do leitor. Fala pelos

mitos e pelas reminiscências da alma. Como, por exemplo, nos sete poemas intitulados 
"Quando",

dedicados a Vicente.

Dentro da temática da poeta, um dos tópicos mais freqüentados é o da viagem. Daí, navios e aves.

No poema 
"Chartres" 

é notável o apelo ao navio: 
"Ave, 

nave, alvíssima, asas voando/no altíssimo

Dia." Uma via de ver as coisas está pontilhada de registros da Itália, vista com verdadeira sensibilidade

poética. Inicia-se, também, fortemente, o diálogo das palavras com a música. Na série 
"Música", 

aliás,

o poema VI é dedicado a Carlos Drummond de Andrade, que inspirará, mais adiante, outra

composição, 
"Ele 

não estava" (Poemas da estrangeira, 1995).

Já em Menina sem mundo (1976), a poeta exalta a infância e deplora a perda do estado de inocência

e de percepção plena: 
"e 

quando paras o passo prossegue/sem que te movas" ("Menina sem mundo

II"). Canta a beleza particular dos elementos, de animais, pássaros e insetos, cães, sol, chuva, violinos,

fogo. No final, a obra adota um tom bíblico.

Jardins (esconderijos), de 1979, constitui uma obra fértil de convívio com a natureza. Pontificam

ali autores -e artes (Joyce, Naíth, Villa-Lobos, Chagall, Clarice, Guimarães Rosa, Eliot, Jung, Euryalo

Cannabrava, Fernando Pessoa, Rilke). Um mundo de notáveis.

Poemas curtos, natureza enfeitiçada. Tudo se resume no final de 
"Compra-se 

e vende-se": 
"O

jardim era o mar/ os sonhos cardumes/ infindos. E os pescadores/ iam e vinham iam e vinham."
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Temos 
"Domingo 

no Ibirapuera", em que o parque paulistano aparece pela primeira vez. Mais

tarde, em 1992, a poeta no mesmo parque comporá uma série de 18 poemas com o título 
"Garças",

uma das obras mais admiráveis de sua vida, a mais característica a nosso ver.

É que Dora Ferreira da Silva associa as aves ao vôo e transcendência. Garça que, por

deslocamento de letras, se transforma em 
"graça", 

inspira-lhe longa reflexão sobre o destino: 
"ser

uma garça: graça de Deus" (poema XVI). Diz: 
"Vou 

tentar dormir pensando na árvore de garças;/

nem os chineses acharam esse hexagrama/ em sua sabedoria milenar." (poema 111). A seguir,

contrasta seu estado de espírito à cidade que envolve o parque: 
"Ao 

longe a cidade passa

fumegante/ seu trem cinzento de labor contínuo./ Tão sem graça. Os homens esqueceram/ o que

é querer pouco e contemplar." O poema todo é um esplendor. A parte final, XVIII, é apoteótica.

Retratos da origem (1988) diz muito na epígrafe de um anônimo: 
"O 

ser humano é um animal

místico." Destaque para os 
"Cantares 

de Itatiaia", abertos com a voz de Rilke e, a determinado

momento, no canto VI, vivificado por Hegel: 
"A 

sabedoria em forma de coruja/ ergue o vôo ao fim

da tarde." E em Retratos da origem que se homenageia Conchas: 
"feiúra 

linda .

Talhamar (1982) vem após. Mistura mitos antigos de nossa civilização e um sentimento elegíaco. A

poeta se afasta cada vez mais do que se convencionou denominar 
'estilo 

baixo', por traduzir na poesia

a crônica do cotidiano. Prefere o estilo alto, de celebração das dores mais profundas da alma.

Atmosfera cinzenta, entre a tentativa do vôo espiritual e o gosto da confissão.

Nos Poemas da estrangeira (1995) retoma o mesmo clima poético. E quando acontecem as

"Garças", 
já mencionadas. O tema dos pássaros se purifica em 

"Sótão": "A 
cordialidade dos

pássaros é sutil: / Afloram o coração de quem os ama." Dora Ferreira da Silva dá-se ao luxo de

reproduzir poemas seus vertidos ao alemão por Vilém Flusser.

Por fim, Poemas em fuga (1997). Aqui, além das características que presidem às composições

anteriores, aprofunda-se o questionamento 
filosófico. As vezes com sabor de Borges, como no poema

"Limiares": "Um 
espelha o outro e a questão é saber qual o reflexo/ e a coisa refletida. Coisa? — Dois

espelhos são duas margens/ dialogantes mesmo sem gente." Pontificam ali os poemas a John Donne.

E deleitosa homenagem a Henry Miller e Anais em 
"Rude-suave 

amigo".

A atmosfera de melancolia se abate sobre alguns poemas como os 
"Poemas 

póstumos", mas com

leve toque de crença no poder da arte: 
"Tua 

sutil melancolia logo se tornava/ melodia."

(novamente o agudo jogo verbal). Destaque para o último poema 
"Os 

poetas estão com medo..."

Em 
"Amigos, 

amigas" comparecem seus poetas preferidos: 
"Blake 

Poe Emily / Donne Rimbaud

Eliot Rilke Hõlderlin / o feiticeiro Yeats Mestre Guima, bardo de minha / predileção. Drummond

de Andrade — 
poeta grande/ guia e professor."
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Ungua, identidade e literatura oral em Couto de Magalhães

Consuelo Alfaro e 
José 

R. Bessa Freire

A literatura romântica participou ativamente do projeto de construção da nacionalidade,

desempenhou aí uma função efetiva e constituiu o índio como elemento diferenciador que marcava a

originalidade do brasileiro (Jobim,1999: lie 17).

A abordagem de José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898) sobre a língua, a oralidade e os

mitos se aproxima bastante dos procedimentos que foram adotados posteriormente pela Antropologia

e pela Lingüística. Romântico, ele implodiu com algumas noções do Romantismo, antecipando-se em

muitos aspectos ao seu tempo. Em O selvagem, Couto de Magalhães define os procedimentos usados

na coleta da tradição oral, seu conceito de língua, suas fontes e sua visão sobre o índio no processo

de construção da identidade nacional.

Sua formação foi influenciada, de um lado, por uma extraordinária literatura oral transmitida por

lendas 
"metade 

cristãs, metade indígenas", narradas por sua ama-de-leite ou por histórias de amores

e façanhas contadas por vaqueiros e peões e, de outro, por um certo rigor na forma de olhar o mundo,

cultivado no convívio com um homem de ciências, o seu avô materno, que era matemático,

mineralogista e naturalista.

Depois de procurar 
"as 

cores do país" em arquivos e bibliotecas, Couto de Magalhães foi buscá-

Ias nos grotões do Brasil profundo, realizando 
pelo menos 10 grandes viagens: seis delas foram de

Montevidéu ao Pará, sempre pelo interior, e as outras quatro seguiram o roteiro de São Paulo a Mato

Grosso. O escritor Afonso Celso, comparando-o a Livingstone e Stanley, destacou o fato de que

nenhum outro brasileiro ou estrangeiro de sua época andou tanto pelo território nacional. Essas

viagens, usando os mais variados meios de transporte, foram facilitadas pelos cargos públicos que

exerceu como presidente das províncias mais distantes da capital: Goiás (1862-63), Pará (1864-65) e

Mato Grosso (1866-1868).

A primeira grande viagem de exploração aos sertões do Brasil ocorreu justamente quando, com

24 anos de idade, assumiu a presidência da província de Goiás, aproveitando para visitar comunidades

indígenas e percorrer vários rios, entre os quais o Araguaia, o Tocantins e o Vermelho. Com recursos

próprios, realizou ainda várias longas viagens, pelas bacias do Amazonas e do Prata, entre outras ao

Pará (1873-74) com o objetivo específico de estudar demografia e línguas indígenas. O balanço geral

dessas andanças é surpreendente:

Em minhas viagens tenho estado em mais de cem aldeias de selvagens. Conheço cerca de

trinta tribos, constituindo dez nações indígenas, algumas já meio civilizadas, outras ainda

inteiramente extremes de qualquer comparticipação de nossas instituições, idéias e

preconceitos. (CM, 1876 a: 76)
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Dessas viagens, foram surgindo notícias, comunicações e memórias, apresentadas em sessões do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual Couto de Magalhães era membro atuante. Merece

destaque O selvagem, que é o texto mais conhecido de Couto de Magalhães, com algumas edições em

português (1876, 1913, 1975), tendo sido traduzido e editado em várias línguas: francês, inglês, alemão

e italiano. Reúne três ensaios: a) um estudo etnográfico sobre as etnias do Hrasil Central, cjue já havia

sido publicado separadamente dois anos antes; b) um curso de tupi-língua geral e c) um conjunto

denominado pelo autor de lendas tupis coletadas durante as viagens.

A IMAGEM DO ÍNDIO

O selvagem foi um livro encomendado por d. Pedro II para compor a Biblioteca Americana da

Exposição Universal de Filadélfia, em 1876, comemorativa do Centenário da Independência dos

Estados Unidos. Iria, com outros produtos, 
representar o Brasil no exterior e tinha, portanto, um

caráter marcadamente oficial e palaciano. 
Provocou bastante polêmica, porque foi escrito no contexto

de um prolongado 
e acirrado debate sobre a identidade nacional, que durante todo o Segundo Reinado

(1840-1889) tomou conta do país. De um lado, o romantismo nativista viu no índio o elemento

diferenciador que marcava a originalidade do brasileiro e, em conseqüência, procurou valorizá-lo

como representante autêntico e fiel do espírito nacional, contando para isso com o apoio de setores

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Imperial de Belas-Artes e do próprio

Paço Imperial. De outro lado, esboçou-se uma forte reação a essa proposta, encabeçada inicialmente

por Francisco Adolfo de Varnhagen (1810-1878) e seu discípulo João Francisco Lisboa (1812-1863).

O que estava em discussão não era ainda a imagem do índio, construída pelo discurso de Couto de

Magalhães, mas uma questão que lhe antecedia, formulada a partir da imagem internalizada nos

corações e mentes dos brasileiros: valia a pena estudar as culturas indígenas? Compreendê-las ajudava

a entender o Brasil? Que benefícios o país podia obter com esses estudos?

Imbuído do espírito romântico nativista da época, Couto de Magalhães vaticina o

desaparecimento da literatura inspirada em modelo europeu e o triunfo daquela enraizada na tradição

oral indígena, porque a grande arte tira sua seiva da observação própria 
"e 

nossos selvagens ministram

a esse respeito soberbos tipos". O selvagem pretendia justamente propiciar o renascimento do 
"gosto

por estudos que em tão má hora foram cobertos de desprestígio por quem já não tinha força para

fazê-los" (CM, 1975:135).

O CONHECIMENTO DA LlNGUA

Couto de Magalhães teve a intuição sobre a importância do conhecimento da língua, a partir de

uma necessidade sentida na própria pele, em dois episódios cruciais narrados por ele. O primeiro

aconteceu durante a guerra 
do Paraguai, quando viajava uma noite pelo rio, a bordo de um vapor,

descansando no passadiço, 
debaixo do qual um grupo de marinheiros se distraía conversando. Ouviu,

então, um deles, apelidado 
"Pára-tudo", filho de índios Kadiweu, contar uma série de histórias em que
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o jabuti era o personagem principal. 
"Foi 

esta a primeira vez que minha atenção foi despertada para

os mitos nacionais", comenta. No entanto, ele não conseguiu entender parte da narrativa, porque,

apesar de feita em português, era intercalada, de vez em quando, com expressões em Língua Geral,

intraduzíveis. Nesse momento, percebeu que, sem o acesso à língua, não era possível entender os

mitos (CM, 1975:107).

Uma alternativa podia ser a de recorrer ao tradutor, como ocorreu no outro episódio que ele

vivenciou, em 1865, durante uma estada de quatro meses nas cachoeiras da Itaboca, no Tocantins,

onde havia naufragado. Uma noite, o tuxaua dos índios Anambé narrou-lhe a lenda de Ceiuci,

"infelizmente 
no tempo em que eu não falava ainda a língua e em que, portanto, para entender o que

ele dizia, necessitava de servir-me de um intérprete". Couto de Magalhães desconfiou da versão

traduzida.

Depois desses dois episódios, Couto de Magalhães começa a aprender a Língua Geral ou

Nheengatu, falada por índios e mestiços da Amazônia, para assim apropriar-se da literatura oral que

circulava nessa língua. O seu conhecimento lhe permite, entre outras coisas, criticar textos traduzidos

no passado pelos jesuítas, como algumas orações, que ele condena por serem traduções literais, sem

sentido algum para os índios, quando o que os missionários deveriam ter feito era 
"conservar 

o

sentido fielmente e traduzi-lo de modo que o selvagem entenda esse pensamento" (Ollendorf, 140-

141).

Sua preocupação última era, em realidade, com as manifestações literárias. A língua lhe interessava

como instrumento de coleta, de registro e de compreensão da tradição oral. Na medida em que não

era viável para isso o uso de intérpretes e de tradutores, a aprendizagem da língua se fazia

indispensável. É quando Couto de Magalhães organiza uma viagem ao Pará com o objetivo específico

de aprender Nheengatu. Adquiriu tanta habilidade em seu uso, que chegou a ser considerado 
"o 

mais

perfeito conhecedor do nhihingatu no Brasil" pelo bispo do Amazonas, d. José Lourenço, autor de um

catecismo cristão escrito nessa língua (CM, 1975:17).

O interesse pelo conhecimento do Nheengatu não se limitou ao seu uso na fala e na escrita,

havendo dedicado estudos específicos, que culminaram na publicação de uma gramática descritiva,

elogiada por uns e criticada por outros. Sílvio Romero, por exemplo, que não falava a língua,

considerou-a como sendo de 
"pequeno 

alcance científico" (Romero, 1888: 140). O certo é que a partir

dessa descrição, Couto de Magalhães organizou um curso de Língua Geral, segundo o método de

Ollendorf, 
"método 

que os modernos filólogos europeus hão inventado para vulgarização das línguas

vivas" (VII). Os exercícios gramaticais que ele propõe para o seu ensino, na opinião do bispo do

Amazonas, 
"estavam 

tão de acordo com a língua tupi, que qualquer índio da vasta região do rio Negro

e Alto Solimões os entendia facilmente" (CM, 1975:17).

O TRABALHO DE CAMPO

No século XIX, o estudioso das sociedades indígenas raramente recolhia ele próprio o seu

material de estudo, limitando-se a trabalhar com documentos produzidos por terceiros: missionários,

viajantes, membros da administração colonial. Esses, por sua vez, também não tinham convivência
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direta e permanente com os índios e, desconhecendo quase sempre os idiomas nativos, obtinham

informações igualmente por meio de terceiros: os intérpretes. As fontes eram, assim, duplamente

terceirizadas. Nas raras vezes em que a coleta direta era feita, tratava-se muito mais do resultado de

um encontro esporádico no decorrer de uma expedição, do que de uma estada prolongada e deliberada

junto à população estudada.

Couto de Magalhães valoriza a observação direta quando faz as primeiras comparações entre o

que lê nos documentos e o que observa no campo. Em documentação deixada por antigos jesuítas,

por exemplo, a existência de religião em muitas sociedades indígenas é negada. 
"Isto 

não é exato;

todos eles têm uma religião", reage indignado, confrontando com suas observações pessoais.

Questiona os documentos coloniais que difundiam dados inexatos, devido não apenas ao contato

superficial, mas também a razões ideológicas. Afirma que esses autores eram os mesmos que

exploravam a força de trabalho dos índios e, para escravizá-los e negar-lhes qualquer direito, 
"era

mister acreditar que nem tinham idéia de Deus, nem sentimentos morais ou de família". E conclui:

"Merecem-me 
pouca fé os escritores antigos" cujo objetivo é 

"legitimar 
os medonhos atos de barbaria

que os conquistadores cometeram" (CM, 1975:76).

Cuidadoso, ele faz questão, em diferentes ocasiões, de informar ao leitor sobre a origem dos

dados com os quais trabalha. Desta forma, ao apresentar o conjunto de 10 narrativas orais, cujo

personagem central é o jabuti, informa que existem muitas versões, ouvidas por ele em lugares

diferentes; no entanto, naquelas versões recolhidas e transcritas em Nheengatu, quatro delas foram

coletadas com um narrador do rio Negro; duas com um narrador do rio Tapajós e as outras quatro,

do Juruá. Tratava-se de informação relevante — ele explica — 
porque existem 

"pequenas 
diferenças na

língua, peculiares a essas localidades, diferenças que conservei para no futuro se poder avaliar como

os dialetos se formam" (CM, 1975:122).

Charles Hartt, Batista Caetano e o general Beaurepaire, estudiosos do Nheengatu, do guarani

antigo e moderno e do tupi antigo da costa, eram alguns dos interlocutores de Couto de Magalhães

que, mesmo sem viajar, mantinha também contato permanente com falantes de línguas da família tupi,

residentes no Rio de Janeiro, com quem prosseguia a coleta. Na própria corte, ele localizou mais de

100 marinheiros, que falavam tupi ou guarani e ainda cerca de 50 soldados 
"que 

falam o tupi e, como

são indígenas, todos sabem de cor algumas das lendas que figuram nesta coleção" (CM, 1975:108).

Durante semanas e meses — ele conta — ouviu e registrou as narrativas orais, amparado 
por um

documento do próprio ministro da Guerra, Duque de Caxias, 
"que 

deu ordem aos diversos corpos do

Exército para que pusessem à minha disposição todas as praças que fossem aborígines" (Conferência

sobre Anchieta, 142).

A LITERATURA ORAL E AS LÍNGUAS EM CONTATO

Os estudos dedicados à poesia e à arte foram fecundados 
pelas concepções renovadoras de Johann

Gottfried von Herder (1744-1803), como lembra Zilberman, 
porque ele:
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altamente civilizador, embora a moral nelas ensinada divirja em muitos pontos da moral cristã

(CM, 1975:110).

Ele vai tirar algumas conclusões interessantes. Se o que distingue um povo bárbaro é a crença de

que a força física vale mais do que a força intelectual, então, ensinar o contrário 
"eqüivale 

a infundir-

lhe o desejo de cultivar e aumentar sua inteligência" (CM, 1975:110). Neste caso, o povo que criou

essas narrativas demonstra um alto grau de civilização, estágio atingido pelos índios através de suas

manifestações literárias.

Couto de Magalhães propõe um modelo de crítica para as manifestações de literatura oral,

partindo de características das línguas ágrafas, 
"muito 

mais lacônicas e muito menos analíticas" do

que as línguas escritas, substituindo com muita freqüência um longo raciocínio por imagens

aparentemente desconexas para um observador menos atento.

A poesia de nossos selvagens é assim: o mais notável é que o nosso povo, servindo-se aliás do

português, modificou a sua poesia tradicional pela dos índios. Aqueles que têm ouvido no interior

de nossas províncias essas danças cantadas, que, com os nomes de cateretê, cururu, dança de

minuanos e outras, vieram dos tupis incorporar-se tão intimamente aos hábitos nacionais, notarão

que de ordinário parece não haver nexo algum entre os membros de uma quadra (CM, 19975:65).

Segundo ele, só é possível perceber o nexo das idéias entre imagens aparentemente desconexas, se

for levado em consideração o princípio de que, para os índios, a palavra falada é mais um meio de

auxiliar a memória do que um meio de traduzir as impressões. Ele diz que aplicou esse princípio de

crítica à poesia popular, sobretudo aos cantos das populações mestiças profundamente marcados pela

herança indígena e obteve resultados surpreendentes. Descobriu que, 
"suprindo-se 

por palavras o

nexo que falta às imagens expressadas por eles em formas lacônicas, se revela um pensamento

enérgico às vezes de uma poesia profunda e de inimitável beleza, apesar do tosco laconismo da frase"

(CM, 1975:64-65).

Com paixão, mas sobretudo com método, ele implodiu a etnografia fantasiada vigente, que reduzia

os índios aos padrões dos romances de cavalaria e propôs um novo caminho, que acabou alimentando

o movimento modernista.
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pJL O E S I A DAS AMÉRICAS

Popol Vuh

Floriano Martins

veriguando as pistas do próprio nome, o Popol Vuh é o Livro da Reunião. Mas é também o

Livro da Viagem, pois não só foi escrito seguindo o curso de dois rios, o Usumacinta e o Grijalva, como

igualmente descreve o itinerário de uma civilização. Livro essencial do conselho indígena quiché, povo

de origem maia, foi escrito em pele de veado enquanto a peregrinação 
buscava o interior. Dupla entrada

em si mesmo: no espaço geográfico, 
as montanhas da Guatemala, e em busca de condiçoes que melhor

definissem culturalmente aquele conjunto de tribos. Livro estirado no infinito como árvore semeada de

uma cultura. Os quichés habitaram a Guatemala e a península de Iucatán. Livro da criação, mas também

do grande percurso cumprido pelos quichés, até que descobrissem o milho e dessem início à prática da

agricultura. E livro ainda das artes mágicas de um povo.

O título, porém, não havia antes. Foi dado pelo abade Brasseur de Bourbourg, ao verter o livro para

o francês, movido pelas perspectivas 
históricas ali vislumbradas. As duas palavras, de origem maia,

significam casa comum e livro, respectivamente. A primeira transcrição para letras latinas, no entanto, foi

realizada em 1542 pelo frei Alonso dei Portillo de Norena, texto que posteriormente seria encontrado e

recuperado por outro frade, Francisco Ximénez, em Santo Tomás Chichicastenango (Guatemala), em

1701, que tratou de fazer uma nova cópia, cuidando ainda de traduzi-lo para o espanhol. Com o passar

do tempo, os originais se perderam, 
de maneira que, o que se conhece hoje, se baseia em traduções feitas

a partir dl versão espanhola de Ximénez, que propiciou, dentre outras, a versão francesa já referida.

Ao escrever sobre os astecas, disse Hernâni Donato que ali se percebe que 
"a 

Humanidade tem dois

criadores a lutarem constantemente entre si", ou seja, o dualismo asteca, por mais que complexo em

outro sentido, baseia-se em um conflito binário, o que chega a explicar as conquistas violentas e a

religião tirânica que definem essa civilização. Por sua vez, os maias foram um povo pacífico e nos

legaram uma arte sofisticada e elegante. A presença 
igualmente dual de um Coração do Céu e um

Coração da Terra, por exemplo, jamais foi interpretada como sinal de conquista sangrenta, e mesmo a

cota ritual de sacrifícios, somente verificada no segundo império, jamais assumiu uma conotação

alarmante.

A civilização maia se localiza ali por volta do ano 292 da era cristã. O primeiro império vai até 987.

Recordemos com Donato que o mesmo 
"desapareceu misteriosamente. As cidades daquele tempo foram

encontradas intatas, mas abandonadas. Não há sinais de destruição, de violência. Como se um povo,

dono de um império, simplesmente sumisse da face de seu território". Já o segundo império, surgido ao

final do século IX, apresenta conotações políticas e religiosas bem distintas.
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Mas o que nos conta exatamente o Popol Vuh} O poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón o

situa como a bíblia dos guatemaltecos, os filhos do milho. Diz que busca ali sempre o pensamento

indígena, 
"o 

pulso remoto de meu sangue", observando que jamais as variadas versões fizeram com que o Popol

Vuh perdesse o poder de encantamento. 
"Como 

a Bíblia, é um conjunto de textos sagrados e profanos, com

proporções heróicas, onde fermentam deuses, homens e animais, em um âmbito mágico que envolve a origem do

mundo, do homem e dos deuses."

Como em outras gêneses, uma trilogia divina tirou o mundo das trevas e do silêncio. A idéia do vazio

relacionada à escuridão e ao silêncio. Os três deuses se chamam Gucumatz, Tepeu e Hurakán. O grande livro está

pautado pela descrição da criação, as aventuras dos semideuses e a tábua moral. Esta terceira condição, se perde

no fabulário, enriquece-se em informações acerca dos deslocamentos, conquistas e destruições. Onde se

distinguiam? Não é o que importa. Cardoza y Aragón observa com sabedoria: 
"São 

expressões diretas de um povo

inteiro que os concebe amansando-os em centúrias ou milênios com obscura experiência comum e excepcional

capacidade fabuladora, pela mesma virgindade da emoção e do raciocínio."

Na entrada do capítulo segundo vamos dar em um legado de aventuras dos deuses Hunahpú e Ixtalanqué,

gêmeos que configuram a ambientação épica do Popol Vuh. Aí se encontra o aspecto moral do livro, os gêmeos

tiveram os pais sacrificados e a narração aborda temas ligados a castigos, humilhações, perdas, todo um relicário

de como combater as forças do mal, sintetizado pela vitoriosa fala: 
"Nossa 

extirpe não se extinguirá enquanto

houver luz no abrir da manhã."

A graça alcançada por esse povo residia na possibilidade de compreender e habitar o mundo em união. Os

deuses eram agradecidos assim: 
"Fomos 

criados, nos deram uma boca e uma cara, falamos, ouvimos, pensamos e

andamos; sentimos perfeitamente e conhecemos o que está longe e o que está perto. Vemos também o grande e

o pequeno no céu e na terra." Toda uma mitologia preparada para o diálogo, uma herança de solidariedade que

deixamos escapar. A fundação de uma América hoje toldada pelo calibre positivista que dissocia história e

imaginário, vivência e vislumbre, ciência e arte.

Sendo livro que não se abstém de traçar uma ética, o faz como relato de comportamento observado ou

sugestão. Os pontos estabelecidos fixam a memória, mas também excitam a imaginação. O que não podemos

deixar de ter em conta é que, se há uma verdadeira mitologia americana, ela nasce justamente ali, e não da ordem

cristã posteriormente estabelecida.
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Popol 1Yuh

*

Are u tzihoxic vae, ca ca tzinin oc ca ca chaman oc ca tzinonic ca ca zilanic ca ca lolinic ca tolona

puch u pa cah.

Vae cute nabe tzih nabe uchan: ma habi oc hun vinac, hun chicop, tziquin, car, tap, che, abah, hul,

zivan, quim, quichelah, xa utuquel cah qolic.

mavi calah u vach' uleu, xa utuquel remanic paio v pa cah' ronohel.

*

Ma habi naquila ca molobic ca cotzobic, hunta ca zilobic; ca mal ca ban tah, ca cotz ca ban tah'

pa cah'.

x ma qo vi naquila qolic yacalic; xa remanic ha xa lianic paio xa utuquel remanic; x ma qo vi

naquila lo colic, xa ca chamanic, ca tzininic chi quecum, chi acab.

*

xa utuquel ri tzacol, bitol, tepeu, qucumatz e alom e cjaholom, qo pa ha zactetoh.

e qo vi e mucutal pa cuc, pa raxon are u binaan vi ri qucumatz e nimac etamanel, e nimac ahnaoh

chi qui qoheic, quehecut xax qo vi ri cah qo naipuch v qux cah, are v bi ri cabauil ch u qhaxic.

ta x pe cut v tzih varal x ul cuq ri tepeu qucumatz varal chi quecumal chi acabai x qhau ruq ri

tepeu qucumatz.

X e qha cut, ta x e naohinic, ta x e bizonic, x e rico quib, x qui cuch qui tzih qui naoh, ta x calah.

ta x qui cuxlaah quib x e vi zac ta x cahah puch vinac, ta x qui naohic u tzuquic v vinacquiric che,

caam, v tzucuquic puch qazlem, vinaquirem chi quecumal, chi acabai, rumai ri u qux cah, huracán v

bi.

caculha huracán nabe u cab cut chipi caculha, r ox chic raxa caculha, chi e cu oxib rij v qux cah.

ta x e ul cuq ri tepeu qucumatz, ta x naohixic zac qazlem, hupacha ta ch auax oc ta zaquiro 
puch,

apachinac tzucul cool.
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Popol Vuh

(fragmentos)

O CAOS

7. eis aqui relatado isto: tudo estava em suspenso estava estava em calma estava silencioso estava

estava imóvel estava estava em sossego estava vazia a extensão do céu.

8. esta é a primeira relação, o primeiro discurso: ainda não havia gente, animal, pássaro, peixe,

caranguejo, árvore, pedra, cova, barranco, relva, bosque, apenas o céu havia.

9. não mostrava sua face a terra, apenas o mar em calma o céu em sua extensão.

Primeiras trevas

10. não havia nada que estivesse unido, que fosse ruidoso, algo que estivesse agitado estava invisível

tudo o que havia, estava inquieto o que estava feito no céu.

11. não havia nada que estivesse de pé, apenas quieta a água, apenas tranqüilo o mar apenas quieto e

só, não havia nada que existisse, tudo estava apenas calmo, estava em silêncio na escuridão, na noite.

Os criadores

12. apenas sem mais alguém o criador, o fazedor, Tepeu, Gucumatz, os de conceber os de engendrar,

estavam na água rodeados de luz.

13. estavam sob plumas, em verde intenso daí que o chamassem Serpente Emplumada, grandes

conhecedores grandes sábios que eram, assim como havia acima o céu, também havia o Coração do

Céu, eis aí o nome de Deus, assim contavam.

14. aqui chegou então a palavra, juntos chegaram Tepeu e Gucumatz, aqui na escuridão, na noite,

falaram entre si o Poderoso e a Serpente Emplumada.

15. falaram então e se aconselharam entre si e meditaram, compreendendo-se, uniram palavras e

conhecimentos, postos então em acordo.

L
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16. então se manifestou com claridade, enquanto meditavam, que ao, amanhecer deveria surgir o

homem, então dispuseram a criação e crescimento das árvores, cipós, sustento e vida do criado na

escuridão, na noite, pelo Coração do Céu, que se chama Hurakán.

17. Relâmpago-Hurakán foi o primeiro, o segundo Sulco-Hurakán, o terceiro Raio-Hurakán, os três

são o Coração do Céu.

18. então vieram juntos Tepeu e Gucumatz, então começaram a falar sobre a vida e a claridade, como

então clarearia e amanheceria qual seria o alimento o sustento

Trad. Floriano Martins
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Homens e deuses

Sérgio Soares

A
y -L poesia quéchua guarda, em sua tradição, uma parte substantiva de seus mistérios e rituais.

Como ocorre nas sociedades arcaicas, a poesia está vinculada ao seu aspecto mnemônico, ao seu poder

de invocação e evocação, dentro de uma ordem, ao mesmo tempo, xamânica e sacerdotal. Mas os

registros — 
por isso mesmo — são escassos, tal como a partitura das tragédias de Esquilo ou de

Sófocles. Assim, pois, a poesia andina, de língua quéchua, pré-colonial, que chegou até nós, constitui

uma pálida idéia dos cânticos e rituais que demarcaram suas instâncias rituais e metafísicas, voltadas

para o ciclo das colheitas e estações, dos ritos de passagem e da guerra, amalgamados no complexo

cotidiano da alta cultura incaica, a cujo respeito, e por diversas vezes, anotou Cornejo Polar em seus

ensaios memoráveis. Por outro lado, o registro dessa poesia, com sua marca ontológica própria,

acabou muitas vezes por se combinar com a metafísica ocidental, de fundo platônico e cristão,

daqueles que a registraram, ainda nos primeiros séculos, sob domínio da coroa espanhola. A separação

dessas vozes tornou-se — nessas camadas estratificadas de arquétipos - 
praticamente impossível. A

tarefa de reconhecer o que seria mais arcaico e incontaminado na poesia quéchua passou a ser mais um

fenômeno kantiano do que um nômeno, depois da viragem interpretativa, que ocorreu na

historiografia mais recente. Assim, passou-se a compreender, com algum cuidado e intensidade, uma

poesia pronunciada pelos incas e recolhida num cadinho cultural eminentemente andino.

A poesia quéchua da era colonial traz a marca da forte presença dos deuses, encimados por

Viracocha, a reger os destinos do mundo, do homem e da natureza, de modo que peixes e pássaros,

vales e montanhas, nuvens e ribeiras constituem um laço de ressonâncias e de remissões, que formam

o tecido complexo do cosmos e as raízes de uma cultura, que jamais desapareceu completamente, mas

que se infiltrou de modo sub-reptício e invisível, pela capilaridade contra-ideológica do imaginário

contemporâneo, de tal maneira, que o mito, da reconstituição do corpo múltiplo e quebrado de

Atahualpa, que aos poucos se reconstitui debaixo da terra - como um novo deus ctônico dos

oprimidos — 
parece indicar o futuro latente de uma demanda de justiça e redenção.
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D
_L acha paqarin,

Lliphipiríntaj

Upaykunánpaj

Runa kanrajta.

Jánaj pachari

Phuyun chinkachin

Kkumuykunánpaj

Pacha rurajman.

Qoyllúrpaj Inkan

Inti yayanchis

Chujchan masttarin

Páypaj chakinman.

Wayrari tantan

Sacchaj purata,

Rijranta chhajrin

Jánaj pachaman.

Sácchaj sunqonpi

Takikun pichiu,

Anchá upaykun

Pacha kamajta.

Túkuy ttikantin

Súmaj sumajlla,

Llanqa llimpilla

Qqapay samakun.

Qhocha ukhupi

Challwakunapas

Kusitan wayttan.



Nánaj wayupas

Rakhu takinwan

Anaynispannãu

Wiraqochata.

Qaqa rumipas

Qqómer ppachallin,

Wayqqo sacchapas

Wátaj ttikarin.

Orqopi káusaj

Katarikuna

Páypaj chakinpi

Qhatatakunku.

Purun wikkuna,

Qaqa wiskkacha

Uywaman tukun

Paypaj qayllanpi.

Sunqorpas kikin

Sape paqarin

Anaynisunki,

Yayai, kamáqey.
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A
-/ JL terra amanhece

e cobre-se de luzes

para saudar

o criador do homem.

E o alto dos céus

varre as nuvens

para humilhar-se

ante o criador do mundo.

O rei das estrelas

e nosso pai, o Sol,

a seus pés estende

sua vasta cabeleira.

E o vento junta

a copa das árvores

e move seus ramos

erguendo-os para o céu.

E no regaço das árvores

cantam os passarinhos

e prestam homenagem

ao regedor do mundo.

Todas as flores,

belas e ufanas,

exibem suas cores

e perfumes.

E no seio do lago,

universo de cristal,

os peixes se agitam

incansáveis.



O rio caudaloso

com seu canto rude

presta honras

a Viracocha.

O penhasco

de verde se adorna

e a floresta do abismo

ganha nova floração.

A vicunha do páramo

e a águia do penhasco

se amansam

junto dele.

Assim meu coração

a cada amanhecer

presta homenagem,

a meu pai e criador.

Trad. Sérgio Soares
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T
JL ijsi Wiraqocha,

Qanylla qaylla Wiraqocha,

Tukuypi kaj Apu.

Wiracocha kámaj, chúraj,

"Qhari 
hachun, warmi kachu

Nispalláraj rúraj.

Kamasqayki, churasqayki

Qasilla, qhespella

Kausamuchun.

Maypin kanki? Jawapichu,

Ukhupichu, phuyupichu,

Llanthupichu?

Uayríway, 
"jay" 

níway,

Yurajyánay pacha 
kama,

Ashka ppunchau 
kama,

Kausachíway, marqqaríway,

Jatarichíway,

Sakkújtiyri, chhasbkichíway,

Maypi kaspapas,

Wiraqocha Yaya.
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r
V^/ ausa do ser, Viracocha,

Deus onipresente,

juiz que domina o mundo,

Deus que rege e provê,

e cria apenas ao dizer:

"seja 
homem, mulher",

viva em paz e liberdade

o ser

que tu criaste.

Onde estás? Fora,

ou dentro, nas nuvens

ou nas trevas?

Ouve, responde,

concede muitos dias,

uma idade

longeva.

E quando for

o tempo, de forças

desprovido, toma-me em teus braços,

socorre-me,

onde quer que estejas, Viracocha.

Trad. Sérgio Soares
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Viagem ao orvalho em chamas

Douglas Diegues

O Ayvu Rapytá, os textos míticos dos mbyá-guarani do Guairá, no Paraguai, coletado e

traduzido pelo sábio León Cadogan ao castelhano-paraguaio, é um dos caminhos mais belos para se

chegar rapidamente ao coração da palavra-alma dos mbyá-guarani do Paraguai, ao esplendor de

chamas e orvalho da palavra mbyá-guarani em estado de canto, ao verdadeiro tatáchiná, a neblina

vivificante genuína que nutre a palavra-alma e infunde vitalidade a todos os seres, ao teko eté, o

verdadeiro modo de ser dos guarani, ao teko eté marangatu, o autêntico modo de ser benevolente e

iluminado da essência mesma da palavra-alma guarani, como nos ensina com muita erudição, muito

rigor e muita humildade indígena, o filósofo, poeta e lingüista antropólogo espanhol-paraguaio

Bartomeu Melià.

Um dos acontecimentos culturais mais importantes no Paraguai durante o século XX foi o

encontro entre León Cadogan e os textos míticos dos mbyá-guarani, pois revelou em profundidade

um aspecto vagamente conhecido acerca do modo de ser dos Guarani, de suas 
'sinfonias 

teológicas',

da sabedoria secreta de chamas e orvalho da palavra-alma, a teologia da palavra-alma, a essência e a

medula da poesia dos desconhecidos e injustamente ainda caluniados Guarani do Paraguai.

O Ayvu Rapytá pode ser lido como um dos momentos de alta irradiação poética e espiritual da

imensa família lingüística tupi-guarani.

Trata-se de um livro esplêndido, em cujas páginas se esconde o esplendor invisível do mbae'kuaa,

a sabedoria, de cujas páginas flui oychapy, o invisível orvalho em chamas, muito simples e sofisticado,

considerado umas das jóias raras da literatura ameríndia, de que oferecemos um excerto.

Para melhor fixarmos alguns elementos, apresentamos umas poucas notas coligidas do trabalho de

Bartomeu Melià:

"Um 
guarani é sua palavra."

»

"Quando 
uma mulher e um homem se unem sexualmente, são apenas a ocasião para que se dê esse

ato poético mediante o qual a palavra sonhada pelo pai é comunicada à mãe, que desse modo

engravida dessa mesma palavra. O fato de ser gerado e concebido um ser humano é designado

metaforicamente pelos mbyá com a expressão: onemboapyka, 
'se 

dá assento', com clara alusão ao modo

como Nande R« (Nosso Pai) se senta em seu banquinho ritual, iluminando-se a si mesmo em meio às

trevas."

"Se 
a concepção e o nascimento de um guarani se resume a um ato poético de encarnação da palavra,

toda a vida do mesmo será recriação desse ato inicial, de diversas maneiras. De fato, a vida do guarani,

com suas dramáticas instâncias críticas - nascimento, imposição de um nome, iniciação, doença,

carisma xamânico, morte e post mortem — está marcada indelevelmente por palavras singulares."
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"Cada 
nome pode ser considerado uma cifra poética da mesma pessoa. Daí nomes tão simbólicos

como Kuaray-endyju, 
'chama 

áurea do sol'; Karai kucbuvi, 
'torvelinho 

ancião', Kuaray atachy, 
'neblina 

do

sol'; Aramiri, 
'pequeno 

dia'; Para poty, 
'mar 

florido'; Avayvyra'i poty, 
'homem 

flor da pequena árvore';

Oke poty 
'porta 

em flor'."

"A 
realização da palavra, quanto mais belas e boas, dará a medida da perfeição da vida da pessoa.

Todo guarani é potencialmente 
um xamã, um profeta e um poeta.

"A 
classificação e valorização do guarani não se faz por suas qualidades físicas nem por seus bens

materiais, mas pelos 
'cantos' 

que ele possui. O modo de seu dizer-se é o que dá a dimensão de seu

modo de ser."

"Quando 
em um grupo guarani escrevia Curt Nimuendajú em 1914 alguém recebe seu primeiro

canto ritual, isto constitui sempre um acontecimento de interesse geral... Entre os índios de mais de

40 anos, são raros os que não possuem em absoluto nenhum canto ritual.

"O 
caráter eminentemente pessoal do canto nos leva a uma etnografia da palavra guarani sempre

aberta e suscetível de receber novas criações. Haverá nova palavra guarani enquanto exista um guarani

que sonhe e cante."

"A 
palavra é efetivamente para o mbyá o objeto e o sujeito de sua arte, seu conteúdo, sua forma. O

definitivo de sua essência, do seu modo de ser, é a palavra, e toda sua vida se estrutura para ser

fundamento e suporte de palavras verdadeiras.

"Desde 
a criação do mundo e do homem, que é vista como criação da palavra, até a morte de cada

pessoa, que é valorizada como grau maior ou menor de palavra realizada, o mbyá só se entende a si

mesmo em função da palavra."
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Ayvu rapyta

1

amandu Ru Ete tenondegua

oyvára peteígui,

oyvárapy mba'ekuaágui,

okuaararávyma

tataendy, tatachina ogueromonemona

2

Oãmyvyma

oyvárapy mba'ekuaágui,

okuaararávyma

ayvu rapytarã i oikuaa ojeupe.

Oyvárapy mba'ekuaágui,

okuaararávyma,

ayvu rapyta oguerojera,

ogueroyvára ftande Ru.

Yvy oiko'éyre,

pytu yma mbytére

mba'e jekuaa'eyre,

ayvu rapytarã i oguerojera,

ogueroyvára Namamdu Ru Ete tenondegua.

3

Ayvu rapytarã i oikuaámavy ojeupe,

oyvárapy mba'ekuaágui,

okuaararávyma

mborayu rapytarã oikuaa ojeupe.

Yvy oiko'eyre,

pytu ymã mbytére,

mba'e jekuaa'eyre,

okuaararávyma

mborayu rapytarã i oikuaa ojeupe
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4

Ayvu rapytarã i oguerojera i mavy,

Mborayu petei i oguerojera i mavy

Oyvarapy mbaekuaágui,

Okuaararávyma,

Mba'e a'ã rapyta petei' i oguerojera.

Yvy oiko'eyre,

Pytü yma mbytére,

Mba'e jekuaa'eyre

Mba'e a'ã petei i oguerojera ojeupe.

5

Ayvu rapytarã i oguerojera i mavy ojeupe;

Mborayu petei i oguerojera i mavy ojeupe;

Mba'e a'ã petei oguerojera y mavy ojeupe,

Ochareko inóma

Mavaépepa ayvu rapyta omboja'o i anguã;

Mborayu pete í omboja'o i anguã;

Mborayu pete Y omboja'o i anguã;

Mba'e a'ã neychyrõgui omboja'o i anguã.

Original transcrito por León Cadogan
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O 
fundamento 

da linguagem humana

verdadeiro Pai Namandú, o primeiro,

de um pequeno pedaço de seu próprio ser de céu,

da sabedoria contida em seu ser de céu,

com seu saber que vai se abrindo como flor

fez que se engendrassem chamas e tênue neblina.

Tendo-se inventado

da sabedoria contida em seu ser de céu,

com seu saber que se abre como flor,

conheceu para si mesmo a fundamental palavra futura.

Da sabedoria contida em seu próprio ser de céu,

com seu saber que se abre qual flor,

Nosso Pai fez que se abrisse a palavra fundamental

e que se fizesse como ele, divinamente coisa de céu.

Quando não existia a terra,

em meio à escuridão antiga,

quando nada se conhecia,

fez que se abrisse como flor a palavra fundamental,

que com Ele se tornasse divinamente céu;

isto fez Namandú, o pai verdadeiro, o primeiro.

Conhecendo já para si a palavra fundamental que havia de ser,

da sabedoria contida em seu próprio ser de céu,

em virtude de seu saber que se abre em flor,

conheceu para si mesmo o fundamento do amor ao outro.

Quando não existia a terra,

em meio à escuridão antiga,

quando nada se conhecia,

com seu saber que se abre qual flor

fez que se abrisse como flor o fundamento do amor.

1

0

2

3
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4

Havendo já feito que se abrisse em flor o fundamento da palavra que

haveria de ser,

havendo já feito abrir-se como flor um único amor,

da sabedoria contida em seu próprio ser de céu,

com seu saber que se abre qual flor,

fez que se abrisse como flor um canto alentado.

Quando não existia a terra,

em meio à escuridão antiga,

quando nada se conhecia,

fez que se abrisse em flor para si mesmo em sua solidão um canto encantado.

5
»

Havendo já feito abrir-se em flor para si o fundamento da palavra futura,

Havendo já feito abrir-se em flor uma parte do amor,

Havendo já feito abrir-se em flor para si um canto encantado,

considerou com rigor

a quem participar do fundamento da palavra

a quem participar desse único amor,

a quem participar da série de palavras que compunham o canto.

Havendo considerado profundamente,

da sabedoria contida em seu próprio ser de céu,

com seu saber que se abre qual flor,

fez que se abrisse como flor os que seriam companheiros de seu celeste divino ser.

Trad. Douglas Diegues em colaboração com Bartomeu Melià
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Ano 1, n" 1 - América Latina

Ano 1, n° 2 - Portugal

Ano 2, n" 3 - Estados Unidos

Ano 2, n° 4 - Alemanha

Ano 3, n° 5 - França

Ano 3, n° 6 - Itália

Ano 4, n° 7 - Espanha

Ano 5, n° 8 - Israel

Ano 6, n" 9 - Grã-Bretanha

Ano 7, n° 10 - Rússia

Ano 7, n° 11

Ano 8, n° 12

Ano 8, n° 13

Ano 9, n" 14

Ano 9, n° 15 - México

Na capa:

R1VERA, Diego

í endedora de AlcatraagSy 1943

Óleo sobre madeira 150x120 cm

Coleção Gelman

Na Quarta capa: (detalhe)

Sonho de uma farde de domingo nu . Uameda Central

Afrcsco sobre murais transportáveis, 4,8x15m

Museo Mural Diego Rivcra
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