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Resumen 

 

Raul de Carvalho, otro y el mismo libro: del sujeto poético al autor 

 

En la primera parte de esta tesis estudiamos los procesos de construcción del sujeto en 

la poesía de Raul de Carvalho y la desconstrucción irónica de la auto-representación. En 

la segunda, partiendo de un conjunto de textos inéditos del autor, reconstruimos un 

proyecto de libro y hacemos la respectiva edición comentada. El trabajo con dos 

metodologías distintas nos permite concluir que el estudio filológico, lejos de intentar 

atrapar la poesía en las mallas de la biografía, es la base indispensable de la 

interpretación crítica. 

 

Raul de Carvalho, outro e o mesmo libro: do sujeito poético ao autor 

 

Na primeira parte desta tese estudamos os processos de construção do sujeito na poesia 

de Raul de Carvalho e a desconstrução irónica da autorrepresentação. Na segunda, 

partindo de um conjunto de textos inéditos do autor, reconstruimos um projeto de livro e 

fazemos a respetiva edição comentada. O trabalho com duas metodologias diferentes 

permite-nos concluir que o estudo filológico, longe de tentar apanhar a poesia nas 

malhas da autobiografia, é a base incontornável da interpretação crítica. 

 

Raul de Carvalho, Another, and the Same, Book: From Poetic Subject to Author 

 

In the first part of this thesis, we examine the processes related to the construction of the 

subject in Raul de Carvalho´s poetry and the work’s ironic deconstruction of self-

representation. In the second part, starting with a set of the author’s unpublished texts, 

we reconstruct a book project and prepare its critical edition. Working with two 

different methodologies, we conclude that, far from trying to circumscribe poetry within 

the web of biography, the philological method is the inescapable basis of critical 

interpretation. 

 

Palabras clave que describan el contenido de la Tesis: Sujeto lírico, autor, edición / 

Sujeito lírico, autor, edição / Poetic Subject, author, edition. 
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Introdução 

 

 

 

 4 de Setembro de 1967; 47 anos, feitos hoje; único projecto: escrever um único e 

mesmo livro. 

Raul de Carvalho 

 

 

  

Há mais de duas décadas, realizei um trabalho académico1 em que, tomando como corpus a 

poesia de Raul de Carvalho reunida no primeiro volume das suas Obras (Caminho, 1993), me propus 

apresentar um estudo de conjunto da poesia do autor, não através da análise exaustiva de todos os 

seus livros, mas do aprofundamento de um aspeto que me permitiu percorrê-los – a construção do 

sujeito. O presente trabalho tem como objetivo reescrever esse estudo já distante no tempo, trazê-lo 

até ao presente e dar-lhe um novo enfoque: com efeito, a minha atenção irá recair não apenas na 

construção do sujeito em poemas e livros em que se observa a presença de um «Eu» ou um «efeito 

de sujeito»2 (uma parte muito significativa da poesia de Raul de Carvalho), mas também naquelas 

obras que, devido ao corte temático, deixei de fora, como Tampo Vazio (1975) ou Quadrangular 

(1976). A primeira destas duas afasta-se do lirismo strictu sensu por ação de um narrador que, num 

diálogo irónico com o leitor, reflete sobre a sua escrita, forçando as fronteiras do género, ao mesmo 

tempo que desenha a imagem satírica de um país «Trans-salazareano»; a segunda é escrita num 

registo entre irónico e fantástico, incompatível com a ideia de um sujeito uno, o que é aliás 

confirmado pela ausência dos deícticos «Eu» / «Tu» e pela ocorrência de «nós» / «vós». A noção 

operatória de sujeito criada para a abordagem levada a cabo no meu primeiro estudo da obra de Raul 

                                                         
1

 Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, depois de 

reformulada, publicada pela Câmara Municipal de Alvito sob o título A Construção do sujeito na poesia de 

Raul de Carvalho (1996). 
2

 Philippe Hamon, no seu ensaio «Sujet lyrique et ironie» (cf. Hamon 1996, p. 19 ss.), apresenta várias e 

justificadas reservas em relação à utilização do termo sujeito, preferindo-lhe a designação de «texte à effet de 

sujet». Embora não seja este o local para desenvolver a tese de Philippe Hamon, ressalvo a utilização um 

pouco genérica da designação que utilizo na presente introdução. 
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de Carvalho não dá conta destas obras, razão pela qual decidi abordar o tema da relação entre ironia, 

lirismo e sujeito poético. A ironia é caraterística de um registo discursivo em que o sujeito aparece 

fissurado ou desdobrado e, precisamente por isso, os seus grandes teorizadores não costumam 

aprofundar a sua relação com um género poético tradicionalmente definido em função da presença 

de um «Eu». 

Aquilo que irei procurar demonstrar é que, se há uma parte da obra de Raul de Carvalho 

caraterizada pelos mecanismos de construção de um «Eu», outra há em que a unicidade do sujeito é 

desconstruída através da ironia. O campo onde se desenvolve este processo ultrapassa as fronteiras 

de um género literário e as delimitações temáticas de partida, obrigando a uma salutar revisão das 

sistematizações a que havia chegado. É por isso que, sem invalidar os modelos de que me servi no 

primeiro estudo, me proponho alargar a análise, passando do estudo da construção do sujeito na 

poesia de Raul de Carvalho ao dos mecanismos de construção e desconstrução do sujeito em Raul de 

Carvalho. Se, num primeiro momento, tive uma grande preocupação em encontrar um modelo 

teórico que permitisse destrinçar, sempre, sujeito poético e autor, no presente estudo referir-me-ei 

também à categoria de autor empírico: porém, não pretendo ampliar o estudo da biografia de Raul de 

Carvalho e, menos ainda, explicar a sua obra à luz da sua vida. Trata-se de uma aproximação ao 

autor / autoridade, compositor de uma escrita e que nela deixa a marca da sua mão. O entendimento 

da obra de Raul de Carvalho aumenta substancialmente se convocarmos o estudo dos manuscritos 

que nos deixou não só para aumentarmos o número das suas obras, mas também para observarmos 

marcas de composição que ainda não foram estudadas em termos globais. Com efeito, o estudo dos 

papéis que Raul de Carvalho deixou à posteridade, para além de ter como objetivo o estabelecimento 

e edição de textos fiáveis, é de grande importância para a análise literária também da obra editada. O 

acesso à mesa de trabalho do poeta e aos vestígios que proliferam no seu tampo contribui para 

podermos arrumar a casa, colocar tudo nos seus lugares, corrigir e acrescentar. E, se por vezes me 

surpreendeu a justeza de uma intuição crítica com mais de vinte anos e decidi mantê-la, a verdade é 

que a simples visão do espólio permite entender melhor a arte poética de Raul de Carvalho e 

percorrer caminhos que antes não eram tão evidentes. Naturalmente, primeiro há que avançar mais 

no trabalho de inventariação e catalogação do espólio, mas é notória a ânsia despertada pela 

publicação de material que Raul de Carvalho deixou inédito ou disperso e que se espelha na 

realização de trabalhos académicos, tanto teses de mestrado como artigos científicos. Isso mesmo me 

aconteceu, pelo que decidi editar dois conjuntos de textos e alguns dispersos que, segundo penso, 

pertencem a um projeto importantíssimo na obra de Raul de Carvalho e que dá pelo nome de Uma 

estética da banalidade. 
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Passo a enunciar as duas abordagens da obra de Raul de Carvalho a que irei proceder ao 

longo da tese e as metodologias que me proponho seguir: primeiro para o estudo do sujeito poético 

em Raul de Carvalho e depois para a edição de um projeto constituído por um conjunto de inéditos. 

O estudo do sujeito poético irá processar-se em duas fases: numa primeira, ocupar-me-ei dos 

mecanismos de construção do sujeito no conjunto de poemas em que se observa esta voz poética; 

numa segunda, e em função da observação do espólio de Raul de Carvalho, irei confrontar a noção 

inicial de sujeito com a de autor de uma obra poética que não sobreviveu apenas através dos livros 

impressos e, justamente por isso, nos permite aceder às “mãos da escrita”, para utilizar uma 

expressão feliz escolhida como título de uma obra consagrada aos espólios da Biblioteca Nacional3.  

Passo a desenvolver as implicações de cada uma das fases do trabalho. A primeira é a 

necessidade de definir um conceito que permita dar conta daquilo que, intuitivamente, se sente como 

sendo do foro do «Eu», sem cair na identificação entre sujeito empírico e sujeito presente nos 

poemas. É fácil dizer, como ponto prévio, que não há identificação entre estas duas entidades. Difícil 

é desenhar um modelo que, simultaneamente, permita manter esta postura apriorística e, ao mesmo 

tempo, reconhecer a proximidade entre a escrita poética de Raul de Carvalho e a sua vida, aquilo a 

que E. de Melo e Castro chamou os “biografemas”4. Os riscos de identificação são particularmente 

evidentes na leitura efetuada por alguns críticos que, apesar de serem antibiografistas por formação, 

não deixam de chamar a atenção para as interferências (ou coincidências) entre a poesia e a vida de 

Raul de Carvalho. Por isso procurei construir um conceito operatório de sujeito, necessário para 

acompanhar a evolução da autoimagem refletida na sua poesia. 

A centralidade do «Eu» na poesia de Raul de Carvalho surge quase sempre associada à 

alteridade. São várias as instâncias que ocupam a casa do «Tu», desde os possíveis correlatos do 

«Eu» até ao reflexo supremo da respetiva falta: a solidão. Necessário se torna elaborar uma tipologia 

dessas entidades e, ainda, estudar os efeitos retóricos do recurso frequente à apóstrofe, pois o sujeito 

parece mover-se entre a ficção de um correlato e a consciência dolorida da sua irremediável 

ausência. 

Seguidamente, irei estabelecer uma articulação entre a representação da subjetividade e a 

reflexão sobre a missão do poeta. Raul de Carvalho partilha a convicção de que ao poeta é dada a 

missão de cantar as coisas do mundo. Essa convicção surge associada a um motivo típico do 

universo rilkeano – o anjo –, com uma funcionalidade específica na poética de Raul de Carvalho, 

                                                         
3

 Cf. Luís Fagundes Duarte e António Braz de Oliveira (org.), As mãos da escrita, Lisboa, Biblioteca Nacional 

de Portugal, 2007. 
4

 Cf. E. M. de Melo e Castro, «Poesia, modo de agir», J.L., nº 604, 1/2/1994, pp. 9-10. 
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mas presente também noutros companheiros de geração, como se pode concluir não só pela leitura 

de poesia, mas também através da leitura de textos críticos que oportunamente citarei. 

Embora nunca me cinja a um corpus rígido, julgo conveniente proceder a cortes e estabelecer 

conjuntos de textos, de acordo com critérios referidos no capítulo sobre a constituição da obra. 

Parece-me ser enriquecedora a referência à constituição e receção da obra de Raul de Carvalho numa 

parte inicial elaborada a partir de alguns ensaios e das recensões críticas publicadas no suplemento 

literário do Diário de Notícias e na revista Colóquio/Letras, pois são frequentes as menções à figura 

de sujeito que aprofundo nas páginas que se seguem. Pretendo acrescentar a esta amostra a 

observação da presença (ou ausência) de poemas de Raul de Carvalho em antologias desde que 

começou a publicar até à atualidade, referindo ainda outro tipo de manifestações textuais ou até 

sociais que permitem tecer considerações sobre o lugar do autor no campo literário português5. 

A segunda fase do trabalho irá colocar a análise literária e a teoria da literatura entre 

parênteses para dar lugar a um trabalho filológico de leitura, classificação e finalmente edição de 

inéditos de Raul de Carvalho, tendo o apoio bibliográfico da crítica textual e da crítica genética e o 

exemplo de trabalhos que, nesse âmbito, se têm vindo a desenvolver em Portugal desde os anos 

oitenta, nomeadamente o caso da edição cítica das obras de Fernando Pessoa. O acesso aos 

manuscritos de Raul de Carvalho, com as muitas horas de trabalho exigido, parece confirmar a 

fortíssima presença de um «Eu», neste caso de um autor cujos gestos expressam uma vontade a 

interpretar e respeitar. As mãos que se demoraram a escrever, copiar, recortar, forrar cartões-de-

visita, ordená-los uma e outra vez, deixaram o gesto a meio. E depois de, há vinte anos, ter convivido 

tão bem com a «falácia intencional» e a remissão do autor (ou polo da criação) para uma antecâmara 

da obra onde nada tinha a dizer em relação a esta, nesta segunda fase norteia-me a vontade de 

interpretar a intenção compositiva que certamente subjazia ao trabalho artístico e artesanal que deu 

forma a um projeto que Raul de Carvalho designou como uma estética da banalidade. A crítica 

textual não tem como missão a interpretação literária dos textos, mas a sua prática é criadora de 

conhecimento. E, sendo a presente tese de índole literária, permita-se-me a licença crítica de me 

servir de técnicas de observação filológica para compreender o alcance poético dos «biografemas» 

                                                         
5 
Este tipo de investigação requer uma metodologia que se afasta da orientação dada à presente tese e, por isso, 

esta parte é apresentada mais como esboço que como investigação acabada, com o respetivo suporte teórico e 

exigência de especificação bibliográfica. Apliquei conhecimentos e leituras feitas para trabalhos anteriores, 

mas o arsenal bibliográfico teria de ser muito maior se tivesse entre mãos uma tese sobre a receção da obra de 

Raul de Carvalho e o seu lugar no cânone, assunto candente a que aludi num ensaio de 2011 e que também 

convoco para o presente trabalho por desenvolver uma questão importante para a compreensão do lugar de 

Raul de Carvalho no cânone, nas novas antologias de poesia e nas histórias da literatura: a sua posição em 

relação aos companheiros de geração, nomeadamente aqueles que ocupam um lugar incontestado. 
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da poesia de Raul de Carvalho e a humanidade da sua poesia elucidada através de um conjunto de 

cartas de duas figuras notabilíssimas (que também edito), o seu companheiro da revista Árvore, 

António Ramos Rosa e o filósofo M. S. Lourenço, ou de alguns fragmentos esclarecedores de duas 

cartas de Raul de Carvalho a outro cofundador da Árvore, Luís Amaro, que generosamente doou um 

conjunto de cartas do poeta à Biblioteca Nacional, para consulta pública. O humanismo contraditório 

da Árvore, linha teórica até hoje estudada com base em ensaios de Ramos Rosa e de Eduardo 

Lourenço, na carta de António Ramos Rosa copiada e comentada por Raul de Carvalho numa 

marginália modesta, mas esclarecedora, revela-se como vivência que resiste a converter-se em 

literatura. 

A conclusão, mais que retomar todos os pontos anunciados na presente introdução, dará conta 

das principais observações suscitadas pelo trabalho de edição e o demorado contacto com o «Eu» do 

autor, essa ausência interpelada em cada gesto ousado na edição dos seus inéditos. 
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Raul de Carvalho, Alvito, 1979.    Foto de Raul de Carvalho. 

Foto de Luís Pavão. 

 

 

 
 

 
 

 

Foto de Raul de Carvalho. Casa do Poeta, na Estefânia. 
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Biblioteca de Alvito, 1979. Fotos de Luís Pavão. 
                             

 

 

 

 

 
 

 

 

Todas as fotos pertencem ao espólio da Câmara Municipal de Alvito e a sua 

reprodução está autorizada. 
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Capítulo I 

 

A Construção de uma obra poética 

 

 

1. Nota biobibliográfica 

 

Com uma obra composta por 23 títulos surgidos entre 1949 e 1985 (2 em edição póstuma) e 

contando com o interesse e o aplauso da crítica desde que, em 1949, pulicou As Sombras e as Vozes, 

Raul de Carvalho é um nome que consta de numerosos volumes coletivos e de alguns manuais 

escolares, para além de ter contado com três antologias individuais (a última sem distribuição 

comercial). As caraterísticas da obra – e quiçá do homem que a escreveu – têm tido como 

consequência uma dificuldade prolongada em assegurar uma posição no cânone poético da sua 

geração e, até, nas histórias da literatura. Exigente no tipo de leitor que seleciona, mas ao mesmo 

tempo frágil na capacidade de fidelização, o aplauso de críticos de prestígio tem-se diluído nas notas 

de irregularidade que também lhe é apontada, sendo o futuro da repercussão da obra e do nome de 

Raul de Carvalho uma verdadeira incógnita. 

Embora já tenha elaborado uma nota biobibliográfica publicada no primeiro volume das 

Obras, achei por bem resumi-la, atualizá-la e incluí-la no presente trabalho. 

Raul Maria de Carvalho nasceu a 4 de Setembro de 1920 em Alvito, no Baixo Alentejo, filho 

de Francisco António de Carvalho, sapateiro com uma pequena loja conhecida como «ferrinho de 

engomar», e de Mariana Penedo de Carvalho, dona de casa.  

Os registos da escola primária revelam que Raul de Carvalho obteve a classificação de 

«distinto». Apesar disso, devido às fracas possibilidades económicas da família, não prosseguiu 

imediatamente os seus estudos, tendo-se empregado como ajudante na Farmácia Nobre Sobrinho, 

Alvito (1937-38). Os seus primeiros versos são redigidos em Alvito. 
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No início da década de quarenta vai para Lisboa, onde continua a trabalhar como ajudante de 

farmácia. A sua propensão para a poesia foi bem acolhida no meio lisboeta e encorajada por 

personalidades como João Pedro de Andrade, crítico d’O Diabo, Armindo Rodrigues e Luís Amaro. 

Frequenta o Café Chave d’Ouro e o antigo Café Martinho, tertúlias literárias da época. Em 1942, 

colabora no volume Contos e poemas de modernos autores portugueses com o poema «Carta». 

Ainda na década de quarenta, cumpre o serviço militar no Funchal, tendo feito então o Curso 

Geral dos Liceus. De regresso a Lisboa, trabalha algum tempo na farmácia do Laboratório Central do 

Exército e depois noutras farmácias, até conseguir o emprego de delegado de propaganda médica no 

laboratório Celsius, por volta de 1948. Em 1949 publica o seu primeiro livro, As Sombras e as Vozes. 

Concluirá, como aluno voluntário, o Curso Complementar dos Liceus. Embora tenha ingressado no 

Curso Superior de Direito, abandonou estes estudos. 

Em 1951, funda a revista Árvore com António Luís Moita, António Ramos Rosa, José Terra e 

Luís Amaro, da qual seriam publicados apenas quatro números, pois foi extinta pela censura em 

1953. Agitadora – no melhor sentido da palavra – do meio literário, congrega importantes nomes da 

poesia contemporânea e apresenta um programa estético que alia o interesse pelo social com a 

abertura à inovação criadora. Um testemunho de José Terra intitulado «Árvore vue de l’intérieur»
6
 

fala-nos dos fundadores da Árvore como sendo, à exceção de António Luís Moita, um grupo de 

jovens com parcas possibilidades financeiras, “emigrados do interior” (Alentejo, Algarve, Alto 

Minho) que viviam em quartos ou pensões modestas e que, em graus diversos entre si, se opunham à 

ditadura. Raul de Carvalho era o mais velho e José Terra refere-o como «o motor do grupo e o 

inventor do título» da revista, que contou com a aprovação unânime por «tudo o que a palavra 

Árvore podia simbolizar». Com relações cordiais com a Távola Redonda, mas sem fazer parte do 

grupo – segundo Luís Amaro, isso acontecia com os jovens poetas da Árvore talvez por não 

pertencerem à mesma classe social7 –, tendo tido bastante relação com Cruzeiro Seixas e Mário 

Cesariny (este último chegou a desenhar um retrato de Raul de Carvalho) e sendo vários os críticos 

que apontam traços surrealistas em algumas obras das obras do poeta8, o único grupo a que o vemos 

                                                         
6 
Cf. José Terra, «Árvore vue de l’intérieur», in Árvore et la poésie portugaise des années cinquante, org. 

Maria Helena Araújo Carreira, Paris, Éditions Lusophone, 2003, pp. 127-140.  
7

 Cf. Luís Amaro, «Breve página de memórias: como nasceu a Árvore», Letras & Letras, ano IV, nº 56, 1991, 

p. 15. 
8

 Eurico Gonçalves, num depoimento publicado no livro Lembras-te, Raul, Homenagem a Raul de Carvalho, 

intitulado «Raul de Carvalho e a pedra redonda: uma conversa com Cruzeiro Seixas» (in Ana Luísa Vilela, 

Carla Castro e Margarida Reffóios (coord.) Évora, Câmara Municipal de Alvito e Centro de Investigação em 

Linguística e Literatura / Universidade de Évora, 2011, pp. 69-70), refere: «Em 1973, na véspera da revolução 

de Abril, Mário Cesariny publicou um manifesto sobre quem é, ou não é, ou foi surrealista. Aí declarou que 
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associado é ao da Árvore9. Uma vez extinta a revista, o percurso de Raul de Carvalho será feito em 

solitário. 

Em 1955 publica Poesia I e Mesa da Solidão. É-lhe atribuído o Prémio Simon Bolívar, em 

Siena. Parágrafos (1956) e Talvez Infância (1968) – obra impregnada por reminiscências de Alvito – 

contêm alguns dos seus mais belos poemas em prosa.  

Perde o emprego de delegado de propaganda médica e atravessa um período de instabilidade 

financeira, vindo depois a empregar-se na FOC Escolar, onde trabalhará até à reforma. Depois de ter 

vivido vários anos em quartos, aluga uma casa na Estefânia, o que lhe permite chamar os pais para 

junto de si. Uma insuficiência cardíaca fragiliza-lhe a saúde. Chega mesmo a ser internado em 

Inglaterra, em 1977, mas não é operado, devido aos riscos que uma intervenção cirúrgica envolvia, 

no seu caso. A esta vivência extrema está associada uma grande intensidade de escrita que se 

concretizou na publicação de Elsinore (1980), obra que é como a parte visível de um icebergue 

constituído por inéditos do mesmo período à espera de edição (a existência de vários testemunhos de 

Elsinore, incluindo um datiloscrito para tipografia e inéditos numa pasta intitulada Elsinore II, fazem 

deste material um objeto de trabalho à procura de autor). 

Em 1965, surgiu uma antologia da sua obra publicada até 1958, organizada por Liberto Cruz 

e Afonso Cautela (Poesia 1949-1958, Editora Ulisseia, 1965). Serafim Ferreira organizou uma outra 

antologia (Realidade Branca, Círculo de Leitores, 1975), que chega aos anos setenta. É de referir 

                                                                                                                                                                                             

Raul de Carvalho é surrealista na poesia escrita, a par de Natália Correia, Luísa Neto Jorge, António Barahona 

e Ana Haterly».  

Numa reportagem de Ângela Caires intitulada «Surrealistas causam polémica na Casa do Alentejo» e 

publicada em O Jornal (4-2-83), destacam-se as intervenções de Raul de Carvalho. Escreve a jornalista: 

«Quem eram esses homens, que se juntaram nos anos 50, para escrever palavras acutilantes, inventar gestos, 

pintar paisagens e gentes que não existiam, arrumar sons nunca antes tocados? Moviam-se entre o real e o 

irreal, segundo Raul de Carvalho, o velho poeta que os admirou “mas nunca aderiu” e, se é verdade que 

importaram uma ideologia estrangeira, o facto é que alguns, poucos mas firmes, tiveram uma influência 

extraordinária nos artistas que vieram depois». Cito ainda um passo da intervenção de Raul de Carvalho, pois 

marca a sua posição em relação ao surrealismo: «o surrealismo não é um movimento literário, mas sim uma 

ética. Daí, é um equívoco fazer-se uma evocação do surrealismo à base de poemas, como o que foi aqui feito. 

Porque os surrealistas não dizem poemas. Escrevem-nos: com sangue, com a vida». 
9

 O poeta tem uma visão diferente. Jacinto Baptista, na revista Nova Seara Nova, no nº 5, Março/Abril de 

1986 (pp. 41-45), publica um depoimento que Raul de Carvalho lhe concedera em 1983. Eis o que responde à 

pergunta «Sente-se integrado numa geração?»: «Se por geração se entender os componentes da ÁRVORE 

(1951-53; extinta pela PIDE) ou, para melhor dizer os que a co-dirigiram: direi que: é puro lapso ou equívoco, 

fatal desconhecimento; e isto porque… cada qual fugiu para seu lado: a hierarquia do ensino, a actividade 

editorial, as traduções e recapitulações, as actividades de empresa. Até, caso curioso, houve quem declarasse ( 

– porquê?...) «não ter nada a ver com os primeiros três números da revista». 

Nem a esta, porventura por alguns tida por … geração, eu pertenço (conveniências ocasionais nos juntaram; a 

constatação do logro nos separou). Nem a esta, digo, nem a nenhuma outra. Sou, por assim dizer, de geração 

espontânea, rebento que não floresce… terreno avaro, portanto, em «se dar bem» com a ramagem próxima» 

(cf. op. cit., p. 42). 
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também a presença do nome de Raul de Carvalho nas antologias que se publicavam em Portugal, 

Espanha e Brasil, para além da sua colaboração em revistas literárias.  

Interessando-se desde há muito pela pintura, que influencia a sua obra poética, a partir dos 

anos setenta começa a pintar «caligrafias» e, a convite de Artur Cruzeiro Seixas, em 1977 faz uma 

exposição na Galeria da Junta de Turismo do Estoril. Em 1984 estava prevista uma outra exposição, 

na Galeria São Mamede, em Lisboa. A dissertação intitulada Relações intertextuais entre pintura e 

poesia na criação poética de Raul de Carvalho, da autoria de Isabel Rato10, é o primeiro trabalho 

crítico (académico) que aprofunda esta vertente da obra de Raul de Carvalho. Cruzeiro Seixas 

recorda o homem e o poeta: «Vestia-se como um homem já velho, da província, era esquisito, usava 

sempre um chapéu. Agora, realmente, a poesia dele está acima de tudo»11. 

Nos últimos anos de vida, o seu estado de saúde agravou-se, obrigando-o a internamentos em 

hospitais e em lares para idosos, por não poder, apesar de ser subsidiado pelo Estado e pensionista, 

financiar a assistência domiciliária de uma enfermeira. Esta situação provocou vivas reações nos 

jornais, acordando a questão do abandono a que são votados os escritores e os artistas e a fraca 

recompensa material do trabalho de criação12. 

Em Agosto de 1984, Raul de Carvalho desloca-se a Vila Nova de Cerveira para participar na 

IV Bienal de Arte e é vítima de um ataque cardíaco. Albano Martins, seu amigo desde os tempos em 

que, jovem poeta, ajudou a construir a Árvore, recolhe-o em sua casa, mas o estado de saúde de Raul 

de Carvalho força-o ao internamento no hospital de S. João, no Porto, onde vem a falecer, no dia 3 

de Setembro de 1984, a escassas vinte e quatro horas do seu sexagésimo quarto aniversário. É 

sepultado em Alvito, onde nascera. Deixou publicada uma obra de que constam 23 títulos, dois dos 

quais vindos a lume já depois da sua morte. Do seu espólio faz parte um considerável número de 

obras que ainda aguardam publicação, embora comecem a surgir os trabalhos académicos que as vão 

editando. 

Recordado por muitos como um homem de temperamento difícil e apaixonado, há alguns 

traços que vale a pena reter: o seu carácter indómito e a completa ausência de cálculo quando se 

tratava de defender ideais e de se empenhar em lutas, de que é exemplo o seu envolvimento nos 

                                                         
10 

Cf. Isabel Maria Lourenço dos Santos Rato, Relações intertextuais entre pintura e poesia na criação poética 

de Raul de Carvalho, dissertação de mestrado apresentada à Universidade de Évora, texto policopiado, 2011. 
11 

Cf. op. cit., pp. 53-58. 
12

 Baptista-Bastos publicou uma crónica no Diário Popular de 17/2/82 intitulada «O asilado exílio de Raul de 

Carvalho» onde lamenta a condição de Raul de Carvalho e dos poetas para quem a pátria é lugar de exílio; 

Natália Correia, então deputada, fez uma intervenção no Parlamento. O Ministério da Cultura concedeu-lhe 

uma compensação de 15 mil escudos a acrescentar à sua pensão e, apesar das suas precárias condições de 

saúde (o jornal cita 14 internamentos no hospital), o poeta regressou a casa.  



 

 31 

célebres protestos contra a Lei de Segurança Interna, no início dos anos oitenta do século XX; o 

ímpeto com que seguia os seus impulsos amorosos, muitas vezes fugazes; a entrega à escrita, sem 

olhar a sacrifícios, furtando a um salário que não era alto o necessário para editar a maior parte dos 

seus livros; a sua ligação a um Alentejo interiorizado que, mesmo durante os longos anos em que 

viveu em Lisboa, se projetou na sua obra como um foco gerador de identidade. 

O volume que lhe presta homenagem Lembras-te, Raul13, reúne, para além de alguns ensaios, 

testemunhos importantes que ajudam a compor uma imagem do homem, imagem tamisada pela luz 

de uma distância que esbate e combina os feixes de traços, por vezes contraditórios, com que o 

caraterizam aqueles que o conheceram – ‘Job, espoliado, pistas diferentes no tartan da sexualidade, 

Poeta do chapéu, gabardine impecável, boca de flor, amplificador ligado, fazia coisas completamente 

inesperadas e deselegantes, consciência política e ética, atitude de liberdade e solidão, aneurisma 

coronário, 3 contos mensais, a sua voz abafa outras vozes, maior que o Eugénio, grande diseur, 

amigo do cão’… Com o esquecimento próprio da passagem do tempo e as recuperações das 

múltiplas memórias orientadas, percebe-se que Raul de Carvalho se converteu discretamente em 

mito. Adiante se verá que, apesar de conter todos os ingredientes para se converter num mito tão 

conhecido como outros grandes escritores, o nome de Raul de Carvalho corre o risco de se tornar 

numa sombra esbatida que corre o risco de cair no esquecimento à medida que vão desaparecendo 

aqueles que o conheceram e admiraram. 

 

                                                         
13

 Cf. op. cit.. 
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2. Constituição e receção da obra pela crítica 

 

A obra de Raul de Carvalho compõe-se de 23 títulos que não conheceram reedições 

individuais e que, tendo quase sempre sido publicados em tiragens reduzidas, permaneceram 

esgotados durante largos anos, até à sua reedição num volume único, de 1993
14

. Ficou votada a um 

certo esquecimento, desconhecida de um público alargado e sem lugar no cânone, por ser 

insuficiente a atenção que lhe consagraram os literatos. Atribuível durante muito tempo às escassas 

tiragens e ao facto de os livros se encontrarem esgotados, seria de supor que a reedição da obra num 

único volume suscitasse um verdadeiro entusiasmo crítico e chegasse, finalmente, a um público 

alargado, o que não aconteceu. 

Escasseiam os estudos da obra como um todo, embora não tenham faltado reações da crítica 

aos livros do autor, o que me permite fazer um breve historial da sua constituição e receção
15

.  

Para além dos 23 títulos publicados entre 1949 e 1985 (dois já em edição póstuma), existem 

duas antologias poéticas: Poesia 1949-1958 (1965), organizada por Afonso Cautela e Liberto Cruz e 

Realidade Branca (1975), da responsabilidade de Serafim Ferreira. Raul de Carvalho colaborou 

ainda em volumes coletivos, antes e depois da publicação da sua primeira obra individual: Contos e 

Poemas de Modernos Autores Portugueses (1942) e Homenagem Poética a Gomes Leal (1948). A 

revista Árvore, que fundou e dirigiu com os seus companheiros de geração António Luís Moita, 

António Ramos Rosa, José Terra e Luís Amaro conta, para além de outros de menor extensão, com 

um conjunto de dezanove poemas intitulado «O Museu Imaginário»
16

. 

Colaborou na segunda série dos Cadernos de Poesia, na revista Távola Redonda, Vértice e no 

jornal Planície, de Moura. Este jornal contou, durante a década de cinquenta, com uma assídua 

colaboração de Irene Lisboa e com uma colaboração menos regular, mas importante, de intelectuais 

da geração de cinquenta e de outros que viriam a integrar o movimento Poesia 61. Poder-se-iam 

acrescentar à lista de publicações periódicas títulos como o Diário de Notícias e o Diário de Lisboa e 

as revistas Bandarra e Colóquio/Letras, onde publicou não apenas poemas, mas também, em menor 

número, artigos sobre cinema, teatro e poesia 17. Merece destaque um artigo de 1959
18

 em que 

                                                         
14

 Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, Lisboa, Editorial Caminho, 1993. 
15

 Refiro-me aos livros individuais e não ao primeiro volume das Obras. 
16 

Cf. Árvore, Inverno de 1951-52, pp. 99-106. 
17 

Isabel Rato dá conta de todos os títulos de periódicos em que Raul de Carvalho colaborou nas pp. 51-52 da 

sua já citada dissertação. 
18 

Raul de Carvalho, «Os meus olhos nasceram para ver. Notas para uma compreensão da obra de Irene 

Lisboa», Diário de Notícias, 30/7/59. 



 

 33 

compara Irene Lisboa e Cesário Verde, dado o carácter excecional que o exercício da crítica literária 

representa no conjunto dos seus escritos publicados. 

A recolha em livro não absorveu totalmente essa publicação dispersa, o que torna necessária 

uma edição das suas obras completas, das quais apenas surgiu um primeiro volume, que reúne os 

livros publicados
19

.  

Treze dos livros de Raul de Carvalho são edições de autor. A última é de 1978, quase trinta 

anos depois da publicação de As Sombras e as Vozes – um longo período para a afirmação de um 

nome, fenómeno que releva, por um lado, das condições do universo editorial português e, por outro, 

de uma relação conflituosa entre Raul de Carvalho e os editores de poesia. Interrogado, em 1975, 

sobre o facto de, na sua obra, serem tão numerosas as edições de autor, respondeu ter em casa «um 

velho historial de recusas de editor»
20

. Em seu entender, estas seriam imputáveis ao medo de 

represálias devido ao conteúdo dos poemas, a um sistema de proteções arbitrárias e a uma ignorância 

generalizada acerca do próprio trabalho de edição. 

Descontada a compreensível parcialidade de quem se considera lesado, convirá reter da 

relação conflituosa entre o poeta e os editores de poesia (multiplicam-se os testemunhos desse 

desentendimento, alguns escritos pelo punho de Raul de Carvalho em correspondência trocada com 

companheiros de geração, outros registados em entrevistas) uma exigência apurada e uma grande 

preocupação com o objeto final
21

. Essa exigência traduz-se num resultado de que Joaquim Manuel 

Magalhães dá conta ao descrever os seus livros como «objectos visuais muito simples, mas donde 

irradia uma claridade tipográfica e um prazer quase táctil para o olhar que, de certa maneira, pode 

funcionar como uma metáfora física da própria condição literária da escrita do poeta
22

.» 

A obra de Raul de Carvalho vai-se constituindo, numa entrega notável de cerca de trinta anos. 

Terá este período correspondido a um progressivo reconhecimento do público e da crítica, capaz de 

                                                         
19

Na Editorial Caminho, com organização de Luiz Fagundes Duarte, veio a lume em 1993 o primeiro volume 

das Obras de Raul de Carvalho, que reúne todos os livros publicados por Raul de Carvalho, dois deles em 

edição póstuma. O segundo volume deveria integrar os poemas inéditos e dispersos mas, até hoje, vinte e dois 

anos volvidos, não foi possível concretizar esse projeto, que também era um sonho do autor. 
20 

Entrevista com Maria Teresa Horta. Cf. Flama, 3/7/77. 
21 

António Rebordão Navarro, num artigo publicado na Colóquio/Letras, nº 94, 1986, salienta «o excepcional 

cuidado que o poeta dedicava aos seus trabalhos, cedendo-os de bom grado, mas sob a condição de rever 

provas, de lhes vigiar atentamente a estrutura impressa» (p.35). Transcrevo uma nota de Raul de Carvalho, 

também publicada por Rebordão Navarro: 

 As indicações q. me permiti dar para a tipografia (no respeitante ao poema q. lhe enviei) foram-me 

ditadas tão-só, esclareça-se, pela ideia q. faço de que: assim composto (não sei se em corpo 14 

(como indiquei) ou 12 it.) é tal composição a q. melhor se ajusta ao estilo, chamemos-lhe, do poema. 
22 

Cf. Joaquim Manuel Magalhães, «Raul de Carvalho», in Um Pouco da Morte, Lisboa, Editorial Presença, 

1989, p.77. 
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explicar a relativa fortuna editorial de que gozou entre 1980 e 1984? Neste período áureo, três 

editoras diferentes publicaram quatro obras suas, com tiragens que vão até 1500 exemplares, em vez 

dos 300 ou 500 das edições de autor. Porém, esta diferença não corresponde, linearmente, a um 

aumento do reconhecimento de Raul de Carvalho, como se pode concluir a partir das recensões 

críticas das suas obras. Uma leitura exaustiva dessas recensões é um trabalho tecnicamente 

complexo, uma vez que desapareceram vários jornais onde foram publicadas, não sendo fácil aceder 

aos respetivos ficheiros23. Limito-me, por isso, à consideração sistemática do Diário de Notícias e da 

revista Colóquio/Letras, e a alguns ensaios provenientes de fontes diversas, de autores como António 

Ramos Rosa, Gastão Cruz ou Joaquim Manuel Magalhães, uma vez que os resultados são 

reveladores. Antes, porém, gostaria de evocar três notas importantes por mostrarem onde a crítica 

colocou a fasquia relativamente a Raul de Carvalho antes da fase em que as opiniões começaram a 

dividir-se com mais nitidez acerca dos seus livros. A primeira, citada à saciedade (e também o será 

aqui), surgiu nas Líricas Portuguesas, a famosa antologia de Jorge de Sena cuja primeira edição é de 

1959:  

 

É, pelo fôlego torrencial e pela intensidade vibrante da expressão que tudo carreia, 

desde os entusiasmos fugazes às emoções mais profundas, desde as atitudes formais à 

dolorosa consciência da dignidade humana, um dos maiores líricos deste período. Revelada 

tardiamente, esta poesia, no entanto capaz da mais discreta e comovida contenção, surge, 

nas suas virtudes admiráveis e nos seus defeitos de excessiva enumeração apostrófica e 

paralelística, como uma dramática encruzilhada de cinismo e de sentimentalismo, de 

amoralismo e de delicado pudor, na qual perpassa um desespero anárquico constantemente 

dividido entre um terno sentimento e uma solidão angustiosa. Mas, da caótica desordem das 

emoções e do orgulhoso descuido, tão hábil, dos poemas, ficarão uma atmosfera muito 

peculiar de excitação poético-literária e poesias vigorosas, de uma segurança e de uma força 

exemplares ou de uma simplicidade perfeita, parecendo ser esta tendência a que 

ultimamente predomina24. 

 

                                                         
23

 Ana Luísa Vilela, referindo-se a um levantamento levado a cabo por Isabel Rato, enumera os críticos da 

obra de Raul de Carvalho, sublinhando a qualidade dos autores das recensões. A quantidade também é 

notável, pois a enumeração ocupa uma página praticamente completa. Veja-se o seu ensaio «Raul de 

Carvalho, geografia poética» in Ana Luísa Vilela, Carla Castro e Margarida Reffóios (coord.), Lembras-te, 

Raul, Homenagem a Raul de Carvalho, Évora, Câmara Municipal de Alvito e Centro de Investigação em 

Linguística e Literatura / Universidade de Évora, 2011, pp. 29-44. 
24

 Cf. Jorge de Sena, Líricas Portuguesas, 3ª ed., Lisboa, Edições 70, 1984, p. 332. 
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A segunda surge na 1ª edição da Antologia da novíssima poesia portuguesa (1959) 

organizada por E. M. de Melo e Castro e Maria Alberta Meneres: 

 

Raul de Carvalho, com a sua extraordinária fluência e poder de comoção, consegue 

uma humanidade viva, à custa do anulamento erudito da literatura como tal, recriando uma 

linguagem falada que dá aos seus poemas a autenticidade capaz de transportar o autor, sobre 

os valores mais abstractos, para um mundo concreto de vivências, sempre mais perto da 

profunda natureza humana. A transcendência do próprio humanismo, pela simplicidade 

dolorosamente procurada até ao limite máximo da capacidade de sofrimento, confere à 

poesia de Raul de Carvalho uma dimensão universal, pelo ajuste perfeito entre a vida e a 

estética. Os poemas de Raul de Carvalho são dolorosamente belos porque só como beleza se 

pode exprimir a experiência da dor vivida que os cria. É nesse aspecto que todas as atitudes 

meramente literárias ou morais são ultrapassadas, para se atingir uma fluência de idioma 

vivo e perene. Deste modo têm um singular significado de exemplaridade25. 

  

A terceira, já de 1974, é de Eduardo Lourenço que, no conhecidíssimo ensaio «A dialética 

mítica da nossa modernidade», escreve: 

 

A outra metade da inesgotável imagem de Campos, recriação e aprofundamento 

original de uma similar sensibilidade, revive na obra de Raul de Carvalho, um dos mais 

autênticos e puros poetas do seu e nosso tempo. A torrente admirável do seu lirismo encobre 

um pouco o secreto gesto que nela está empurrando sem cessar «a solidão do homem para 

um ponto que fica algures no universo». Na sua poesia se unificam e resgatam até os 

bocados a mais que havia na jarra definitivamente partida de Pessoa. O que podia haver de 

antimoderno na generosidade e abundância da sua inspiração, tanto como na sua agressiva e 

voluntária desatenção cultural – afinal profética, como em tempos a de Sebastião da Gama – 

é coberto por uma permanente invenção de imagens aptas como poucas para fixar «a 

sombra» inerente a toda a «voz» onde a modernidade ecoa26. 

 

                                                         
25

  Apud  E.M. de Melo e Castro, «Poesia, modo de agir», JL, 1-02-1994, pp. 9-10. 
26

 Cf. Eduardo Lourenço, «A dialética mítica da nossa modernidade», in Tempo e Poesia, 2ª ed., Lisboa, 

Relógio d’Água, 1987 [1974], pp. 196-197. 
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Sublinhe-se uma caraterística comum a estas vozes críticas: pelos juízos de valor que contêm, 

todas são pronunciadas como palavras de autoridade e é em parte desse tipo de retórica enunciativa 

que resulta o seu poder. O crítico autorizado, avalado pela sua própria obra e pelo exercício de um 

gesto resgatador – Jorge de Sena, no prefácio à segunda edição das Líricas Portuguesas, usa 

expressões tão fortes para a inclusão de um poeta numa antologia como suprimir ou, em 

contrapartida, salvar do esquecimento –, quer se trate de perpetuar um nome através de um florilégio, 

quer de o dar a conhecer a um público, profere uma série de enunciados com um duplo efeito: por 

um lado, fornece linhas interpretativas e, por outro, recomenda a leitura. Sem dizer exatamente isso, 

o efeito é o da criação de uma obrigação de conhecimento por parte do leitor. Isso é tão exato que a 

falta deste tipo de discurso em relação à poesia de Raul de Carvalho nos últimos anos e também de 

mecanismos de canonização tais como a inclusão em antologias poéticas ou a menção em artigos em 

jornais e revistas literárias é certamente responsável pelo esquecimento a que tem sido votado. 

Algumas palavras sobre aquilo a que, faute de mieux, chamarei como a «prosódia» das vozes 

críticas, neste caso tomando em consideração aquelas que tiveram mais eco27, isto é, as de Jorge de 

Sena e Eduardo Lourenço: no caso do primeiro, as linhas interpretativas são distribuídas em termos 

de tese e antítese, sendo a síntese o final aberto sobre a tendência mais recente revelada na poesia de 

Raul de Carvalho no final dos anos cinquenta; no caso do segundo, não temos termos antitéticos, a 

crítica é toda ela elogiosa, mas o elogio vem associado a uma figura retórica que é a comparação – a 

mais perniciosa das figuras, mesmo quando o seu sentido é positivo, pois comparar reduz, subtrai o 

caráter único que é afinal aquilo a que aspiram os poetas, independentemente do valor que possam 

ter ou não ter. Raul de Carvalho é comparado com Álvaro de Campos. E essa comparação elogiosa 

não é suficientemente desenvolvida, sendo também um pouco temperada por alguns defeitos 

perdoados, como a sua desatenção cultural (triplamente adjetivada como agressiva, voluntária e 

profética). A escassez da nota cria um desejo e pode talvez ser o fundamento de uma vontade 

expressa por Raul de Carvalho e lembrada e partilhada, já muito depois da sua morte, por Liberto 

Cruz, na recensão das Obras de Raul de Carvalho que publicou na Colóquio / Letras: a de que 

Eduardo Lourenço dedicasse um ensaio à sua poesia 28 . Talvez essa espera ou esperança não 

alcançada fosse responsável pela rasura do nome de Eduardo Lourenço num texto que adiante edito, 

rasura assinalada nas notas à edição. 

                                                         

27 Nas notas que antecedem a Introdução da 3ª edição desta antologia (pág. IX), E. M. de Melo e Castro 

escreve: «Na nova introdução encontram-se as razões e os modelos pelos quais esta 3ª edição apresenta 

profundas modificações em relação à 1ª e à 2ª edições. Esta introdução substitui também as antigas 

introduções». A rasura da apresentação de Raul de Carvalho foi uma dessas alterações. 
28 

Cf. Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 149/150, Jul. 1998, p. 410-411. 

http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/do?issue&n=149


 

 37 

Ainda antes de prosseguir com a análise das recensões: Raul de Carvalho conta com um 

reconhecimento público e o aval, não muito reiterado, mas decisivo, de duas figuras reputadas como 

são Jorge de Sena e Eduardo Lourenço e, ainda que se sublinhe o seu isolamento e solidão, é 

evidente que tinha um lugar no núcleo duro dos verdadeiros poetas revelados na década de 

cinquenta, contando com o respeito e amizade em maior ou menor grau de Mário Cesariny, Cruzeiro 

Seixas, Ramos Rosa, Albano Martins, Afonso Cautela, Luís Amaro e de outros, mais novos, como 

Liberto Cruz, E. M. de Melo e Castro, Casimiro de Brito, Luiz Fagundes Duarte, António Cândido 

Franco, António Cabrita, etc., e também com o reconhecimento de Joaquim Manuel Magalhães, 

Fernando J. B. Martinho, Fernando Guimarães, João Barrento, para citar apenas alguns. Aliás, talvez 

possa ser evidência de consensualidade, num determinado momento, que contasse com o apreço de 

Sena, Cesariny e Gaspar Simões. Não podemos, pois, esquecer que o facto de ter reconhecimento no 

campo literário é aquilo que explica o aparecimento sistemático de recensões críticas no Diário de 

Notícias ou na prestigiada Colóquio / Letras.  

A partir das recensões que ocorrem nas publicações referidas supra, pode verificar-se a 

existência de um efeito de receção constante, isto é, uma continuidade na resposta às obras que o 

autor vai dando à estampa. Passo a apresentar um curto balanço dos juízos valorativos da crítica. 

Nos anos cinquenta, Raul de Carvalho é considerado um dos poetas maiores da sua geração 

literária, apesar de lhe ser imputada uma certa desigualdade qualitativa, reserva que tenderá a 

acentuar-se nas décadas posteriores. João Gaspar Simões, o seu recenseador mais constante desde a 

publicação de As Sombras e as Vozes, em 1949, ataca veementemente, no suplemento literário do 

Diário de Notícias, o «neo-barroquismo» de que diz enfermar o livro Versos (Poesia II), de 1955. 

Esta obra incluir-se-ia numa linha excessivamente formalista, introduzida em Espanha por poetas 

como Vicente Aleixandre ou Juan Ramon Jimènez. A tendência concetista que, pela influência 

determinante dos poetas espanhóis da geração de vinte e sete, atingia a geração portuguesa de 

cinquenta, culminaria na poesia de António Ramos Rosa. Para Gaspar Simões, Raul de Carvalho 

representava um compromisso entre as tendências poeticamente conservadoras da geração da Árvore 

e as tendências inovadoras. O regresso, em obras ulteriores, a certas fórmulas poéticas que antes 

tinham merecido o aplauso deste crítico levou João Gaspar Simões a retirar-lhe a acusação de cultor 

do «neo-barroquismo», referindo essa tendência como um parêntesis, um erro de que Raul de 

Carvalho se teria reabilitado pelo regresso à «humanização» em poesia. Numa recensão publicada 

em 1969 no Diário de Notícias, João Gaspar Simões, que entende que só a autenticidade pode servir 

a humanização da poesia, lamenta-se por esta se ter definitivamente perdido e saúda Raul de 
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Carvalho por preservar o único valor que, para ele, radica «na expressão verdadeira» e «no acordo 

perfeito entre o que cada um é como homem e o que cada um aspira a ser como poeta»
29

. 

No início da década de setenta, Tudo é Visão conta com uma recensão na Colóquio/Letras e 

três no Diário de Notícias
30

. São análises díspares, tanto nas asserções que dizem respeito à obra, 

como no grau de profundidade que atingem. João Gaspar Simões, quando sugere que Raul de 

Carvalho penetra «no reino das visões», escrevendo poemas que «são mais de visionário que de 

homem hipotecado ao aqui e agora»
31

, não vai além da glosa do título e da epígrafe que antecede o 

livro. Para Luís de Miranda Rocha, este livro, como outros do autor, exemplificaria justamente a 

ligação da poesia de Raul de Carvalho ao real, ao concreto e ao quotidiano. 

A crítica de Miranda Rocha pretende demonstrar, principalmente, a constância do poeta em 

relação a um projeto de conjunto: «o que nós verificamos, numa leitura que parta do primeiro texto e 

acabe no livro mais recente, é a coerência de um processo cujo desenvolvimento responde às 

exigências mais firmes de um programa de fidelidade, e segue uma linha em que um sentido e uma 

direção progressivamente se instauram e definem
32

.» Toda a poesia de Raul de Carvalho seria a 

«enunciação progressiva e gradual do seu projeto» e o principal efeito de leitura daí decorrente seria 

a visão de «um processo que não esconde a indecisão anterior à sua fase revelada»
33

. Esta ideia de 

um projeto em evolução tem um alcance um pouco excessivo, pois confere à atitude de Raul de 

Carvalho em relação à sua obra uma coerência cujos reflexos são de difícil localização no suporte 

textual. No entanto, revela-se muito mais frutífera que as meras alusões à desigualdade valorativa de 

muitos poemas, pecha que várias vezes lhe é apontada. 

José Bento, numa recensão publicada na Colóquio/Letras, afirma que a poesia do autor se 

manteve «idêntica de livro para livro até ao presente», mesmo nos seus defeitos. E acrescenta 

também que «a presença do poeta como sujeito do seu poema» é uma das suas características mais 

constantes
34

. Tanto José Bento como Miranda Rocha referem que o esforço da crítica para com a 

escrita de Raul de Carvalho fica muito aquém do merecido, introduzindo já no momento em que 

vinha a lume um livro que suscitava apreciações positivas e um renovado interesse pela totalidade da 

obra publicada um tópico constante nas recensões dos livros que se lhe seguiram: o do esquecimento 

                                                         
29

 Cf. Diário de Notícias, 13/3/69. 
30 

As mais importantes são as de José Bento, publicada na Colóquio/Letras, e a de Luís Miranda Rocha, 

publicada no Diário de Notícias, ambas referidas na bibliografia final. 
31

 Cf. Diário de Notícias, 13/5/71. 
32

 Cf. Diário de Notícias, 16/12/71.  
33 Ibid. 
34 

Cf. Colóquio/Letras, nº36, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1977, p. 79. 
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injustificado daquela que José Bento não hesita em considerar como «uma das obras mais 

significativas da nossa poesia da segunda metade deste século»
35

. 

Depois do marco que, pelo reconhecimento consensual da crítica, constituiu a publicação de 

Tudo é Visão (1970), a viragem: recensões de livros como Uma Estética da Banalidade (1972) ou 

Quadrangular (1976) revelam uma nítida perplexidade e alguma reserva por parte dos críticos. O 

próprio silêncio de João Gaspar Simões pode ser entendido como sintoma de reserva. Depois de ter 

reabilitado Raul de Carvalho, para ser coerente com os próprios critérios, Gaspar Simões teria de 

fazer pesar sobre estes livros críticas mais severas do que a obra Versos (Poesia II) lhe merecera. 

Globalmente, pode dizer-se que os críticos continuam a reconhecer a fidelidade de Raul de 

Carvalho a opções poéticas delineadas ao longo de uma obra perfeitamente afirmada; no entanto, 

censuram-lhe o facto de propagar aos textos, através de imagens gastas ou excessivamente 

descuidadas, o propósito contido numa epígrafe de Uma Estética da Banalidade: «Devenir banal 

(Gide)». À medida que se reafirma a desigualdade da obra de Raul de Carvalho – incapaz de 

provocar o entusiasmo suscitado por livros de poetas mais jovens ou de um companheiro de geração 

como António Ramos Rosa, a quem o elevado ritmo de publicação não impediu de vir a traçar uma 

curva valorativa ascendente –, glosa-se o tópico do esquecimento a que a crítica votou essa obra. 

Mas é justo observar que nas acusações ao silêncio da crítica ressoa a nostalgia dos poemas de 

cinquenta. Isto revela uma hesitação quanto à obra que deverá efetivamente ser lembrada, pois seria 

difícil fazer equivaler, aos olhos da crítica, livros como Poesia (1955) ou Mesa da Solidão (1955) e 

Uma Estética da Banalidade (1970). Efetivamente, o projeto formulado neste último livro e que se 

estendeu aos que se lhe seguiram exige um olhar crítico que abandone os juízos de valor e se abra à 

compreensão de um processo criativo isento dos lápis azuis de qualquer tipo de censura.  

Na altura em que surgem os últimos livros publicados em vida do autor esperava-se ainda 

uma viragem qualitativa. Com efeito, as recensões não revelam um grande entusiasmo, apontando 

antes para «um salto criativo em vias de concretização»
36

. 

Outro aspeto das críticas às últimas obras é a cada vez mais notória assimilação do autor e da 

obra. Escreve António Cabrita: «o homem não se tem mostrado um modelo de virtudes: a sua 

                                                         
35

 Ibid. 
36

 Fernando Guimarães apresenta uma recensão conjunta das obras Um e o Mesmo Livro, Poesia Instante e 

Quatro Paredes. Cf. Colóquio/Letras, nº87, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, pp. 85-86. 
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irregularíssima obra espelha isso, frágil, vulnerável, banal, acessória, muitas vezes inútil, mas afoita 

a essa humana condição que tem em Prometeu o seu único paradigma
37

.» 

Com todas as reservas que o carácter incompleto da amostra suscita, pode afirmar-se que as 

críticas negativas dos últimos anos repetem e reforçam aspetos para os quais já por exemplo António 

Ramos Rosa tinha chamado a atenção, acusando «certa sua retórica sentimental, certo emprego de 

uma adjetivação de brilhos falsos, certa frouxidão que encontramos em tantos maus versos», e ainda 

um abandono «nefasto à integridade poemática»
38

. 

Uma recensão dos últimos livros de Raul de Carvalho publicada na Colóquio/Letras, em 

1989, reflete, da parte do seu autor – Fernando Guimarães –, a consciência de que vários aspetos 

apontados como defeitos por analistas exigentes constituem, afinal, marcas do estilo do poeta 

comuns a um vasto sector da modernidade, que tende a aproximar a poesia de um registo diarístico 

confidencial. Inclui-se aí a observação de que a sua poesia «parece alimentar-se do imediato, de tudo 

o que é circunstancial, como se exigisse uma arte poética que fosse apenas a da inspiração
39

.» 

A arte poética de Raul de Carvalho será tratada adiante, mas gostaria desde já de chamar a 

atenção para um aspeto fundamental da receção da sua obra que revela claras implicações poéticas: a 

estreita ligação de uma entidade existencial – o poeta – a entidades textuais – os poemas. Essa 

ligação apresenta-se por vezes como uma confusão entre sujeito poético e autor
40

 e põe em causa as 

convenções associadas, nas poéticas de índole estruturalista (modelo historicamente dominante na 

altura em que surgem as críticas que tenho vindo a referir), à noção de literariedade, entendida como 

marca do texto lírico. 

Numa recensão de Quadrangular
41

, Casimiro de Brito ilustra a perplexidade da crítica 

perante a obra de Raul de Carvalho, resultante, em minha opinião, da importância da figura do autor 

para a leitura da obra, num momento da história da teoria literária em que todo o esforço de 

interpretação incidia no texto
42

. Casimiro de Brito coloca a reação à obra de Raul de Carvalho nestes 

                                                         
37 

Repare-se na pressuposição de uma filiação romântica, através da referência a Prometeu. Cf. Diário de 

Notícias, 3/2/85. 
38

 Cf. António Ramos Rosa, recensão a Poesia 1949-1958 de Raul de Carvalho, in A Poesia Moderna e a 

Interrogação do Real-II, Lisboa, Arcádia, 1980, pp. 116 e 117.  
39

 Cf. op. cit., p. 85. 
40

 O sujeito poético, distinto do autor, inclui as instâncias que serão designadas adiante por sujeito textual e 

sujeito de enunciação. 
41

 Cf. Casimiro de Brito, Colóquio/Letras, nº43, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, pp. 81- 83. 
42 

Norteados por uma ideia de autonomia da obra em relação àquele que a escreveu, os críticos reagem mal a 

uma poesia que estabelece uma ligação de índole neorromântica entre a vida e a escrita. Acrescente-se que, 

uma vez que as leituras imanentistas acabam por valorizar a poesia enquanto arte da linguagem, a «frouxidão» 
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termos: «se a crítica não tem estado tão atenta à poesia do A. quanto esta o merece é porque, no 

confronto, a crítica fica não raras vezes desarmada»
43

. É natural que, enquanto crítico munido de 

uma aparelhagem teórica assente no primado do texto – mas conhecendo o autor, a sua poderosa 

dicção, a sua vida de poeta –, Casimiro de Brito se sinta desarmado perante uma obra poética que, a 

qualquer leitor menos especializado, e por um «efeito de sujeito» criado nos próprios textos, impõe a 

figura do poeta. Quando escreve «ao centro, pois, o texto», está visivelmente a tentar repor na ordem 

algo que sentia como uma impositiva inversão. A asserção que a escolha teórica de Casimiro de 

Brito procura corrigir teria antes a formulação: «ao centro, pois, o poeta». 

No presente estudo defendo a pertinência de uma abordagem da obra poética de Raul de 

Carvalho que tome em conta a figura do autor. Isto coloca vários problemas: teóricos (a passagem da 

observação de comportamentos de leitura a formulações de índole teórica não é destituída de 

perigos), conceptuais e lógicos (a lógica do mundo empírico do autor é diferente da do universo 

textual). A seleção de um corpus de textos que ilustrem o aspeto fundamental da minha abordagem 

também se revela, por vezes, difícil, sobretudo no que diz respeito à necessidade de equilibrar textos 

menos conhecidos com aqueles que mais facilmente identificam o poeta. 

O estudo da receção da obra de Raul de Carvalho mostra uma reação insistente dos críticos 

em relação à manifestação, em poemas líricos, de uma subjetividade que indicia uma presença 

autoral forte. Esta presença – designada por «poeta», «sujeito» e «autor» – merece com certeza uma 

averiguação mais sistemática. 

A necessidade de operar com um número de textos adequado aos objetivos deste trabalho 

obriga-me, se não a delimitar com exatidão um corpus textual, pelo menos a estabelecer grandes 

áreas de pertinência. Ao tomar em consideração o autor Raul de Carvalho, deveria, em rigor, estudar 

tudo o que ele deixou escrito: não só os poemas publicados em livro, mas também os dispersos em 

jornais, os inéditos ou a correspondência. Não posso, no entanto, dar sistemática e exaustivamente 

conta de elementos com que só recentemente entrei em contacto, como são os inéditos; por isso 

centrar-me-ei na obra publicada, confrontando depois as conclusões a que chego com as observações 

suscitadas pelos inéditos que edito. Passo a apresentar os critérios que nortearam a minha 

abordagem. 

Parti de um critério cronológico, que permite agrupar poemas segundo as suas datas de 

redação, quando mencionadas, e as datas de publicação dos livros. Textos que foram editados muito 

                                                                                                                                                                                             

estilística da poesia de Raul de Carvalho contribuirá para uma certa falta de entusiasmo em relação às suas 

obras. 

43 Cf. op. cit., p. 83. 
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depois de terem sido escritos são agrupados em função da data de redação. Este critério leva por 

exemplo à conclusão de que a poesia de temática religiosa foi escrita sobretudo à volta de 1955, facto 

que pode ser verificado pela datação de poemas incluídos em obras de 1958 – A Aliança e Versos 

(Poesia II) – e de 1970 – Poemas Inactuais. Este último título inclui poemas com datas situadas entre 

a década de cinquenta e a de sessenta e corrobora, assim, a tese de que a religiosidade em Raul de 

Carvalho é um fenómeno com uma dominância epocal. Porém, a consulta do espólio revela-nos a 

presença de Deus em poemas inéditos, escritos no próprio ano da morte do autor – daí ser legítimo 

esperar muitas revelações da parte inédita da obra de Raul de Carvalho. Tal é o caso do poema 

«Andando»: 

 

Vou (fui sempre) para onde Deus me leve. 

Junho, 24, 1984. 

Ou do poema «Signo», escrito na mesma data: 

 

 Se Deus manda eu obedeço. 

 Foi sempre e continuará a ser assim. 

 

Outro exemplo da importância do estabelecimento de um critério cronológico é o da redação 

de Elsinore (1980), livro constituído por poemas escritos entre Setembro e Outubro de 1977, em 

Londres e em Lisboa. O curto período consagrado à escrita desse livro, aliado à aposição de 

indicações espácio-temporais a cada poema, constitui um dado indubitavelmente importante para o 

conhecimento da poética do seu autor. 

Ao critério cronológico acrescenta-se um critério genológico e temático; pode, assim, 

verificar-se, por exemplo, que a característica fundamental dos poemas que compõem o seu primeiro 

livro resulta da associação de formas tradicionais rimadas a uma temática social. Isto aproxima Raul 

de Carvalho dos escritores neorrealistas e essa aproximação, baseada na importância que assume o 

espaço de origem do autor, é sugerida por Fernando J. B. Martinho em Tendências Dominantes da 

Poesia Portuguesa da Década de Cinquenta: «o livro de estreia situa-o no âmbito do neo-realismo, 

por via de uma poesia fortemente vinculada ao seu espaço de origem, o Alentejo, e sob o influxo do 

poeta que, em termos de produção recente, melhor dera a realidade humana e social dessa província, 

Manuel da Fonseca»
 44

. Outra característica relacionada com questões de cronologia e de temática é 
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 Cf. Fernando J. B. Martinho, Tendências Dominantes da Poesia Portuguesa da Década de Cinquenta, 

Lisboa, Edições Colibri, 1996, p. 246. 
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o contacto do lirismo de Raul de Carvalho com a tradição popular, também referido por Fernando J. 

B. Martinho
45

. 

Outras verificações possíveis, a partir da convergência da cronologia com a temática e o 

género literário: Duplo Olhar (1978) é um livro composto por poemas datados entre 27-VII-77 e 10-

IX-77. Transcrevo o último desses poemas: 

 

    DIÁRIO 

 

  Se Deus quiser hei-de morrer 

  Com tudo feito e por fazer. 

    10-IX-77. 

 

Repare-se que datar textos líricos e fazer obedecer a sua ocorrência, no livro, ao curso dos 

dias, sugere um registo diarístico que releva muito mais da autobiografia que do género lírico. Numa 

obra de 1975 intitulada De Nome Inominado, o autor não só data os poemas, como inclui modulações 

como as seguintes: «hoje: 17-XII-71»; «hoje é: 17-XII-71»; «ainda em: 17-XII-71»; «ainda (mais 

tarde) em 17-XII-71». Mais uma vez, o espólio é fundamental para percebermos o alcance desta 

prática, como chega a ser tematizada e aplicada num livro editado por Filomena Candeias na sua 

dissertação de mestrado, Diário contíguo46. 

Atente-se também no comentário que se segue a um conjunto de poemas de que constam 

títulos como «Hoje» e «Terceiro Poema da Hora»: 

 

«Pequena nota circunvagante: estes 9 poemas (mesma data) foram escritos a seguir.» 
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 Note-se que o contacto com a tradição romancística se limita, muitas vezes, a alusões, em títulos sugestivos, 

a formas que integram esta tradição. Exemplo disso é o «Romance do Príncipe Altivo», que não apresenta a 

estrutura dialogal típica da morfologia romancística e que revela, contra o que é próprio dos romances, um 

emprego considerável de adjetivos. Se nos reportarmos àquilo que João David Pinto Correia designa por 

«forma do conteúdo» no seu livro Romanceiro Tradicional Português, de 1984 – elementos que vão da 

estrutura sintática aos temas, motivos, símbolos e significação fundamental –, torna-se claro que é mais nítido 

um movimento de afastamento do que de aproximação em relação às formas tradicionais. No que ao presente 

estudo diz respeito, este aspeto é importante por permitir discernir, num poema como «Romance do Príncipe 

Altivo», temas dominantes da poesia de Raul de Carvalho, nomeadamente da sua vertente confessionalista, a 

mais afastada da voz anónima que enuncia os romances tradicionais. Refiro-me, concretamente, à recusa da 

solidão e ao desejo de partilhar o coração. 
46

 Cf. Célula e Diário Contíguo, ed. crítica de Filomena Andreia Dias Candeias inserida em dissertação de 

mestrado apresentada à Universidade de Évora, texto policopiado, 2012.    
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No conjunto de 17-XII-71 intercala a nota: 

 

«Outra pequena nota de meu conhecimento: os (5) poemas precedentes, não houve neles, ao 

escrevê-los, nenhuma suspensão no tempo.» 

 

Os casos que referi revelam uma intromissão do autor que tem implicações consideráveis. Na 

linha dos estudos de Gérard Genette sobre os elementos que rodeiam os textos, considero as datas, 

pelo lugar periférico que ocupam em relação ao poema, um elemento paratextual. Logo, sendo 

exteriores ao texto propriamente dito, poderia optar por não as considerar na análise dos poemas. 

Porém, hábitos de leitura do texto lírico levam-nos a interpretar todos os elementos que se encontram 

na página, isto é, a confrontarmo-nos com um plano onde está em causa um sujeito poético (texto do 

poema) e com um outro plano que é do foro do autor (paratexto). Em função destes planos, duas 

reações devem ser tidas em conta: ou o leitor, de acordo com a aplicação intuitiva do pacto 

autobiográfico
47

, sobrepõe as duas instâncias e capta o sentido em função da ação de uma entidade 

que convoca a sua existência para a página onde o poema lírico está inscrito ou, para evitar essa 

sobreposição, é forçado a empreender um esforço de abstração, que passo a enunciar: trata-se de 

poemas líricos; o autor recorre, no entanto, a elementos tradicionalmente associados a géneros em 

que a referência ao tempo da escrita é importante, como o diário de bordo, a carta, o diário íntimo. 

Logo, podemos entender a datação sistemática dos poemas e o fornecimento de indicações precisas 

quanto ao momento da sua redação como uma chamada de atenção para o problema do fazer poético. 

O esforço de leitura não deve limitar-se ao poema, mas deve considerar também a poiêsis que lhe 

subjaz, a ação de um autor que se inscreve na página. 

Uma conclusão plausível dos exemplos que acabo de referir é a de que o recurso sistemático 

à datação corresponde ao tratamento temático do sujeito, do tempo e da escrita. Este facto, não 

chegando a interferir na classificação genológica dos textos líricos, torna-os dependentes de 

circunstâncias que constam do paratexto.    

Finalmente, se acrescentarmos aos critérios apontados noções de periodologia, poderemos 

afirmar com alguma segurança que um livro como As Sombras e as Vozes é um marco importante na 

obra de Raul de Carvalho, não pelo valor estético dos seus poemas ou por ser o primeiro livro 

publicado, mas por marcar desde logo uma cisão: não haverá outra obra que insira tão claramente 

Raul de Carvalho num lirismo português em que se articulam formas tradicionais com temas sociais. 
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 Ziva Ben-Porat, em «Fact, fiction, and readers's responses», in Dedalus, nº2, 1992, pp. 67-76, sugere que o 

leitor aplica à poesia o pacto autobiográfico, tal como o descrevem Lejeune e outros autores. 
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Este mesmo espírito está presente em Alves Redol quando o autor combina a prática de romancista 

neorrealista com a de editor de compilações de romances tradicionais como são o Romanceiro e o 

Cancioneiro do Ribatejo. Nos prefácios destas obras explica-se, dentro de um quadro ideológico 

preciso, o gosto neorrealista pela poesia popular. Seguindo uma linha doutrinária (estética e 

ideológica) próxima da de Alves Redol quando publica o seu primeiro livro, a partir de Poesia 

(1955) Raul de Carvalho jamais se libertará da hesitação entre ser solitário e ser solidário, 

emblematicamente contida na epígrafe, da autoria de Albert Camus, ao poema «Aleluia dos 

Camponeses»: «No outro quarto, Rateau observava a tela, inteiramente branca, apenas com uma 

inscrição no meio, em caracteres minúsculos. Era uma palavra que se podia decifrar, talvez fosse 

solitário ou talvez fosse solidário
48

.» 

Outra dimensão relacionada com os critérios cronológicos, genológicos e periodológicos diz 

respeito à relativa experimentação que caracterizará obras posteriores e que levou alguns ensaístas a 

reconhecerem marcas surrealistas na obra de Raul de Carvalho. E. M. de Melo e Castro, em As 

Vanguardas na Poesia Portuguesa do Século XX (1987), refere-se ao grupo da Árvore como 

precursor dos grupos Poesia 61 e Poesia Experimental, associando-o, através de alguns dos seus 

colaboradores, ao movimento surrealista português, seu contemporâneo. Já antes mencionei a relação 

de Raul de Carvalho com Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas ou Eurico Gonçalves. E Fátima Marinho, 

na sua dissertação de doutoramento49, escreve: 

 

Em 1975 comemora-se o 50.° aniversário da descoberta do Cadáver Esquisito (em 

França). Em Portugal, este aniversário é assinalado com várias efemérides. Em 25 de 

Janeiro, o jornal Expresso consagra uma página aos «50 anos do Surrealismo em Portugal». 

Na Galeria Ottolini (Lisboa) realiza-se a exposição, «O Cadáver Esquisito, sua Exaltação, 

seguida de Pinturas Colectivas», Mário Cesariny publica «Contribuição ao Registo de 

Nascimento, Existência e Extinção do Grupo Surrealista de Lisboa». No catálogo da 

exposição na Galeria Ottolini transcrevem-se três textos: «O Cadáver Esquisito em 1948» 

(Mário Henrique Leiria, João Artur Silva, Alexandre O'Neill e Carlos Calvet da Costa), «O 

Cadáver-Esquisito em 1955» (Raul de Carvalho, José Manuel Simões, às «mesas 

espelhantes» do Martinho, noite de 14/4/55) e «A Poesia Colectiva em 1961» (Mário 

Cesariny de Vasconcelos, João Rodrigues e Ernesto Sampaio).  
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 Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, p. 493. 

49 Cf. Maria de Fátima Marinho, O Surrealismo em Portugal e a obra de Mário Cesariny de Vasconcelos, 

tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras do Porto em 1986, pp. 109-110.  
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Raul de Carvalho, a quem, segundo o manifesto referido por Eurico Gonçalves (que não me 

foi possível consultar), Cesariny teria reconhecido como surrealista, nunca pertenceu ao movimento, 

como aliás se deduz da sua ausência numa obra especializada como é o catálogo intitulado 

Surrealismo em Portugal 1934-1952, da autoria de Maria Jesús Ávila e Perfecto E. Cuadrado 

(Museu do Chiado e Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2001). No 

entanto, um estudo de caraterísticas do surrealismo na sua obra seria certamente matéria a 

desenvolver. 

Em função dos critérios acima expostos, creio ser possível propor uma cartografia sumária da 

obra do autor de Mesa da Solidão. 

 

 A) Um conjunto constituído por um poema publicado em Contos e Poemas de 

Modernos Autores Portugueses, «Carta», e pelo livro As Sombras e as Vozes. Trata-se, como tive 

oportunidade de referir, da parte da obra que se aproxima quer da poesia neorrealista, quer de uma 

tradição romancística. Acrescento que também o lirismo vernáculo assume a sua importância, como 

se pode verificar na secção «Cancioneiro de Amor» de As Sombras e as Vozes, que abre com a 

seguinte estrofe: 

 

   Cantigas d'amor 

   D'El rei D. Dinis... 

   – Não falais de coitas 

   D'amor infeliz, 

   Mas sois ramo e flor 

   Da mesma raiz. 

 

 B) A poesia que pode ser globalmente designada por «lirismo de cinquenta» e que 

inclui os poemas da Árvore e as obras publicadas entre 1955 e 1958. O paradigma então criado – 

odes que fazem ecoar as de Álvaro de Campos, poemas longos que vivem da acumulação de 

elementos com que o sujeito se depara, invocações da poesia ou da serenidade como única salvação 

entrevista contra um pano de fundo hostil, recurso à anáfora, ao paralelismo e à apóstrofe, para citar 

apenas alguns aspetos temáticos e estilísticos – vai manter-se como uma tendência recorrente ao 

longo de quase toda a obra de Raul de Carvalho. Paralelamente a esta tendência para o alongamento 

da frase através de estruturas repetitivas que funcionam como lugares onde, mediante substituições, 
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se vão convocando elementos díspares (aquilo que, adotando uma expressão de L. Spitzer
50

, designo 

por «enumeração caótica»), há uma tendência para a condensação, cuja expressão máxima é a prática 

do aforismo. 

 

 C) A escrita situável entre o poema em prosa e as memórias, isto é, o conjunto 

constituído por Parágrafos (1956), Talvez Infância (1968) e ainda alguns textos de Poemas Inactuais 

(1970). Por se aproximarem de formas narrativas como as memórias, a autobiografia ou até o conto, 

distingo alguns dos textos que integram estes livros do lirismo strictu sensu. Parágrafos e Talvez 

Infância são obras constituídas por fragmentos de prosa de extensão muito variável, podendo alguns 

deles ser lidos como textos líricos. Ângela Varela Rodrigues, num ensaio intitulado «O Poema em 

Prosa na Literatura Portuguesa», refere Raul de Carvalho como um dos escritores portugueses que 

escreveram mais poemas em prosa, desde o seu quarto livro, Parágrafos. Embora não chegue a 

desenvolver o estudo deste tipo de poema em Raul de Carvalho, a autora fornece os dados de partida 

para a delimitação das suas ocorrências e respetiva importância. O seu traço fundamental é a recusa 

dos limites demasiado estreitos do verso, devido a uma tendência para a exuberância verbal. Para 

Ângela Varela Rodrigues, essa exuberância não se confunde com descuido formal por considerar 

que, mesmo nos poemas longos, Raul de Carvalho atinge a contenção «pelas pausas que marcam a 

sequência de enumeração apostrófica e o paralelismo das frases»
51

. Do ponto de vista temático, estes 

textos não se afastam muito do «lirismo de cinquenta», sendo fundamentais para o estudo da 

construção do sujeito na sua obra. 

 

 D) Os livros publicados entre a década de setenta e 1985, que representam tentativas 

de renovação agrupáveis em três blocos, pelas questões de poética que colocam. Temos, assim: 

 

 D1) Escrita em prosa caracterizada pela hesitação entre a narrativa, o drama e o 

poema lírico, que se mantém até à última obra publicada. Tampo Vazio (1975) e Mágico Novembro 

(1982) exemplificam essa tendência. 

 

 D2) Apontamentos para uma estética da banalidade e poemas que a ilustram. Uma 

Estética da Banalidade (1972) é um livro que, perseguindo a linha de autoconhecimento que 
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Cf. L. Spitzer, La Enumeración  Caótica  en  la  Poesía  Moderna, Buenos Aires, Casa Editora Coni,  1945. 
51

 Cf. Ângela Varela Rodrigues, «O poema em prosa na literatura portuguesa», Colóquio/Letras, nº 56, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, pp. 23-34. 
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caracteriza grande parte da obra do autor, representa a desistência dos grandes projetos de mudança 

que podemos encontrar nos textos de cinquenta ao pretender substituí-los pela afirmação de uma 

nova opção poética, que pode ser designada por «estética da banalidade». Partindo de uma definição 

de cultura apresentada numa epígrafe de Le Clézio, que chama a atenção para a realidade imediata 

do homem e para o mundo engenhoso em que este vive, passa-se a um programa individual, a uma 

transformação da existência pessoal de acordo com o projeto da epígrafe que abre o livro. 

 

 Epígrafe para: uma estética da banalidade. Devenir banal.   Gide. 

 

Trata-se de uma obra fragmentária – à maneira de Parágrafos – que conta, em termos de 

género, com o contributo do diário e do ensaio, misturando apontamentos de estética, 

confessionalismo e lirismo pessoal. Podemos entendê-la sobretudo como um espaço autorreflexivo, 

que fecha com a enunciação de um projeto: «Fazer de uma estética da banalidade coisas de somenos, 

– não uma coisa judicativa, nem interpretativa, nem demonstrativa, nem intimativa
52

.» Este projeto 

fornece uma chave para a interpretação da própria obra: não devemos lê-la como um todo 

homogéneo, mas sim como uma coexistência de poemas em prosa, apontamentos sobre questões de 

poética e captação imediata de um real que circunda o sujeito poético. Esta hibridez de registos e a 

representação do mundo do sujeito constituem uma prática poética inspirada pela promoção da 

banalidade a valor estético. Os textos resultantes desta opção afastam-se daquilo que os nossos 

hábitos de leitura valorizam, o que pode explicar algumas reações céticas da crítica. Recorde-se que 

a grande inspiradora desta estética da banalidade foi Irene Lisboa, como se pode verificar pela leitura 

das páginas que lhe são consagradas. No entanto, os poemas de Uma Estética da Banalidade pouco 

têm que ver com o seu modelo, para além da evocação explícita que acabo de referir. 

 

 D3) Poesia que pretende captar o instante, recusando as longas enumerações. A 

«enumeração caótica» característica do lirismo de cinquenta tentava conter, em cada poema, a 

totalidade de elementos abarcáveis por um sujeito de perceção, ao serviço de uma aspiração de 

totalidade que uma arte poética do instante recusa. Como os princípios desta arte poética são 

herdeiros da estética da banalidade, à condensação formal não corresponde uma estratégia aforística 

de concentração do saber, como acontecia em Versos, de 1955. Estamos antes perante uma quase 
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Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, 1993, p. 631.  

Embora, no corpo do texto, refira os títulos dos vários livros de Raul de Carvalho, as páginas indicadas em 

rodapé são as da edição consultada, isto é, as do primeiro volume das Obras. 
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desistência do saber, expressa através de formulações breves, que descrevem ou evocam a realidade 

imediata do sujeito. 

 

Esta cartografia da obra de Raul de Carvalho repousa talvez sobre premissas um pouco 

complexas, mas, em minha opinião, tem a vantagem de permitir uma aproximação mais rigorosa à 

obra de Raul de Carvalho do que outras propostas avançadas53 e de, ao mesmo tempo, poder incluir 

novas alíneas – por exemplo para as peças teatrais que nunca foram publicadas ou os textos que são 

notas explicativas acerca da montagem dessas peças. O material ainda inédito será, certamente, de 

suma importância para ajudar a compreender a arquitetura (orgânica) da obra, pelo que esta 

cartografia deverá ser revista de acordo com o que se for revelando. 

Antes de entrar no tema da construção do sujeito incluo um subcapítulo que retoma um 

ensaio publicado na obra já várias vezes citada Lembras-te, Raul, homenagem a Raul de Carvalho 

(2011) por considerar que trata um assunto importante para a compreensão dos motivos pelos quais o 

autor de “Vem serenidade” pode estar a cair no esquecimento: a ausência de comparação da sua obra 

com a de outros companheiros de geração. Para além do reconhecimento que os críticos possam 

demonstrar em relação à obra de um poeta, é importante situá-la também em relação à de outros 

poetas, sem receio do caráter redutor da comparação. Em literatura, a análise comparativa dos textos 

ilumina-os mutuamente, um autor leva à leitura de outros e, por consequência, através da análise 

textual (close reading para quem preferir o termo, ou ainda comentario de texto) acaba por dar-se um 

tipo de recuperação mais eficaz que o enaltecimento crítico. 
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Sobre essas propostas, ver a dissertação de Isabel Rato, op. cit., pp. 15-27. 
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3. Um lugar para esta obra: contemporaneidade, cânone e textos – Raul de Carvalho e Eugénio 

de Andrade 

 

Num poema intitulado «Epígrafe para a nossa solidão», Ruy Belo escreve: «Cruzámos nossos 

olhos em alguma esquina / demos civicamente os bons dias / chamar-nos-ão vais ver 

contemporâneos»
54

. No último verso deste brevíssimo poema associa-se a ideia de 

contemporaneidade à de anonimato e solidão e o matiz irónico «vais ver» ao absurdo dessa 

designação. Ser contemporâneo de alguém, na visão do mundo postulada no poema, é não pertencer 

a ninguém. 

Bastante diferente é este outro significado: contemporâneo não é o ser humano com quem se 

partilha um espaço anónimo, é alguém judiciosamente escolhido como pilar de um edifício ao 

mesmo tempo público e privado. O poeta Eugénio de Andrade, num texto intitulado «Resende, nosso 

contemporâneo», ao escolher os seus, desenha um círculo restrito de seres humanos que partilham a 

sua amizade, que contam com a sua admiração e que ao mesmo tempo representam aquilo que 

designa como o «nosso tempo português»: 

 

Resende e eu somos contemporâneos. Não sei se ele tem orgulho nisso – eu tenho, e 

gosto dessa contemporaneidade, que compartilho com mais três ou quatro amigos que 

dividiram comigo alguns dos seus dias. O Carlos de Oliveira, o Eduardo Lourenço, a Maria 

Agustina, o Jorge de Sena, o Mário Cesariny. Um bom pedaço do nosso tempo português 

vai-lhes pertencer, ninguém tenha dúvidas
55

.  

 

Que noção de contemporaneidade podemos adotar, matizando a solidão de Ruy Belo, em que 

o encontro com os contemporâneos é obra de casualidades fortuitas, e a exigência de Eugénio de 

Andrade que, à absurda perda de tempo com uma contemporaneidade destituída de sentido (vida 

social, leitura de jornais, de maus poemas, pertença a grémios literários ou partidos políticos…) 

prefere uma escolha cuidadosa de companhias? Note-se que essa como que geografia dos afetos 

longamente reiterada por Eugénio de Andrade corre a par de uma poética tão escrupulosamente 

trabalhada como a própria poesia. E o resultado é que a exegese da sua obra obedece aos nexos da 

sua poética explícita, nomeadamente no caso dos seus melhores críticos. Propor uma companhia que 
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Cf. Ruy Belo, Aquele grande rio Eufrates, Lisboa, Moraes Editores, 1972, p. 71. 
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 Cf. Eugénio de Andrade, À Sombra da memória, Porto, Fundação Eugénio de Andrade, 1993, p. 91. 
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o autor não escolheu pode afigurar-se como uma profanação, mas, na verdade, trata-se apenas de um 

respeitoso exercício de liberdade crítica. 

E quanto a Raul de Carvalho? Na obra publicada não existe uma declaração semelhante à de 

Eugénio de Andrade que possa ser marcadora de distância, mas também não há traços de 

proximidade, a não ser a dedicatória de um poema datado de 28-5-84 e publicado em A Ilha dos 

Amores, volume que reúne poemas de 75 autores, correspondentes à respetiva intervenção na IV 

Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, que teve lugar de 4 de agosto a 2 de setembro 

de 1984. Como Albano Martins precisou no seu testemunho incluído no livro de homenagem a Raul 

de Carvalho já várias vezes citado, Raul de Carvalho fora à referida feira de arte, «onde devia ler um 

texto intitulado “Pensando em… ou Improviso sobre a poesia jovem”, texto que permanece inédito e 

afinal não leu»56. Com efeito, o poema com que colabora na antologia (escrito em maio de 1984, mas 

publicado postumamente, pois foi nessa edição da Bienal de Cerveira que Raul de Carvalho sofreu o 

enfarte que provocaria a sua morte) intitula-se «Se tivesse de morrer seria agora» e tem como 

dedicatória «a Eugénio de Andrade»
57

. De qualquer forma, a comparação entre textos não exige 

qualquer tipo de aval dos seus autores, é ao estudioso que cabe encontrar e explicar os parâmetros em 

que se baseia a sua análise.  

 As antologias de poesia, com as suas organizações cronológicas, são criadoras naturais de 

contemporaneidade num sentido intermédio entre as duas noções que serviram de base à presente 

reflexão, a partilha anónima de um espaço-tempo ou um microuniverso habitado apenas por alguns 

seres de eleição. Os dois poetas em estudo figuram na antologia de Jorge de Sena Líricas 

Portuguesas, também já acima referida. Eugénio de Andrade é referido como «um dos mais notáveis 

poetas contemporâneos», possuidor de uma obra «em que puro lirismo e segurança técnica 

admiravelmente se equilibram»
58

 e  Raul de Carvalho, como se pode ler na nota de apresentação 

transcrita no subcapítulo anterior,  como «um dos maiores líricos deste período».  

O juízo de Jorge de Sena em relação a Eugénio de Andrade é, hoje em dia, totalmente 

consensual, mas essa atmosfera que dizia desprender-se dos poemas de Raul de Carvalho não é com 

certeza conhecida de um grande número de leitores, nem sequer daqueles que possam identificar o 

seu nome – e que não parecem ter aumentado muito com o correr do tempo. Ter-se-á enganado Jorge 

de Sena quando, em finais dos anos cinquenta, designou Raul de Carvalho como um dos maiores 

                                                         

56 Cf. op. cit., p. 26. 

57 Cf. AAVV, A Ilha dos Amores, Porto, Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, 1984, p. 

34. 
58 

Cf. op. cit., p. 81. 
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líricos da sua época? Ou houve fatores que explicaram a divergência de um percurso pessoal que 

parecia cimentado num incontestável valor59 literário?  

Mais do que continuar a mencionar Raul de Carvalho como um poeta injustamente esquecido 

(que o é, ninguém o nega), é preciso aplicar-lhe gestos críticos tão corajosos como correntes. O 

primeiro, seria lê-lo sem desviar o olhar quando a sua escrita dececiona, deixar de fazer de conta que 

o seu percurso como poeta não o afastou das sendas dos anos cinquenta. O segundo seria meter a 

tesoura crítica, não para censurar, mas para recortar: por épocas, por temas, como quisermos, desde 

que o subconjunto possa interessar a um público leitor. É utópico esperar que os potenciais leitores 

de que Raul de Carvalho precisa para continuar a existir no panorama literário português o sejam das 

suas obras completas – este perigo foi sentido por alguns críticos apreciadores de Raul de Carvalho 

que recearam que, pela sua desigualdade, a sua obra não suportasse uma edição conjunta. Uma 

antologia não dispensa a edição das obras completas, mas é uma porta importante para o 

conhecimento de um autor. No mercado livreiro não há nenhuma antologia disponível da obra de 

Raul de Carvalho, o que pode estar na raiz do seu progressivo desaparecimento dos «cancioneiros 

coletivos» que são os manuais escolares ou as antologias coletivas de poesia.  

Na antologia de 2003 intitulada Século de Ouro (organizada por Osvaldo Silvestre e Pedro 

Serra), que reúne 73 poemas de 47 poetas, escolhidos e analisados por 73 ensaístas, não consta Raul 

de Carvalho, o que chegou a ser criticado, embora os autores da antologia em questão afirmem 

explicitamente não pretenderem fazer história literária
60

, postura que, essa sim, obrigaria a selecionar 

o mais representativo dos vários períodos do século XX. Mas não deixa de ser significativo que, de 

73 personalidades críticas escolhidas pelos organizadores, nenhuma seja um leitor privilegiado de 

Raul de Carvalho, capaz de propor um poema seu entre três que considere «maiores no panorama da 

poesia portuguesa do século XX».  

Poemas portugueses – antologia da poesia portuguesa do séc. XIII ao séc. XXI (organização 

de Jorge Reis-Sá e Rui Lage, Porto Editora, 2009) retoma o critério da representatividade histórica 

dos poetas e volta a incluir Raul de Carvalho. Porém, a nótula de Vasco Graça Moura que apresenta 

o poeta não transmite o entusiasmo de Jorge de Sena, insistindo mais nas balizas das influências e 

períodos literários do que na voz própria de Raul de Carvalho: 
                                                         
59

 Sendo o «valor literário» um tema de monta em teoria da literatura, gostaria de esclarecer que, neste caso, 

apenas remete para a observação do caráter judicativo das aproximações da crítica à obra de Raul de 

Carvalho, deixando de fora um certamente frutífero enquadramento teórico – a desenvolver noutro trabalho. 
60

A justificação em si mesma é aceitável, mas também é preciso ter consciência de que a “intenção do autor” 

não pode controlar o devir da obra. As antologias literárias criam cânones, ajudam à consolidação de um 

cânone nacional e, naturalmente, contribuem para a escrita da história literária, independentemente da 

intenção dos respetivos autores.   
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 Raul de Carvalho deixou uma série de poemas de larga respiração discursiva que 

são muito provavelmente o melhor da sua obra lírica e transcendem a tendência neorrealista 

dos começos da sua vida de escritor. O poeta passa a concentrar-se numa preocupação mais 

subjetiva de expressão pessoal, no estilo que Fernando J. B. Martinho qualifica de 

“enumerativo e metafórico, em que pairam as sombras de Whitman, Campos e Neruda”. E 

uma certa propensão surrealizante vai-se acentuando na sua obra, para o melhor e para o 

pior de uma lira que não está muito interessada em controlar os seus processos 
61

. 

 

Os textos selecionados, por seu turno, não traduzem essa atmosfera de excitação poético-

literária apontada por Jorge de Sena e de que “Serenidade és minha” seria, em meu entender, o 

exemplo mais emblemático
62

.  

Para terminar a passagem em revista do processo de inclusões e exclusões de Raul de 

Carvalho em antologias nos últimos trinta anos, citaria o caso de uma antologia temática organizada 

por José Tolentino Mendonça e Pedro Mexia: Verbo. Deus como interrogação na poesia portuguesa 

(2014)
63

. Uma vez mais, Raul de Carvalho não se encontra representado, embora o tivesse estado na 

antologia Les jours du Seigneur (1962), organizada por Jean Guitton
64

. 

Resumindo: o primeiro volume das Obras de Raul de Carvalho encontra-se esgotado, dos 

livros que publicou, só alguns títulos se podem encontrar (e apenas no circuito do livro usado); não 

existe, no mercado, uma antologia da poesia do autor; grandes projetos antológicos como O Século 

de Ouro (2002) ou Poemas portugueses – antologia da poesia portuguesa do séc. XIII ao séc. XXI 

(2009) não o incluem ou dão uma palidíssima imagem da sua obra; uma antologia baseada no tema 
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 Cf. Vasco Graça Moura in Jorge Reis-Sá e Rui Lage, (selec., intr. e notas), Poemas portugueses – antologia 

da poesia portuguesa do séc. XIII ao séc. XXI, Porto, Porto Editora, 2009, p. 1379. 
62 

Vale a pena citar uma reação de Albano Martins, consultável na p. 23 da Homenagem que temos vindo a 

referir:  

Meia injustiça são as quatro páginas e meia ao poeta dedicadas pelos organizadores da mais recente 

antologia da poesia portuguesa, publicada, há uns meses atrás, pela Porto Editora, da responsabilidade de 

dois poetas da nova vaga, arvorados em defensores duma poesia ao nível do rés-do-chão e arautos solenes 

do glorioso futuro das letras pátrias. Para avaliar da dita injustiça, basta confrontar o escasso número de 

páginas com que é contemplada a poesia de Raul de Carvalho com o substancial número das mesmas 

atribuído a alguns, vários, poetas reconhecidamente menores – para não dizer medíocres –, tidos pelos 

organizadores da referida antologia como supremos, isto é, insuperáveis modelos. Não cito nomes. Eles 

estão aí e saltam à vista do leitor desapaixonado ou menos desprevenido. 
63

 Obra publicada em Lisboa pela Assírio & Alvim. 
64 

Cf. Os dias do Senhor, trad. de João Bénard da Costa, Lisboa, Moraes Editores, 1962, p. 400. 
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de Deus como «questão» – precisamente um dos eixos importantes da poesia de Raul de Carvalho – 

também não o inclui.  

Se, das antologias, passarmos às histórias da literatura portuguesa, o panorama é igualmente 

desolador. A análise dos sinais de presença de Raul de Carvalho no universo cultural português é 

muito bem sintetizada por Luiz Fagundes Duarte, que se serve do adjetivo «marginal» para 

introduzir esse resumo: 

 

[…] um poeta que, pela sua obra e pela sua postura na vida, se poderá considerar 

marginal: Raul de Carvalho não ocupa, hoje, na memória nacional, qualquer papel de 

relevo, não é citado nos discursos dos políticos, pouco aparece nos escritos dos ensaístas 

académicos, não tem perfil na internet, e a sua presença na mais conceituada História da 

Literatura Portuguesa resume-se a umas parcas seis linhas – onde, para além da indicação 

dos títulos de oito livros, dele apenas se diz ser um «poeta de ritmo inestancável, pouco 

selectivo, mas borbulhante de fugas imaginativas e seguro em certas evocações da sua 

infância alentejana. E assim se arruma um poeta65. 

 

A marginalidade a que alude Luiz Fagundes Duarte, patente na obra e na vida, em tantíssimos 

casos que nem vale a pena enumerá-los – começando por François Villon, passando por Gregório de 

Matos e chegando ao próprio Henri Miller, tão da predileção de Raul de carvalho –, não levou ao 

esquecimento. O que acontece é que, em Raul de Carvalho, é uma marginalidade discreta, um 

isolamento e, presentemente, um ostracismo que se confunde com ignorância. 

Em função do que tenho vindo a descrever e dos testemunhos convocados, fácil é concluir 

que Raul de Carvalho parece necessitar de uma operação de resgate para a memória leitora do 

século XX. Dentro dessa operação de resgate, há que citar as iniciativas levadas a cabo pela equipa 

dirigida por Ana Luísa Vilela como um colóquio que teve lugar em Abril de 2010 e o livro-

homenagem que se publicou em 2011, a elaboração de uma antologia que foi levada às escolas (à 

qual valia a pena dar a forma e distribuição de livro), para além do trabalho de longo fôlego que é o 

da catalogação e estudo do espólio do poeta (nesta última parte se enquadram teses e artigos). 

Também nela se pode incluir um gesto crítico absolutamente necessário que é o de, sem 

receio de sublinhar disparidades
66

, comparar Raul de Carvalho com poetas que são grandes 
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 Cf. Luiz Fagundes Duarte, «Onde pára o Raul?», op. cit., p. 163. 
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 Embora a ação de comparar seja indissociável da própria consciência que temos do mundo, raramente nos 

revemos nas comparações de que somos objeto. Um dos mitos da autoconsciência é precisamente o de sermos 
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referências no panorama lírico do seu tempo. Encarar as obras autorais como universos estanques e 

absolutos não presta grande serviço à divulgação do conhecimento. E Raul de Carvalho, cuja obra 

está a pedir estudos aprofundados, por um lado, por outro, continua a exigir uma divulgação mais do 

que merecida. Aliás, o facto de Eugénio de Andrade ser um poeta que ocupa um lugar inequívoco no 

cânone e de o cânone acabar por ter implicações na receção e juízo dos leitores, não quer dizer que 

Raul de Carvalho não tivesse tido os seus adeptos incondicionais. Cito, como diversão em relação à 

opinião hegemónica, o que narra António Cândido Franco na já várias vezes citada Homenagem a 

Raul de Carvalho: 

 

[…] todos ressaltavam a enorme qualidade do poeta. O Lagoa, que vivera muitos 

anos no Porto, onde fora discípulo e amigo de Barata Feio, não tinha pejo em trazer à 

comparação Eugénio de Andrade, então o poeta de maior nomeada em Portugal, o mais 

traduzido, o mais acarinhado, o mais premiado. 

– Maior, muito maior, que o Eugénio – afirmava ele, sem rasto de dúvida, abanando 

a cabeça soberana de Fídias67.  

 

Terminada a incursão na comparação em termos de gosto pessoal e decorrentes juízos de 

valor como o atribuído ao escultor Lagoa Henriques, passemos à análise literária. Comecemos por 

situar os poetas Raul de Carvalho e Eugénio de Andrade no tempo da vinda a lume dos seus livros e 

o exercício da crítica literária na sua quotidiana normalidade. No dia 13 de Março de 1969, João 

Gaspar Simões apresentava, nas páginas do Diário de Notícias, um dos seus compactos, isto é, uma 

leitura de dois livros de poemas relacionados através das inquietações pessoais do polémico crítico, 

neste caso a distinção entre poesia e prosa. Trata-se da obra de Eugénio de Andrade Os afluentes do 

silêncio (1968) e de Talvez infância (1968), de Raul de Carvalho. João Gaspar Simões não baseia a 

distinção entre prosa e poesia num critério formal e sim numa postura psicológica, considerando a 

prosa «uma actividade essencialmente analítica e concreta, e a poesia uma actividade essencialmente 

                                                                                                                                                                                             

ímpares e irrepetíveis. Daqui a considerarmos a comparação como uma violência ou uma injustiça exercida 

contra o elemento menos valorizado vai um simples passo. E daí a necessidade de, no âmbito dos estudos 

literários, nos libertarmos de preconceitos que não passam de projeções egotistas, como o que acabo de 

enunciar. O ato crítico, conscienciosamente exercido, não se destina a retirar mérito ao objeto estudado nem 

tem como objetivo a fundamentação de juízos de valor. Mesmo que estes cheguem a ser proferidos (e ainda 

quando negativos), ficarão sempre aquém de uma atividade de fundo de sinal positivo que é a de subtrair uma 

obra ao esquecimento a que será inexoravelmente votada se não tiver leitores críticos. 
67

 António Cândido Franco, «Raul de Carvalho a negro e luz», op. cit., p. 48. 
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intuitiva e abstracta»
68

 A aplicação deste critério leva-o a observar que, na prosa, seria maior a 

elaboração retrospetiva e, como esta é mais assumida no livro de Raul de Carvalho, este seria, 

indubitavelmente, o livro de um prosador. Eugénio de Andrade hesitaria mais, levando João Gaspar 

Simões a escrever:  

 

que belo livro de prosa não nos daria Eugénio de Andrade se quisesse recorrer à 

memória, quebrando corajosamente o silêncio, para evocar, como evocou, certos rostos, 

certas paisagens, certos momentos, o seu próprio rosto, a sua própria paisagem, os seus 

próprios momentos, no seu não muito distante passado: a infância
69

.  

 

Isso mesmo teria feito Raul de Carvalho, levando a cabo uma «belíssima peregrinação no 

tempo» e resgatando «emocionantes evocações em prosa»
70

. Note-se que a distinção de João Gaspar 

Simões parece operar ao contrário de arrumações empíricas que incluem o livro de Eugénio de 

Andrade na secção de prosa da sua obra, enquanto a obra de Raul de Carvalho se considera poesia. 

Em minha opinião, a única observação (das expressas em relação a este caso) com verdadeiro valor 

operativo na distinção entre prosa e poesia é a de Jacinto do Prado Coelho transcrita numa das 

badanas da 9ª edição de Os afluentes do silêncio: «eis uma obra que torna fluidas todas as distinções 

entre prosa e poesia, entre crítica e criação». A observação de Joaquim Manuel Magalhães, transcrita 

no mesmo sítio – «as pessoas lembram-se sempre dele como poeta e ele é um dos nossos grandes 

prosadores» – não parece ter por detrás da distinção entre poesia e prosa mais do que um simples 

critério formal. A fronteira entre ambas é reconhecida pelo senso comum e certas obras jogam com a 

indefinição dessa fronteira. Os fragmentos em prosa – uns de carácter mais rememorativo e outros 

menos, mas todos eles expressão de uma subjetividade eminentemente lírica – são, numa expressão 

particularmente feliz, designados por Raul de Carvalho como “parágrafos” numa obra de 1956 com 

esse título, que o consagrou, desde então, como um notável autor de poemas em prosa. 

Para além da particularidade formal de serem obras de poetas escritas em prosa e de terem 

sido publicadas no mesmo ano, pouco têm comum, uma vez que a obra Os Afluentes do silêncio é 

produto da atividade crítica (literária e artística) exercida por um poeta e Talvez infância é um 
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Cf. João Gaspar Simões, “Eugénio de Andrade, Os afluentes do silêncio, Raul de Carvalho, Talvez 

infância”, in Crítica II. Poetas contemporâneos, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999, p. 

290.  
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 Cf. op. cit., pp. 292-293. 
70

 Idem, p. 293. 
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exercício de reconstrução de um universo mítico-poético, à semelhança do que o Eugénio de 

Andrade virá a fazer em textos de livros posteriores, nomeadamente de Rosto Precário. 

Reconhecemos, isso sim, afinidades situadas num terceiro elemento, como a reação à morte de 

Manuel Ribeiro de Pavia. Eugénio de Andrade inclui, na sua obra de 1968, um «Adeus a Manuel 

Ribeiro de Pavia» e Raul de Carvalho incluirá, em Poemas Inactuais (1971), um poema datado de 26 

de Novembro de 1958 e intitulado «Canto ao pintor desesperado Manuel Ribeiro de Pavia», 

sublinhando ambos o facto de ter passado fome ou evocando a sua pintura. Escreve Eugénio de 

Andrade: 

 

Bacantes ardendo no fogo do próprio desejo, adolescentes deslumbrados com o voo 

dos pássaros, mulheres desiludidas com os olhos entornados nas mesas dos bares, prostitutas 

que guardavam ainda no sorriso o rumor das espigas, camponeses sem nenhum sonho no 

rosto a não ser o de justiça, mães acariciando o filho nos braços, que são as mais belas 

mulheres que Manuel Ribeiro de Pavia reinventou, e raparigas com luas e estrelas e flores 

nos cabelos, e no céu
71

. 

 

E Raul de Carvalho: 

 

Conversavam contigo nessa noite 

os moirais do Manel, a Campaniça, um maltês, um 

ladrão, um pedinte, um velho, uma criança, e duas mulheres verdadeiramente  belas; 

- Sempre duas mulheres verdadeiramente belas, 

com as tranças, de cabelo preto, caídas, 

com um sorriso, parado, na face sem ninguém, 

duas mulheres ditosas, antes mesmo do parto, 

duas mulheres que – sabes, tu que o sabes – 

nasceram as duas para ser Mãe. 

E mesmo que o não sejam algum dia, 

estas duas mulheres sabem a terra, 

e a terra é mãe72. 

                                                         

71 Idem, ibidem, p. 109) 

72 Cf. Raul de Carvalho, ibidem, p. 588. 
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Eugénio de Andrade sublinha a ausência de sentimentalidade que caracterizava Manuel 

Ribeiro: «Era como se não tivesse tido mãe, nem infância, nem mulher, nem amigo»
73

. Porém, isso 

seria apenas aparência, uma atitude provocada pelo pudor: «Não falaria nisso por pudor, como quem 

se envergonha de uma intimidade fácil, apesar de luminosa, com as pequenas e efémeras fontes da 

vida»
74

. No mais íntimo, «limitava-se a ser uma criança bisbilhoteira, mas amável, agarrado às 

imagens da infância», tal como podemos ler no fragmento de uma carta citado por Eugénio de 

Andrade
75

. 

O apego às imagens da infância conduz-nos precisamente ao tema que permite a aproximação 

entre Raul de Carvalho e Eugénio de Andrade: a infância filtrada pelo tamis da memória e aliada ao 

ato poético entendido como interrogação ou construção do sujeito lírico. A propósito de Eugénio de 

Andrade, Paula Morão fala-nos na «constituição de um sujeito estruturando-se a partir de memórias 

primordiais». De Raul de Carvalho podemos afirmar que, sendo a construção de um sujeito o fio 

condutor de boa parte da sua obra, é natural que a infância forneça as «memórias primordiais» que 

estão na origem da sua poesia. 

Gostaria de fazer remontar a presença desta temática que combina como duas faces da mesma 

moeda a infância e a origem da poesia a um poeta apreciado pela geração de cinquenta
76

, Manuel 

Bandeira. O poeta brasileiro, num texto tão conhecido como «Evocação do Recife»
77

, utiliza um 

procedimento semelhante ao de Raul de Carvalho em Talvez infância: evoca o espaço em que 

ancoram lembranças fundadoras, carregadas de afetividade. O resultado é o desenho de uma 

                                                         
73 Idem, ibidem, p. 107. 
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 Idem, ibidem, p. 108. 
75

 Idem, ibidem, p. 110. 
76

 Escreve Agustina (Bessa-Luís, 2000: 13): “Nós, os da geração de 50, amávamos o poeta, como o anfitrião 

do Brasil. Ainda hoje vou a Recife pela mão dele, e visiono os arcos que já não existem e chamo “cambrone” 

à retrete, que é como se dizia em Recife. Era um poeta iluminado pelas réstias de sol de Caxangá; tem um tom 

pessoano nos versos que parecem vento empurrando folhas: o Recife sem história nem literatura, Recife sem 

mais nada, com a Rua da União e a Rua do Sol (“Tenho medo que agora se chame do dr. Fulano de Tal”), a 

Rua da Saudade, onde se ia fumar às escondidas. As casas de banho, de palha, já não existem; nem as novenas 

decerto. As coisas só existem quando há poetas por perto”. 
77

 Mesmo em “Vou-me embora pra Pasárgada”, que não é um poema rememorativo, desenhando antes uma 

espécie de lugar utópico, um “lá” onde o sujeito poético pode resistir a pulsões suicidas e sonhar-se 

completamente feliz, encontramos o tema da infância: “E quando estiver cansado / Deito na beira do rio / 

Mando chamar a mãe-d’água / Pra me contar as histórias / Que no tempo de eu menino / Rosa vinha me 

contar”. O tempo de “eu menino” é o da constituição da voz poética, quando o sujeito se deixa impregnar 

pelas histórias contadas por uma voz feminina – correspondente à “música” de Eugénio de Andrade, mistura 

de vozes ancestrais (romanceiro popular) e arcaicas (como a da “boa mãe” do sujeito infantil). 
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geografia poética em que os topónimos obrigam a uma deslocação do sentido, uma vez que a sua 

funcionalidade não se exerce num mapa real e sim no universo paralelo criado pelo poeta. Trata-se 

de um universo infantil, não o Recife da geografia e da história, «mas o Recife sem história nem 

literatura / Recife sem mais nada / Recife da minha infância»
78

. Uma vez estabelecido esse pacto de 

simplicidade, surgem os espaços: a Rua da União, a Rua do Sol, a Rua da Saudade, Rua da Aurora, o 

sertãozinho de Caxangá, o rio Capibaribe. São espaços preenchidos por vivências:  

 

A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da   

    [casa da dona Aninha Viegas  

 Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz  

 Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas  

       [a gente brincava no meio da rua
79

 

  

As ruas onde um sujeito criança ia fumar ou pescar às escondidas, o local onde viu, 

deslumbrado, uma rapariga nua no banho, são algumas das evocações, numa longa enumeração em 

que o texto segue a deambulação de uma memória que só o afeto dirige. Aos vultos que pululam 

nesse Recife do imaginário pessoal de Manuel Bandeira e que desenham um universo já 

desaparecido, seguramente adulterado
80

, podiam juntar-se os de Talvez infância de Raul de Carvalho, 

recorte de um espaço-tempo que, tal como o conhecemos através da obra, só existiu seguramente na 

sua imaginação. Não há qualquer necessidade de mascarar os nomes para cortar a relação direta com 

o real. Apesar da coincidência com topónimos e antropónimos reais, o resultado é de estranhamento, 

como aquele que causa uma metáfora. Arnaldo Saraiva, numa obra sobre a poesia de Eugénio de 

Andrade
81

, afirma que «os topónimos são apenas um dos muitos elementos com que a poesia simula 

o real». Para o autor, a poesia parece ter uma dupla referencialidade, como se pode deduzir destas 

palavras que postulam a superioridade do «referente interno» em relação ao «referente externo»
82

: «o 

seu referente interno está sempre antes ou acima do seu referente externo, que pode dispensar». E 

acrescenta:  

                                                         
78

 Cf. Manuel Bandeira, Libertinagem-Estrela da manhã, ed. crít. Giulia Lanciani (coord.), Madrid, Paris, 

México, Buenos Aires, São Paulo, Lima, Guatemala, San José, Santiago do Chile, ALLCA XX, 1998, p. 24. 
79

 Idem, ibidem. 
80

 “Rua do Sol / (Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal)”. Idem, ibidem, p. 25. 
81

 Cf. Arnaldo Saraiva, Introdução à poesia de Eugénio de Andrade, Porto, Fundação Eugénio de Andrade, 

1995, p. 35.  
82

 Idem, ibidem. 

http://lope.unex.es/search~S7*spi?/asaraiva%2C+arnaldo/asaraiva+arnaldo/1%2C1%2C4%2CB/frameset&FF=asaraiva+arnaldo&2%2C%2C4
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Mas a grande poesia é aquela que produz mais e melhores efeitos de real, mais e 

melhores ilusões referenciais. E isso só pode resultar de uma grande atenção ao mundo 

empírico, que se mede – e não se sente apenas – na significação, na denotação, na 

designação e até na conotação do texto, por muito subjectivos e livres que sejam os seus 

sentidos
83

.   

 

A atenção ao mundo empírico leva a uma transfiguração do mesmo, à criação de uma 

realidade poética perante a qual não funcionam os habituais mecanismos de veridição que utilizamos 

em relação ao real. Recordo a impressão de leitura causada por Talvez infância numa das minhas 

avós, natural e toda a vida residente em Alvito, mais velha do que o poeta e que conhecera sítios e 

pessoas nomeadas: a sua impressão era a de que não era mentira o que no livro estava escrito, mas 

também a de que nada daquilo tinha sido assim. O Alvito de Talvez Infância é como um tropo de 

salto, uma metáfora das raízes, boas e más, que agarram um poeta a uma terra simbólica, um 

universo infantil e fechado, de coordenadas próprias. Exatamente como acontece com a Póvoa da 

Atalaia, aldeia da Beira-Baixa de Eugénio de Andrade ou com os campos que, na poesia do primeiro 

são os de um Alentejo mítico e, na do segundo, como refere o autor, um prolongamento do Alentejo. 

Um estudo mais aprofundado do surgimento da voz poética a partir de memórias infantis em 

Raul de Carvalho e Eugénio de Andrade ultrapassa a temática do presente subcapítulo, cujo objetivo 

é reequacionar velhas questões a propósito da posição de Raul de Carvalho no campo literário – 

nomeadamente a da precaridade dessa posição, que chegou a supor-se um dado adquirido, na geração 

de cinquenta – e sugerir linhas de investigação que não têm sido privilegiadas pelos seus críticos, 

como é o caso da comparação da sua poética com a dos seus contemporâneos. Proceder ao estudo 

sugerido implica uma metodologia que deve aliar o close reading a observações acerca das obras no 

seu conjunto. A título de convite à prossecução do trabalho, sugeriria um eixo temático que se 

articula com a constituição de um sujeito que, como refere Paula Morão no seu ensaio «Así es la 

poesía: temas de poética»
84

, se estrutura a partir de memórias primordiais: o espaço de origem como 

potenciador da voz poética. 

Em Eugénio de Andrade, poeta cultor da beleza, cantor de uma sexualidade positiva, em 

consonância com a vibração dos seres e a pura vitalidade que neles reconhece, constrói-se uma 

                                                         
83 Idem, ibidem. 
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Cf. Paula Morão, "Así es la poesía: temas de poética", Cuadernos Hispanoamericanos, 684, junio 2007, p. 

81-94. 
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vivência que rasura momentos negativos ou os transfigura, conferindo-lhes uma transcendência 

poética. É o que acontece no texto que abre Os Amantes sem dinheiro (1950), «É todo um mundo 

confuso», em que Eugénio reelabora memórias ancestrais, nomeadamente a do trauma sentido 

enquanto criança por causa da ausência da mãe: 

 

Certa manhã acordei sozinho em casa. Acordei a chorar. – Ó mãe, mãe... – Mas a 

mãe não vinha. Não havia mãe. Havia só a porta fechada. – Ó mãe, mãe... – E a casa 

deserta. Pelas frinchas largas da porta via a manhã lá fora. Era uma manhã de sol quente, 

talvez de julho, talvez de agosto. Devia haver medas de palha na eira em frente. Mas os 

meus olhos mal viam, estavam rasos de água e de angústia. – Ó mãe, mãe... – E de repente, 

na manhã clara, começaram a cair estrelas pequeninas, estrelas verdes, vermelhas, estrelas 

de oiro. As lágrimas caíam-me pela cara. – Ó mãe, mãe... – O nariz esmagado contra a 

porta, os olhos muito abertos, vendo através das frinchas as estrelas caindo, umas atrás das 

outras. – Ó mãe, mãe... 

E ninguém me abriu a porta para apanhar as estrelas. Nem mesmo tu, mãe, pois a 

essas horas andavas a ganhar o pão para a boca daquele que hoje te oferece estes versos
85

. 

 

Se tomarmos em conta a totalidade da obra, verificaremos que a ausência da mãe é 

temporária, não é da solidão que surge a voz poética, é da consonância entre vozes femininas (da 

mãe e de outras figuras) e o próprio sujeito, é da constante presença de uma mãe por dentro mesmo 

quando esta não está. A arte poética e, ao mesmo tempo, a poesia de Eugénio de Andrade, são a 

expressão da voz desta mãe por dentro. 

A poesia de Raul de Carvalho que evoca a infância fala-nos da solidão, da dor, da morte, de 

temas ancestrais e fundadores. Tudo cria no sujeito poético um sentimento de exclusão, sublinhando 

a sua diferença em relação aos outros e uma sensação de descoincidência vivida como infeliz 

predestinação da sua condição de poeta. A infância é tocada pelo desencanto. A morte do avô, a 

doença da avó ou a extração de dentes a que foi submetido são episódios que mostram que o ser 

humano possui um corpo escatológico. Em vez da ternura de uma avó velhinha com o seu leite-

creme, temos também o registo de elementos perturbadores da harmonia, como o escarrador que lhe 

causava repugnância e o carácter azedo da avó. O amor exclusivo que a avó lhe demonstra e que ele 

sente por ela é uma mistura de leite-creme e doença: 
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Eugénio de Andrade, Os amantes sem dinheiro, Lisboa, Centro Bibliográfico 1950, p. 11. 
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De aquela vez em que eu disse que fugia, que não me importava, que o meu pai era 

um bêbado e que eu, verdadeiramente, não era seu filho, que a minha mãe era uma mártir e 

nunca devia ter casado com ele, que eu bem sabia o que fazer, era fugir, fugir para bem 

longe, para onde nunca mais ninguém me visse… – Nem eu?, perguntou-me a minha avó. 

Eu calei-me. A minha avó compreendeu que eu estava a dizer coisas que não sentia ou que, 

se as sentia, elas eram em mim tão espontaneamente dolorosas, que ela tinha o dever de 

perdoar. E perdoou. Nesse dia (passou-lhe a tosse, de repente, por algumas horas) fez leite-

creme para mim e disse-me que sim, que os bicos do vidro, no copo, faziam lembrar… 

Acreditais num amor ao mesmo tempo belo e doente? Belo e doente – como tantos 

outros. E, todavia, sereno. Será possível
86

?  

 

A paisagem exterior que constitui o pano de fundo da infância é assolada pelo elemento que 

marca a terra dos seus: o sol. Trata-se de um sol cruel, uma luz que cai a pino e fomenta a solidão: 

«uma luz alta e cortante como uma faca, e seca, dir-se-ia»
87

. Como escreve mais adiante: “É talvez 

mais crua e má esta luz sem tréguas, sem remédio, devido talvez ao gosto de solidão que anda no ar, 

que se sente na boca e no coração. Um gosto também sem remédio. Um gosto que ficou desde 

criança”
88

.  

Em Eugénio de Andrade, a luz é positiva, o despojamento dos campos e da arquitetura rural 

são inspiradores de contenção e rigor poético, a pobreza vivida conduzirá a uma estética do 

«elemental», dos elementos essenciais, cultivada ao longo de muitos anos marcados pela coerência 

de um projeto e pela exigência na respetiva execução. Em Raul de Carvalho a criança queixa-se e 

perde-se, abandona-se, confessa-se. A poesia perde em espessura própria e o projeto inflete-se, muda 

radicalmente. A voz que evocava a infância enquanto o sujeito se buscava no espaço do poema 

transformou-se. Ainda assim, o poeta conseguiu captar todo o poder sugestivo de uma voz materna e 

ancestral que seria uma pena cair no esquecimento. 

  

                                                         

86 Idem, ibidem, p. 571. 
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 Idem, ibidem, p. 395. 
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 Idem, ibidem. 
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Carta de M. S. Lourenço 
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Carta de António Ramos Rosa copiada e anotada por Raul de Carvalho para publicação 

no livro A Ocidental Praya Lusitana, que não chegou a ser publicado. 
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4. Raul de Carvalho visto por outros companheiros de Geração: correspondência de M. S. 

Lourenço e António Ramos Rosa. 

 

 

No presente subcapítulo incluo um conjunto de cartas de duas personalidades com quem Raul 

de Carvalho teve relação e que contribuem para a perspetivação da imagem do poeta e da sua 

posição em relação à escrita e à vida. Uma delas é de António Ramos Rosa e encontra-se no espólio 

de Raul de Carvalho. Pertence a um livro que tinham a intenção de publicar conjuntamente e que, 

embora disperso e eventualmente incompleto, se revela numa fase de acabamento, passado a limpo 

por Raul de Carvalho e preparado para a tipografia; três outras são da autoria do filósofo M. S. 

Lourenço
89

. 

Seria interessante poder reconstituir a troca de correspondência, mas ignoro se os 

destinatários conservaram as cartas de Raul de Carvalho a que aludem, pelo que o tempo e o trabalho 

sobre os espólios dos autores em questão poderá permitir alguma revelação futura.  

Luís Amaro conservou e doou à Biblioteca Nacional de Lisboa um conjunto de cartas, cartões 

de visita e alguns poemas de Raul de Carvalho (BN Esp N5 /cx. 11). Começo por transcrever 

precisamente alguns excertos dessas cartas dirigidas a Luís Amaro90, prosseguindo com o conjunto 

de três cartas de M. S. Lourenço e terminando com a de Ramos Rosa, destinada a ser publicada91. 

 

 

*** 

 

 

 4.1. Excertos de duas cartas de Raul de Carvalho a Luís Amaro 
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 A edição das mesmas foi gentilmente autorizada pelos seus filhos, Frederico Lourenço e Catarina Lourenço. 

O espólio de M. S. Lourenço, que foi doado à Biblioteca Nacional, está entregue ao cuidado de João Dionísio, 

especialista em crítica textual e genética e docente da FLUL onde, precisamente, começam a surgir trabalhos 

académicos sobre a mesma (no âmbito da crítica genética). 

90 Não tive oportunidade de verificar, no espólio de Raul de Carvalho, se existem as cartas de Luís Amaro, 

mas receio que não. Existem cartas de Raul de Carvalho dirigidas a várias personalidades do mundo literário 

(rascunhos ou cartas não enviadas), mas receio que se tenha perdido correspondência certamente valiosa que 

lhe foi dirigida. Em todo o caso, um trabalho a fazer futuramente é precisamente reunir toda a correspondência 

que possa ajudar a conhecer melhor a geração poética deste autor. 
91

 Não atualizo a ortografia dos autores e, quando corrijo alguns lapsos, assinalo as correções em nota de 

rodapé. 
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Lisboa, 8 de Setembro de 1953 

 

 

Meu querido Luís: 

 

Sim e com certeza: hoje e de aqui a bocado irei comprar na tenda do costume a quinzenal 

folha dos nossos hábitos. E irá para ti, com as minhas saudades. Porque tenho saudades tuas, sabes? 

E se assim não fosse, teria eu ido, como fui, num Domingo encalmado e nauseante (literatura), à tua 

procura, em vão? Que decepção, my dear. Andámos às voltas, corremos isso tudo por aí – e nem 

sombra tuas. Perguntámos a toda a gente dos caminhos se não tinha visto por aí uma «grácil» figura 

de poeta em férias. Gritámos, chamámos por ti no italianizante modo familiar que tu conheces: 

Luigi… Luigi… Luigi Amaro… E nada. 

 

[…] 

 

Tenho escrito poemas (até parece mentira), tomado injecções (estou melhor), feito projectos 

(os mais felizes!), acreditado alguma coisa em mim (o que é porreiro…), criado novas amizades 

(perigoso), recebido uns presentes «bestiais» de aniversário… (sabes que eu tenho a idade do 

Cristo?). 

Vê lá tu, quase que me senti recompensado, outro dia, pelo muito que tenho sofrido. E disse 

para mim e para o outro: não faz mal, valeu a pena, talvez que sem isso eu não fosse – e não o era 

decerto – o que hoje sou: um pobre diabo que, à custa de muita solidão, a venceu. 

Não chames a isto retórica, por favor. Podes acreditar no que te vou dizer. É a sério, menino. 

Sinto-me feliz por ter reconquistado uma aproximação com a simples verdade da vida (e de mim) 

que, por vários azares e disparates, estive vai e não vai em perder. E isso é o pior que pode acontecer 

a um homem: sentir-se despegado, distante, desinteressado, ambíguo. 

A que se deve o milagre? Tu responderás por mim. 

Num eléctrico, ao meu lado, um homem qualquer lia os evangelhos. Para descrever o homem 

lembro-me da cor azul e dum boné de pala; lembro-me que era gordo mas não tinha um ar besuntão. 

Associo à lembrança do homem um casarão extenso, cheio de farinha, espalhada e muito branca, um 

casarão com um homem lá dentro cheio de pensamentos tristes. O homem está só. E é 

completamente só que lê os evangelhos. Sorri. Mas o sorriso dele é triste – e azul. Os olhos dele 

também são azuis. Percebe-se que é jovem, a juventude trai-o no jeito desajeitado de pôr as mãos em 

concha, tombadas sobre o pequeno livro, de estender as pernas, de se inclinar, encostado a uma 

parede, de olhar para longe através da parede. 
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Indo este homem sentado ao meu lado, li no livro dele, por curiosidade, esta passagem de S. 

Mateus: 

 «Veio de Diabo e semeou. 

 E a colheita, foi o fim do mundo; 

 E os ceifadores, foram os anjos.» 

Preencheu-me o dia – e a noite – a lembrança daquele homem, ali sentado, completamente só, 

lendo o livro dos santos. 

 

[…] 

 

Lisboa, 13 de Janeiro de 1956 

 

Luís, 

Sim; «rigoroso» não sou, quanto aos prazos que me são ou não dados para o pagamento das 

dívidas que acaso sou obrigado a contrair […] Mas sou e fui sempre «rigoroso» no pagar a quem 

devo o que devo; seja a quem fôr e o que fôr (dinheiro, amizade, gratidão, solidariedade, estímulos, 

compreensão, etc. – ou sejam todas as qualidades (sublinho de propósito as qualidades) que, os que 

me conhecem (sublinho igualmente de propósito) no íntimo reconhecem e é claro que só no íntimo. 

Porque… enfim, deixemos isso.  

 

[…] 

 

As tuas irónicas «despesas de propaganda» (propaganda de quem? De quê? De mim? Do que 

escrevo?) não te foram por mim vez nenhuma encomendadas, nunca eu te pedi que intercedesses a 

favor da minha poesia que, por palavras tuas, tu consideras «indecente» e «falha de pudor». Está-se a 

ver a incongruência de eu me dirigir, para tal efeito ( o da «propaganda»), a um leitor ou crítico que, 

de meu conhecimento, assim se manifesta… 

 

[…] 

 

De resto eu sei – de há muito sei, e outra vez não é ao acaso que o sublinho – que tu, capaz de 

outras coisas, serias incapaz de tomar a dianteira em qualquer espécie de franca e desassombrada 

defesa (ou ataque do que para aí eu tenho escrito. Em ti sobreleva (como tu e eu sabemos) o espírito 

de cuidadosa vigilância às consequências, para não dizer, como acho que deve ser dito, às 



 

 68 

inconveniências. E nisso adquiriste uma prática (ou um saber, se achas melhor) que os anos 

desenvolveram e aperfeiçoaram, e que eu, em ocasiões de mó-de-baixo (que são as de quase sempre) 

confessadamente te invejo. 

 

[…] 

 

… a única “propaganda” que a mim me pode interessar – e é que interessa – diz 

exclusivamente respeito à justiça que ambiciono tanto para os meus versos (que são, estes – coisa 

que me parece que ainda tu não percebeste – as minhas acções mais responsáveis, mais verdadeiras 

e, portanto, as mais… esclarecedoras). 

 

[…] 

 

Porém, à laia de breve comentário, ocorre-me dizer que à variedade do mundo deve o mundo 

a sua beleza… e que do facto de não termos todos nascido… iguais, só deriva e a meu ver se nos 

impõe, o dever da mútua compreensão das nossas fatais diferenças e, se fôr o caso, do perdão para as 

coisas que, nos outros, são diferentes do que são em nós. Assim me parece. É o que sinto. 

Assim sempre me pareceu desde que penso. Sempre – e hoje talvez mais do que nunca, pelas 

razões que tu deduzes – foi para mim sagrado esse respeito pelo outro, pelas diferenças do outro, 

pelo seu direito a ser outro (necessariamente ele(a), só ele(a) – e não outrem). E admiti sempre (para 

não dizer que louvei…) o branco tanto como o preto, o asiático ou o europeu, o normal e o anormal – 

e até no mais fundo de mim, tanto o bom como o mau. (Isto mesmo quando, por incipiente 

maturidade do meu ser, eu me dei ao trabalho de… fingir. E já de há muito tempo que o fingimento 

em mim pertence ao limbo. Entre as poucas coisas que conquistei na vida – Deus sabe à custa de 

quanto sofrimento! – a que mais valor tem, sem dúvida, é a de eu hoje poder ser integralmente 

verdadeiro. Seja sobre o que fôr e para quem fôr). 

Ora – e nesta ordem de ideias – contigo, Luís Amaro, não é o mesmo o que se passa. Há 

muitas coisas nos outros que tu… não admites, enquanto eu admito… tudo! Para tudo compreender, 

ou tentar compreender. 

Talvez isto te escandalize, mas olha que até os piores defeitos do homem… são do homem; e 

homens somos nós todos, os bons e os maus. 

Eu bem sei que passamos a vida a analisar, a criticar, a escolher, a valorizar ou desvalorizar, a 

formar e a defender a nossa escalazinha, pessoal, de valores… mas, no fim e ao cabo –, é ou não é 

verdade que somos todos feitos do mesmo barro? 
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No mais fundo de mim, crê, há uma voz que me diz… que não vale a pena opormo-nos, 

repelirmo-nos, digladiarmo-nos. E é, todavia, o que fazemos. 

* 

Eu nunca supus em ti «possibilidades de minorar» o meu drama, senão as acidentais 

possibilidades que não obstam aos pequenos empréstimos – empréstimos que, se não me falha a 

memória (e tu dirás se sim ou não estou em erro) nunca excederam, quando muito, os cento e 

cinquenta – duzentos escudos. Quando muito, disse, porque na verdade creio que nunca foi tanto. 

Quanto a possibilidades, tuas, não já materiais e sim espirituais: tu bem sabes que muitas e 

muitas vezes nos temos «zangado», que divergimos, que nos afastamos, quer nas crenças quer nas 

opiniões – e até nos gostos –, que nos chocamos um com o outro a propósito de muita coisa, e 

algumas delas essenciais. 

 

[…] 

 

Para «confirmar» o que a respeito te disse na outra carta antes desta, aí vai a carta do Egito, a 

que fiz alusão. E devolvo-te a que, desnecessariamente, me mostraste. 

Entretanto presumo o que de tão terrivelmente «chocante» tu terias dito àquele nosso amigo 

(ou camarada, é mais exacto), para que ele, cujos hábitos de clareza eu lhe conheço, não me fizesse, 

como te disse, a mínima referência à tua carta. Concordarás que é lógico.  

 

[…] 

 

Não te respondo, portanto, hoje, ao resto do que me dizes, sendo minha intenção fazê-lo logo 

que possa. Eu sou assim. 

 

[…] 

 

P.S. É claro que entendo que podes mostrar esta carta seja a quem fôr – e quando quiseres. 

Raul de Carvalho 
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 4.2. Cartas de M. S. Lourenço 

 

1. 

 

M. S. LOURENÇO       AGOSTO – 57 

 

S i n t r a          3ª Feira 

 

 

A sua carta… Foi muito bom ter-me escrito; faz uma denúncia (pròpriamente dita) duma 

confiança que eu gostaria de lhe merecer e que – sei-o – não sou digno dela. Desejei responder-lhe 

no próprio dia em que a recebi, mas solicitações de diversas ordens não mo permitiram. Para 

escrever (e quando digo escrever digo mesmo escrever: algo que se faz com as mãos, com o coração, 

com o sangue) preciso dum pouco de mistério, uma temperatura em que os espíritos foram 

consultados e... conjurados, uma atmosfera onde nada se encontre. Escrever e despojar-se, o silêncio 

duma pobreza que me levanta. Isto mesmo que lhe digo só agora (tarde?) o consegui.  

A sua carta... Uma carta de reticências, dubitativa, duma ansiedade que, adivinho, é muito 

sua; e por isso a sua carta me foi tão cara, por ver que mais uma vez V. se me confiava. Como? Em 

angústia, talvez. E porque ela é amarga, é duma leitura difícil, toda uma emoção que me lança a alma 

em riste, porque tudo isso, Raul, porque ela decorre da sua bela honestidade, – eu lhe reafirmo o que 

já lhe dissera antes, a saber que me interesso por si duma maneira real. Real, porque não de cima 

para baixo, porque não de caridade, porque não de simpatia, eis porque de obrigação. Uma obrigação 

que é superior a mim mesmo, que me é imposta de fora, transcendente em mim e nos outros, mas que 

eu assumo num acto de compromisso efectivo e radical da totalidade do meu ser. E porque assim é, 

ele o é em risco e em Queda, porque já como homem sou um ser situado entre dois abismos, já como 

homem de Cristo sou um ser que vive a responsabilidade de amar os outros. A sua carta... De que 

está ela possuida? Que hesitação é a sua, porque [é] que lhe sobe o peito assim? Perguntas sábias, 

pode dize-lo. Mas perguntas com as quais eu queria conseguir alguma coisa de si. O quê? Uma 

revisão da sua Verdade. Quereria projecta-lo nisso, lançar-se de novo até à origem de si mesmo, ver 

o que de lá salta, como V. o tomou e como o deveria ter tomado, subir no rio do sangue até à sua 

fonte mais solitária, aquilo onde tudo é apenas silêncio e morte também. Uma revisão da sua 

Verdade, não uma modificação, uma substituição por, não uma alienação por, mas uma revisão 

autêntica. Uma revisão, isto é, um tratamento (no sentido latino do termo) da sua personalidade e da 

formação dela; uma tarefa para um místico, porque para um homem heroico capaz de suportar tudo. 

É preciso experimentar os espíritos, como disse S. João. Faça-o V. em si. Não ignora com certeza 
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que riquezas lhe poderiam vir daí: riquezas para a sua Poesia e riquezas para a sua personalidade. Tal 

como eu o conheço, V. é pessoa para empreender tal tarefa porque vive já lá, onde esse trabalho é 

possível: na solidão. É uma vida interior que se fortifica e é também a sua Verdade que sairá dela 

mais senhora de si, ou menos senhora de si. 

V. foi-se embora sùbitamente e eu queria dizer-lhe isto, porque isso pensava [;]analise o seu 

modo, a sua técnica de pensar. Verificará, como já mo disse, que ela é exclusivamente mítica, porque 

predominantemente literária. A sua lógica, se déssemos a este termo a sua exacta significação 

filosófica de formação orgânica do pensamento, é a lógica da literatura. A sua vocação literária 

preencheu-o de tal modo que em si tudo tem uma significação literária ou não tem nenhuma. A sua 

própria existência, no que ela tem de mais concreto e insusbstituível, decorre ainda e é ainda 

literatura, isto é, acto literário. A sua vida é a vida da beleza literária, eis porque diz que é um grego. 

Se uma coisa é lieràriamente bela V., Raul, terá a tendência para a viver! Penso que é esta a chave 

que nos permite interpretar com justiça a sua personalidade. Isto que lhe digo gostava eu que tomasse 

em conta se alguma vez fizesse o exercício (em grego ascese “askesis”) de que lhe falo em cima. Ver 

como a sua vida foi construida a partir do que não é imediatamente vida, mas já um produto dela. 

Esta “lógica” de toda a sua configuração existencial é muito notável e tem aspectos 

excepcionalmente nobres, como precisamente um amor à arte tal que conduz à alienação da própria 

existência individual nela e a uma atitude perante a Vida, diríamos, luterana. Porquê luterana? Por 

uma analogia: V. parte da literatura para a Vida, tal como Lutero parte do homem radicalmente 

ferido pelo pecado original: aceita-o por “causa Gratia”. Diríamos que para si, Raul, a Vida tal como 

se apresenta, ali, na sua própria objectividade instalada, só o leva até ela se tiver a Literatura para 

fazer a mediação. O que é no entanto muito belo é o modo, religioso, místico, como V. entregou a 

disponibilidade da sua existência à Literatura. Tudo isto, portanto, que tão mal conseguido, lhe tenho 

vindo a dizer, lhe peço que tome em conta. Esclareça-se! É tão nobre! Se eu pudesse ajudá-lo! V. já 

sabe que eu tenho um verdadeiro furor pelos problemas da existência e da guerra pela autenticidade! 

Sou capaz de perseguir
92

 durante uma tarde, uma noite, um dia, uma ideia justa, exacta, estritamente 

verdadeira, homogèneamente lógica [.] A esfera, de que falava Parménides, aplicada à existência de 

cada um! 

E tendo dito isto digo tudo o que por hoje lhe queria dizer. Disse-lhe tudo, da melhor maneira 

que consegui, da mais clara, da mais simples, justa, amigável e séria. Que posso eu para me lançar 

nas profundidades da sua vida? O que V. mesmo pelo interesse que tem por mim me autoriza, a 

medida em que eu o considero e até a maneira despreconceituosa e honesta com que foi minha 
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intenção escrever-lhe. O que lhe escrevi di-lo-ia pessoalmente se V. não tem ido para Lisboa. Você 

fará o que puder93 para desculpar tudo quanto nesta carta achou de menos conveniuente ou que o 

tenha melindrado; fa-lo-á, desculpando, em nome, como disse, da boa vontade e do desejo de ser útil 

com que a escrevi. 

Espero uma resposta sua, que assalte esta ou outras questões; e dum modo geral até aproveito 

para consulta-lo sobre o que pensa da manutenção com alguma regularidade deste tipo de convívio 

epistolar. Vai dizer-mo com toda a franqueza e seriedade. 

Desculpe também a extensão desta carta, mas talvez ela não pudesse94 ter sido menor. 

Prometa-me que me escreve. 

 

[assinatura] 

 

P:S. Gostei muito de saber que tinha tido correspondência do Liberto. Não sei porque está 

apreensivo e não percebi o final da sua carta, aquela passagem que se refere à “intoxicação”. Não 

tem que estar apreensivo ou lançado em melancolia se a sua Vida decorre dos termos da Verdade à 

qual a hipotecou. Eu penso que a angústia, enquanto tal e a melancolia tal como Você a entende, não 

podem fazer passar o homem a elas senão só no caso de que lhe falei em cima: um desajustamento 

entre o que o sujeito se propoz e aquilo que obteve. Em meu entender Você conseguiu tudo quanto 

os seus propósitos lhe poderiam dar. Tudo isto, repito, é referido às suas apreensões e à zona de 

pertinência delas com os seus próprios fins. 

Para mim, que a melancolia tem um outro significado, a coisa pode passar-se diferentemente, 

e assim, por exemplo, ser a Epístola de São Paulo a Timóteo um documento de verdadeira e 

intrínseca melancolia. Escrita já no ocaso da paixão de São Paulo, no momento precisamente em que 

a sua simplificação passava a porta estreita, Ele dizia a Timóteo: “Como te roguei que ficasses... para 

que admoestasses alguns... nem se ocupassem em fábulas...” Ocupar-se em fábulas em lugar da 

Verdade, da Verdade sem sentimentos, idêntica sempre a si mesma. Esta melancolia pelos errores do 

mundo, tão típica paulina, onde está ela hoje, pode V. perguntar. Não sei onde ela estará. Estará 

talvez no sofrimento que todos nós, hoje, homens de Cristo, suportamos, nesta angústia que atravessa 

o cristão até ao tutano. Mas daí para cima não é já connosco. 

 Eu escreverei hoje ainda ao Liberto. Desculpe a extensão de tudo isto.    

     [assinatura]  
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2. 

 

M. S. LOURENÇO        Agosto-1957 

S i n t r a           3ª Feira 

  

          

Algum tempo se passou já sobre a recepção da sua tão agradàvelmente frequente 

correspondência. Tenho para lhe agradecer duma forma que direi incautamente sentida, toda a 

plenitude de confiança e de aberta amizade que as suas cartas pressupõem. E isto é tão valioso por si, 

é o que chamaríamos tão nosso, por natural e claro que é, que qualquer pergunta daquelas que na sua 

correspondência são mais ostensivas, se torna desgraçadamente inútil. O que é que os move? O que é 

que querem etc.: isto que V. coloca nos seus escritos e no próprio centro das suas interrogações sobre 

os homens, isto mesmo, enquanto tal, se me afigura perverso; duma perversidade
95

 que tem qualquer 

nexo de pertinência com a deslealdade. Com efeito, o que é que nos move, em relação a si ou a 

alguém? O que é que move os homens em relação aos outros homens: Eis o que V. deve perguntar, 

mas dum ponto de partida já em si elevado, confiante. Que confiança diremos que é esta? Não, pois, 

a confiança naturalista e hipócrita da que tudo decorre no melhor dos amores possíveis, mas... o 

amor, uma radiosa acumulação de amor, lenta, de dor e de segredos, profundamente misteriosa, 

aquilo a que Eluard chamou “uma fraternidade solitária”. Penso que é ou será apenas quando V. 

definitivamente amassar estes pensamentos em si – e porque não nas suas lágrimas? – que o “seu 

ser” terá realizado uma bela e angustiante descoberta, uma descoberta de guerra e de amor heroico, a 

saber: que estar aqui é insubstituível mas perigosamente, tremendamente difícil. Essa aquisição feita, 

seria para mim uma felicidade que agora encontro inexprimível. 

Desejaria ter respondido às suas primeiras cartas mais cedo, até porque tendo meditado a seu 

respeito encontrei algumas coisas que gostaria de lhe dizer. Circunstâncias de última hora, goraram, 

no entanto, essa oportunidade. Agora, reunido de novo, tentá-lo-ei. 

Embora nas suas cartas e nas conversas que desenvolvemos não tivéssemos referido a questão 

do seu tempo psicológico e metafísico, que é em meu entender essencialíssima, eu chamo para ela 

agora a sua atenção. Quanto a mim, para o conhecimento de si mesmo ou para o conhecimento de 

outrém é indispensável saber qual o comportamento diante
96

 do fenómeno tempo. Tanto quanto eu o 

conheço, pelo que me disse e pelo que me não disse, pelos poemas e pela sua geral estrutura 
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caracterológica, o problema em si reveste uma forma especial caracterizada pela sua arritmia ou 

desnível na maneira de projectar as suas vivências. Fundamentalmente V. é um “dependente” do 

passado o que significa que a sua vida actual é consumida em parte por uma reelaboração da 

experiência pretérita e por um desejo de qualificar e nomear o sentido dessa experiência. V. vai-se 

descobrindo e revelando a si mesmo através dessa imersão
97

 na sua vida anterior. Assim, sem dúvida, 

a sua personalidade vai-se enriquecendo e desse conhecimento de si mesmo resulta uma inegável 

aquisição. Mas em relação ao que chamamos futuro? Aí, tanto quanto me parece, a sua vivência 

sofre um abaixamento muito sensível. A imortalidade do tempo e a sua fluxão perpétua são-lhe 

estranhas
98

. A sua vida é a vida para agora, um agora que se deve entender, como disse, uma 

reelaboração do passado e uma experimentação do nunc. Assim, a sua experiência total, que o 

comportamento em relação ao passado permitiria classificar de absoluta não o pode ser pelo que se 

refere aos outros dois momentos do tempo que V. vive de forma bastante diversa: refiro-me ao 

presente e ao futuro. Filosòficamente é essa a vivência dos existencialistas ateus que não consideram 

o tempo como uma unidade e uma inter-secção na própria eternidade. A experiência da sua vida é 

portanto a experiência do efémero, entendendo por isto uma existência nunc ad nunc: viver agora em 

função do agora. 

 Não sei se V. já alguma vez se tinha detido nesta questão, por mim certamente mal exposta e 

analisada duma forma bastante superficial. O meu objectivo não é no entanto fazer ciência a 

propósito de si mas procurar ser-lhe útil no conhecimento de si mesmo fornecendo-lhe algumas 

meditações que a seu respeito vou desenvolvendo. 

É muito interessante relacionar a experiência do tempo com a vivência ética e observar as 

suas profundas correspondências. A uma experiência do tempo análoga à sua vida coloca-se num 

aspecto de aquisição e conquista. É uma vida diríamos económica em que o motor predominante á a 

absorção da própria vida pelo sujeito
99

. Como se faz essa absorpção? Em desespero e angústia. O 

Homem que sente a vida escoar-se pelos dedos, procura-a, tenta-a, deseja possuí-la quanto antes: é 

uma experiência nunc ad nunc. O homem que é presa deste sentimento parte para a Vida como uma 

bala de canhão e procura dete-la: realizar o que se lhe afigura herdar o fluxo do tempo. O revoltado 

contra o tempo é um ser, psicològicamente aposto e cuja vida se encontra deslocada do seu centro 

de gravidade. Sempre me pareceu que o português vive nesse furor: o furor contra o tempo que nos 

consome, o tempo que nos leva tudo, o tempo perante o qual nada somos. 
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O tempo que traz a morte, que traz as colheitas, que traz estação sobre estação e vai tornando 

a nossa vida sempre mais perto do seu termo. Este termo, a Morte, como se põe para este homem? 

Com a mais terrível das limitações. A ténia do tempo... 

Na filosofia dos estados da Vida Kierkegaard chama a estádio estético a toda a experiência 

que tenho vindo a descrever. Esta citação, Raul, não é por acaso nem de segunda mão. Encontra-se 

no livro de Kierkegaard «Ou bien... ou bien...» que eu tinha um particular empenho que V. lesse. No 

estádio ascético, segundo ele, o sujeito vive contra o tempo mas na sua dependência. Esse homem 

diria como Fausto ao momento belo «não passes, detem-te um pouco». V. lembra-se daquelas 

excursões do nosso povo com nomes por exemplo «Os milionários por 4 dias». Aqui tambem o 

desespero é bastante flagrante. São 4 dias em que as pessoas se podem furiosamente e 

desesperadamente entregar a ser o que desejam... 

De todo este carácter de desespero e furor que tal vivência e dependência do tempo 

oferecem, deduziu Kierkegaard que o estádio estético, a concepção estética da Vida é profundamente 

demoníaca e demissionária. 

A minha concepção do tempo é radicalmente oposta a essa e parte du acto inicial de 

compromisso e fidelidade à Vida enquanto tal: objectividade e identidade perpétua. A este respeito o 

meu pensamento está na linha de Kierkegaard segundo o qual devemos considerar o tempo como 

inter-facção na própria eternidade, inserção nela que não é no entanto repúdio pelo tempo 

mensurável do nunc. Assim, em meu entender, a experiência ética, que vem a ser a execução da 

própria Vida, deve ser algo que não é em si, que não encontra na sua própria posse a plenitude 

suprema: mas uma coisa que é incessante vocação de futuro que é uma voz irreprimível: que é a vida 

participante dos largos e profundos ritmos do mundo e da economia da Salvação do homem. Uma 

vida que só o é verdadeiramente no momento e na medida em que não esgota o tempo no agora, mas 

que faz a Vida com o pensamento no eterno, no que de eterno terá essa vida. Este pensamento não é 

especificamente cristão, não é mesmo do património filosófico cristão mais corrente mas é o meu 

pensamento e como tal lho indico e ofereço. Ele remonta aos pré-socráticos, sobretudo a Heráclito 

com quem aprendi, de uma forma que direi decisiva, quase toda a sabedoria que possuo sobre 

qualquer coisa
100

. 
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 Raul de Carvalho utiliza este sinal # para, no verso da carta, escrever o seguinte (rasurado posteriormente): 

«Mas como renunciar a si mesmo, se é através do Homem que Deus se manifesta... Donde, renunciar a si 
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Aqui, pois, lhe deixo toda esta série de desconexos pensamentos a respeito de si: do seu 

tempo, da maneira como o vive, da maneira que o entende e o que dele faz. Na sua resposta a esta 

carta peço que me indique o que em mim foi mal analisado ou que nem sequer corresponda à 

realidade. Terei muito gosto em reajustar o meu pensamento aquilo que V. me fornecer como sendo 

a realidade. Há que preveni-lo apenas sobre duas coisas: a primeira é de que toda esta linguagem 

pretende não sugerir coisa nenhuma nem pregar qualquer tipo de partidas. V. já sabe quanto isso é 

estranho às minhas intenções e quanto, aliás, é impossível que eu o faça. Esta linguagem, portanto, 

conserva uma objectividade e uma serenidade absolutamente isentas de intenções estranhas ao 

esclarecimento do seu problema do tempo, tal como eu o vi. 

 A segunda é a que se refere à minha própria concepção e à minha realização como ente ético 

que sou. É fácil pensar que eu teria uma concepção digamos budista da Vida e que passa-la-ia a olhar 

para o Rio meditando nos mistérios. V. já sabe quanto isso é inexacto e que pelo contrário tenho uma 

concepção predominantemente dinâmica, o que significa católica, da existência. Uma concepção da 

Vida em que o coração está no Amor a Cristo, no escândalo
101 

desse Amor; uma concepção em que o 

Homem renuncia a si mesmo para viver na alegria do transporte amoroso
102

; uma concepção em que 

se diz “bemaventurados os que choram, porque serão consolados”: Vida essencialmente dinâmica 

que colocou no centro da própria história do mundo a Paixão, a Sua Paixão. Essa que tão 

desgraçadamente imitamos. Se tivesse que resumir a minha filosofia da Vida e a minha concepção do 

Cristianismo em poucas palavras, fa-lo-ia com um texto de S. Paulo, na 1ª Epístola aos Coríntios e 

que reputo fundamental “... Porque entendo que Deus nos expôs a nós como os últimos dos homens, 

como destinados à morte pelo martírio; porque somos dados em espectáculo ao mundo e aos Anjos e 

aos homens. Nós, néscios, por Cristo; nós fracos e vós fortes; vós nobres e nós desprezíveis. Até esta 

hora sofremos a fome e a sede e estamos nús e somos esbofeteados e não temos morada certa, 

                                                                                                                                                                                             

«Entre monstros de um amor tão cruamente elevados à severa e cristalina irmandade precisa. 

Quem faz mover a roda que os tritura? Quem os empurra? quem os martiriza?» 
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No original, “escândolo”, com o “o” rodeado a esferográfica vermelha. 
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 Sublinhado a esferográfica azul: “uma concepção em que o Homem renuncia a si mesmo para viver na 

alegria do transporte amoroso” e depois enquadrado a esferográfica vermelha: “o Homem renuncia a si 

mesmo” e “na alegria do transporte amoroso”. Estas intervenções, que podemos atribuir ao destinatário das 

cartas, revela um curioso processo em que Raul de Carvalho, através primeiro do sublinhado a azul e depois 

do destaque a vermelho, passou da apreensão de um discurso racional ao “arquivo” daquilo que, pronto para 

colar noutro contexto, poderiam ser dois versos de um poema, algo como: “o Homem renuncia a si mesmo / 

na alegria do transporte amoroso”. Não estou a sugerir que Raul de Carvalho tenha feito precisamente esta 

transformação, estou a dar conta de um tipo de “leitura poética”, ou “recorte poético”, que consiste em 

despojar um texto de uns nexos lógicos que se prendem com um contexto enunciativo determinado para o 

deixar como material poético irradiante de mistério, reutilizável na expressão de sentimentos ou pensamentos 

diferentes, até opostos aos do texto de partida. 
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cansamo-nos a trabalhar por nossas próprias mãos; amaldiçoam-nos e nós bendizemos, perseguem-

nos e o sofremos com paciência, somos blasfemados e rogamos, temos sido como a imundície e a 

escória de todos até agora...” 

 Desculpe a extensão da citação mas eu reputo-a como já disse o verdadeiro programa do 

cristianismo e a única autêntica fórmula de profissão de fé. Quem não for capaz de viver as 

soberanas palavras do Apóstolo nunca terá sido de Cristo. Este texto, que leio todos os dias, serve 

para eu rever escrupulosamente a seriedade e a humildade da minha vocação de homem de Cristo. 

Desculpe tambem o parentesis que está a tornar esta carta duma extensão dispersadora. 

Vou terminar. Gostaria que me escrevesse dizendo-me o que se lhe oferece a propósito das 

consideraçãos que aqui lhe deixo e da sua possível utilidade. Sobretudo lhe peço, no seu próprio 

interesse, que não julgue da utilidade dessa questão do tempo antes de ter tentado faze-la.  

Aguardo notícias suas. Perdooe a demora na resposta e a extensão dela. 

 

[Assinado] 

 

P.S:  Vamos ver como lhe irei devolvendo as coisas que me tem mandado. Não desespere de as 

reaver103... 
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3. 

 

M. S. LOURENÇO       Setembro-1957 

Sintra 

 

Desculpe-me o atraso desta resposta à sua carta. Uma má disposição geral que me preencheu 

parte de duas semanas não me deixou obter a serenidade que eu necessito para fazer qualquer coisa – 

mesmo que seja escrever cartas. Depois e quase comulativamente o convite para dirigir a página de 

letras do jornal dos jovens universitários católicos: isto significou tempo para ponderar as diversas 

circunstâncias e compromissos e ainda a redacção dum projecto de seis páginas para submeter à 

apreciação da crítica do jornal e da censura eclesiástica. O projecto a que me refiro vai junto e seria 

da máxima conveniência que V. a ele se referisse na sua resposta. Eu preciso de ser ajudado e 

esclarecido e parece-me que o posso pedir a V. Espero,  pois, críticas suas. Permita-me apenas que 

lhe note que o objectivo da página é meramente pedagógico e não literário como tal, isto é de 

revelações e de crítica ou de polémica. Foi-me dito que o propósito era por os universitários 

portugueses em contacto com o que a literatura realmente é. Isto parece-me que se consegue apenas 

com uma informação honesta e com amor à Verdade. Enfim, V. dirá. 

Quanto aos seus poemas que actualmente se encontram em meu poder digo com toda a 

sinceridade que pode estar descansado. Por dois motivos: porque eu tenho um pouco de cuidado com 

as coisas que me não pertencem; porque o Liberto está a chegar e será òbviamente a pessoa mais 

indicada para lhe entregar o maço de poemas. A propósito recebi um postal dele (Klee) e depois uma 

carta. Nessa carta tive a alegria de encontrar que o Liberto lá fora não se esquece de ninguém: Traz-

me um livro que eu desejava possuir há muito tempo: a Significação do ser em R. M. Rilke de 

Romano Guardini. 

Eu estranhei a mudança da sua morada e a total ausência de palavras suas sobre a minha 

última carta. Tenho receio de desvio ou extravio, pois se bem me lembro ela foi enviada para a R. 

João de Deus. De qualquer modo eu gostaria que V. fizesse um pequeno esforço e procurasse 

encontra-la. Eu penso que nessa carta, que escrevi com a clareza e a brevidade de que fui capaz fiz 

referência e abordei problemas importantes. Problemas que são importantes para si e em si. Até 

porque eu tinha muito gosto em continuar a debater esses e outros assuntos consigo. 

 Pede-me colaboração de poesia ou de ensaio. Julgo que nada tenho para publicar e com isto 

quero significar publicável. Não se trata de modéstia mas de uma realidade de facto. Actualmente a 

minha produção poética publicável cifra-se no  poema “Noite Transfigurada” que tive o gosto e a 

oportunidade de lhe oferecer. Tanto quanto me parece não devo publicar nenhum poema desse 



 

 79 

poema em separado, por dois motivos fundamentais: porque prejudica a inteligência do poema que 

porventura
104

 se publicar; porque reduz a fragmentário aquilo que em certa ansiedade foi concebido e 

executado para ser unitário. Em todo o caso é uma questão que eu deixo à sua confiança e à sua 

ponderação. Se V. vir que a minha maneira de considerar o caso não está a ser suficientemente 

esclarecida – diga-me e discutimo-lo
105

. Àparte isso tenho o poema que lhe li uma vez. Não só V. 

não gostou como ele, não sei porquê, se perdeu das minhas vistas. Quanto a ensaio nada
106

 possuo 

nem de recente nem de antigo. Apenas me resta acrescentar que V. deve ser levado a uma 

interpretação do que lhe digo o mais literal possível: porque é essa a mais verdadeira e porque eu não 

escondo segundas intenções através dos factos que em resumo lhe ofereço. 

Esta carta não pode ser mais extensa nem pode sair dum âmbito quase administrativo. Espero 

dentro em breve poder escrever-lhe com atenção e solicitude. Entretanto faça o que lhe peço. 

 

 Aceite a confiança do 

 

[assinatura] 

  

                                                         
104 

Corriji «»porventura. 
105

 Corriji «Discute-mo-lo». 
106

 Retirei a preposição «de» por estar a mais. 
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4. Carta de António Ramos Rosa passada a limpo e anotada à margem por Raul de Carvalho. 

 

    

 UMA CARTA 

 

 

Meu caro R… 

 

A sua carta foi para mim ao mesmo tempo motivo de 

alegria e perturbação. A perturbação é ao mesmo tempo de 

ordem egoísta e fraternal. Egoísta porque ao meu amor-próprio e 

à minha vaidade literária custa-me sobremaneira que V. não 

tivesse gostado dos meus versos. Foi V. de certa maneira o 

responsável (e nesta declaração não há o menor ressentimento, é 

de ordem afectiva) pela ideia que fiz de mim como poeta e o 

facto de V. gostar dos meus versos, o facto de me admirar por 

alguma outras qualidades que V, foi o primeiro a descortinar, 

constituiu o impulso para o desabrochar da minha fraca 

personalidade literária. Graças a V. eu construí-me um pouco 

esse outro que eu desejava ser; talvez com demasiado 

comprazimento, com algum cabotinismo, com um pouco de 

exploração semi-consciente e egoísta da sua fraternal admiração, 

com a má-consciência do condenado que se agarra a uma tábua 

de salvação para se salvar do mar de desprezo e frustração que 

transborda de si mesmo, da sua própria existência. 

As nossas relações nunca puderam atingir o plano duma 

verdadeira comunicação fraternal pela simples razão de que 

nunca tive de mim uma opinião boa e sincera, porque nunca 

atingi qualquer espécie de maioridade intelectual ou moral. Isto 

sabia eu, daquele modo difuso com que nós nos conhecemos, 

com que nós desconfiamos de nós próprios, com que nós nos 

dilaceramos ou nos apaziguamos numa mediocridade 

consentida. Isto não quer dizer que a sua camaradagem tenha 
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sido um equívoco, porque através mesmo da personalidade 

factícia que através dela me ia construindo, algo de positivo e 

verdadeiro ressaltava, quanto mais não fosse o próprio 

conhecimento dessa facticidade. Veja V. como se patenteia bem 

claro o meu egoísmo neste simples facto: a sua carta impõe-me 

esta mise-au-point que interessa, antes de mais, a mim próprio. 

Mas não! Ela é indispensável para a verdadeira comunicação que 

V. deseja tanto como eu, com esse amor pelo desnudamento que 

pode atingir uma verdadeira dignidade objectiva, é condição 

essencial de comunicação e senão dessa entente implícita que 

solda de improviso dois seres numa amizade indestrutível 

(falarei dum mito?) pelo menos do frutuoso intercâmbio de 

amigos que despidos de convencionalismos e literatura, aspiram 

sinceramente a criar para as suas relações um clima salubre de 

dignidade intelectual e moral. A sua carta, ainda que sucinta, é, 

mesmo na sua dureza, na sua exigência verdadeira de 

autenticidade, uma contribuição positiva para esse clima para 

essa entente. 

Todos os meus esforços (baldados, porventura) 

desenvolver-se-ão no sentido de responder a esta pergunta: quem 

sou? E, na medida em que, sem entrar no nefasto clima das 

confidências, me souber responder, terei também contribuído 

para instaurar esse entendimento humano que outros por 

processos mais instintivos obtêm de imediato. 

A tentação é começar por dizer-lhe o pouco ou nada que 

me prezo como homem, a ausência de autêntica e viril 

personalidade, a certeza que ao despertar para a consciência logo 

começou a habitar-me de que era fruto da degenerescência, 

talhado, portanto, para o fracasso e toda a sorte de equívocos. 

Como é que eu, mantendo radicalmente estas certezas, consegui 

realmente atingir um certo equilíbrio, uma certa paz que eu 

considero de certo modo como conquistas definitivas e até um 

certo orgulho, uma certa dignidade verdadeira que me vem 
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porventura de saber-me presa insofismável do implacável, de 

quem sabe finalmente que atingiu o cerne de si mesmo e aí se 

defronta com o monstro, ao qual não se furta, do qual se presta 

mesmo a ser devorado? 

Eu hoje posso dizer-lhe que tudo o que escrevi, tudo o 

que produzi, tão pouca coisa ou nada em face desta dilucidação 

que me revela a mim mesmo na minha liberdade, no que eu 

poderia chamar núcleo essencial. Sejamos nós o que sejamos, se 

nos encontramos, se vemos claro em nós, é impossível não nos 

preferirmos definitivamente seja a quem for. Seja qual for a 

nossa situação material, moral, física, a descoberta de nós 

mesmos, o que equivale a dizer que descobrimos o ser, é o facto 

essencial, é o encontro com aquela paz que não nos há-de 

abandonar mesmo nos piores momentos. Isto não quer dizer que 

tenhamos resolvido os nossos problemas, de que os 

resolveremos jamais, de que encontraremos a resposta que 

ansiosamente desejamos, essa é a condição essencial para 

vivermos com todos eles e para morrermos perfeitamente quites. 

Ora eu, permanecendo desgraçadamente e piorando até da 

problemática que V. conhece ou vislumbra, consegui atingir esse 

núcleo, talvez por teimosia ou por acaso, talvez como resultado 

da tensão das piores contradições. Eu poderei morrer breve 

(sempre pensei que nunca atingiria o s 40) mas a morte não me 

assusta talvez por falta de imaginação ou por ter convivido 

muito com essa ideia: o que me custa é o enterro pela hipócrita 

comédia social que ele constitui. (É provável que se não fosse 

este óbice eu já me tivesse eclipsado). 

Tendo todas as razões para me entregar ao máximo 

desespero e sendo realmente desesperado, consegui nivelar-me 

com o real, aperceber-me desta misteriosa ordem em que todos 

nos integramos e viver um pouco desta luz objectiva e real que 

deixando de ferir com a crueldade da sua exterioridade pode 

tornar-se criação espiritual. (Não, não receie que haja literatura, 
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a não ser pela expressão, por certo pretensiosismo que eu não sei 

de todo abandonar!) A tentear, eu consegui dar no vinte, isto é, 

atingir a liberdade, a essência de nós mesmos. Portugal, a minha 

doença, o Martinho, a falta de amor, a Árvore, todo o mundo 

deixou de possuir a virtude compressora e aniquiladora do 

espírito que possui todo o real externo para se tornarem pura 

matéria moldável à minha liberdade, única consagradora de todo 

o real. 

Talvez o Monstro me tenha devorado definitivamente e o 

que eu chamo liberdade não seja mais do que a minha perdição 

definitiva. De qualquer modo eu mantenho-me na ilusão da 

vitória e os ilusórios benefícios permitem-me esta superação do 

real. 

O grande mal, parece-me, está em a gente furtar-se às 

arremetidas selvagens do que quer vitalmente (e não só 

literariamente) revelar-se, impor-se a todo o custo, instalar-se 

definitivamente na vida para depois dormir em paz. Esta 

salvação é essencial, antes de toda a fraternidade, antes de todo e 

qualquer comércio. Há qualquer coisa em nós que queremos 

deixar de ser, que receamos ser! Há só um caminho: consentir, 

consentir. Portas abertas. Quem lhe escreve pode dizer, sem 

metafísica, que consentiu o tudo e o nada, que hoje 

maravilhosamente tira todo o partido possível da morte e que 

não sente qualquer superioridade compressora de quem quer que 

seja, do que quer que seja, porque o que quer que seja é fruto da 

minha liberdade. 

Não pensar que os outros são mais excelentes, mais 

humanos, mais privilegiados do que nós. Não pode haver 

comparação. A situação de qualquer homem é essencialmente a 

mesma, bom ou mau, poeta ou não, glorioso ou obscuro. É esta 

descoberta, por assim dizer, o meu ovo de Colombo. Nela me 

instalo com todas as vantagens que daí posso tirar. (Como vê 

alguma coisa se passou em mim que não é literatura). O refúgio 
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nas verdades objectivas (o que os psiquiatras chamam o Não-Eu) 

é o caminho que não nos pode esterilizar se continuarmos 

agarrados ao essencial, a um núcleo irracional da vida que é 

preciso desafogar, abrir, iluminar, engrandecer continuamente. 

Um pouco de coragem, persistência, tenacidade podem servir-

nos para ultrapassarmos os abismos da solidão que nos irrealizou 

e estendermos a ponte que nos fará passar nos domínios da 

verdadeira fraternidade humana e actuante, em que o outro se 

ilumina. A nós tem-nos faltado não sei que concurso feliz de 

circunstâncias ou outra coisa qualquer para que possamos entrar 

efectivamente no domínio da libertação e da criação. Uma maior 

atenção, uma mais apertada vigilância no sentido das realizações 

espirituais, em suma, menos literatura e muito mais humanidade, 

muito maior amor, uma certa disciplina espiritual. 

A missão que todos nós temos a cumprir, talvez não 

passe duma ilusão, mas é certamente persistir tenazmente no 

caminho iniciado, a possibilidade de autêntica redenção. Todos 

os homens, sem excepção, pela sua própria existência nos 

confirmam neste caminho: a sua confiança, a sua segurança, as 

suas angústias e as suas esperanças, determinam-nos a viver, a 

desejar aceitar tudo. Acreditemos no extermínio final e na 

impossibilidade de ele poder constituir uma quebra no seio do 

Ser. Não sujemos a nossa morte com preocupações dum além: só 

temos uma maneira de vencê-la, aqui, agora e a todo o momento, 

dando todas as chances ao desconhecido, conquistando a 

eternidade desde já e só aceitando viver nesse plano. 

A salvação é pelo espírito e todos os que querem salvar-

se, porque querem renascer e não curar-se: esses, diz Cadou, 

salvar-se-ão. 

Eu sou dos que me salvei, mantendo contudo intacta a 

problemática que me poderá levar ao suicídio. 

Oxalá estas minhas palavras onde quis reflectir um pouco 

da minha experiência possam estabelecer o contacto que eu tanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

desejo manter consigo. Perdoe a literatura que possa haver a 

mais. 

Sempre e mais do que antigamente, seu. 

              

 

          António Ramos Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(«Et tout le 

reste est 

littérature »  –

o apriorístico 

dito de 

Breton, que 

nós todos 

partilhamos, 

os escritores 

aqui reunidos. 

– Nota de R. 

C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87 

Capítulo II 
 

A Construção do sujeito poético 

 

... le lyrisme moderne, ce qui explique en partie son impérialisme depuis un siècle, 

prend à sa charge une dimension initialement tragique de la parole, il se fait 

catharsis problématique du sujet. 

Dominique Rabaté 

 

 

1. Um sujeito em construção: memória e destino 

 1. 1. Uma noção de sujeito 

 

No presente capítulo procurarei estabelecer um conceito operatório de sujeito que permita 

abordar a poesia de Raul de Carvalho. Não é meu objetivo passar em revista a bibliografia dos 

autores que têm debatido a questão do sujeito lírico mas, tão-somente, definir uma noção de sujeito 

que seja suficientemente clara e precisa para dar conta da especificidade de que se reveste no quadro 

da poética deste autor. No entanto, antes de entrar naquilo que serão os pressupostos teóricos que 

adoto107, gostaria de sublinhar que a questão do sujeito lírico, que sempre se colocou, a partir dos 

anos oitenta do século XX e com particular incidência nos anos noventa, foi objeto de interessantes 

debates entre teóricos da literatura que deram lugar às seguintes publicações, a destacar: no âmbito 

francês, Figures du sujet lyrique (dir. de Dominique Rabaté108) e Le sujet lyrique en question 

(número 8 da revista Modernités109); no âmbito espanhol, o nº 21 da revista Diálogos Hispánicos 

                                                         
107 

O modelo de que me sirvo foi estabelecido de acordo com suportes teóricos buscados numa fase anterior à 

leitura dos textos que refiro e decidi mantê-los porque continuam a servir o propósito com que foram 

estabelecidos, para além de, à luz destas novas leituras, não conterem aquilo que se poderiam considerar erros 

de fundo. Se a perspetiva adotada fosse teórica e histórica, haveria que introduzir reformulações substanciais. 

Não é o caso. Pelo contrário, certas perspetivas mais arriscadas, como servir-me da inspiração da teoria 

polifónica de M. Bakhtin contra aquilo que o autor preconizou – recorde-se que Bakhtin sustentou o 

monologismo da lírica  e o dialogismo do romance –, é algo que encontra legitimação no debate teórico a que 

faço alusão no corpo do texto. Naturalmente, a complexificação desta parte do trabalho seria possível e até 

desejável, mas em articulação com o segundo patamar de estudo: a figura de autor com que se trabalha em 

crítica genética. Fechar a ogiva do arco que vai da teoria literária (com o contributo dos estudos de pragmática 

enunciativa não literária) à crítica textual tendo em conta todos os matizes do Eu – de simples embrayeur do 

discurso a uma vontade que se manifesta na sua própria ausência, o autor-Graal da crítica textual – é algo a 

realizar em trabalhos posteriores. 
108 

Cf. Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, P.U.F., col. «Perspectives littéraires», 1996. 
109

 Cf. Dominique Rabaté, Joëlle de Sermet e Yves Vadé (dir.), Le sujet lyrique en question, Bordeaux, 

Presses universitaires de Bordeaux, 1996. 
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intitulado Teoría del poema: la enunciación lírica110, editado por Fernando Cabo Aseguinolaza e 

Germán Gullón, e também teorías sobre la lírica 111, um volume em que Fernando Cabo compila 

textos teóricos que poderíamos considerar clássicos dentro do debate teórico acerca da lírica como o 

de René Wellek sobre a teoria dos géneros, o do brasileiro José Guilherme Merquior sobre a natureza 

da lírica, etc., combinando-os com reflexões mais recentes como a de Dominique Combe112 sobre a 

“referência desdobrada” (desdobramento que situa o sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia). 

No caso português, não tenho notícia de nenhum volume semelhante113. Ainda no âmbito francês, 

uma publicação mais recente coordenada por Camille Dumoulé, La fabrique du sujet. Histoire et 

poétique d’un concept114, vem demonstrar a vitalidade da questão, o seu caráter interdisciplinar e, ao 

mesmo tempo, a sua pertinência na renovação da leitura de poesia. Num estudo que, precisamente, 

consegue apresentar novas chaves interpretativas para a abordagem da heteronímia pessoana 

(«Pessoa, le sujet inachevé»115), Judit Balso chama a atenção para um facto curioso: tendemos a 

negar que uma das tarefas importantes do pensamento e da arte do século XX foi sair do romantismo, 

negação que levaria a que vivamos um romantismo (entre aspas, isto é, não o período como tal, mas 

o seu resíduo incómodo – a interpretação é minha) em estado de putrefação: 

 

Déniant qu’une tâche éminente de la pensée et de l’art du XX
e
 siècle ait été de sortir 

du romantisme, on nous inflige de vivre au milieu d’un «romantisme» qui désormais pourrit 

                                                         
110

 Cf  Fernando Cabo Azeguinolaza e Germán Gullón (eds.), Teoría del poema: la enunciación lírica, 

Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 1998. 
111 

Cf  Fernando Cabo Azeguinolaza, Teorías sobre la lírica, Madrid, Arco/Libros, col. «Lecturas», 1999. 
112

 Este ensaio fora publicado precisamente em Figures du sujet lyrique, op. cit., pp. 39-63. 
113

 Refira-se, a título de exemplo desta não centralidade do debate sobre a lírica recente e a questão do sujeito 

na teoria literária em Portugal que uma dúvida acerca precisamente do sujeito lírico é esclarecida, com data de 

2010, tendo como suporte bibliográfico mais recente a Teoria da Literatura de Aguiar e Silva – não se trata de 

uma censura, pois utilizo o mesmo suporte; apenas de uma evidência da deriva dos interesses teóricos para 

outros campos. Cf.: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sujeito-poetico-sujeito-lirico-

eu/27820 [acesso: 3/10/15]. Dentro da mesma linha demonstrativa, citaria o E-dicionário de termos literários 

dirigido por Carlos Ceia (projeto cooperativo com um sítio web com mais de milhão e meio de visitantes 

desde que foi criado), em que os verbetes “lírica” ou “sujeito lírico” ainda estão vazios, sendo o verbete 

“sujeito”, da autoria de Eunice Cabral, mais dedicado ao romance e estando o “sujeito de enunciação”, da 

responsabilidade de Maria Belo, visivelmente desatualizado quanto à bibliografia.  

Cf. : http://www.edtl.com.pt/business-directory/wpbdp_category/s/page/2/ [acesso: 3/10/15].  

Os programas de doutoramento das universidades portuguesas atualmente em vigor e a consulta das teses de 

doutoramento e mestrado que se encontram nos repositórios respetivos confirmam que as poéticas de autor e o 

debate acerca da lírica não têm lugar, havendo, por consequência, um vazio entre a desatualização do suporte 

teórico de que se dispõe para abordar tais questões e os atuais interesses de uma jovem geração de estudiosos 

de Teoria da Literatura. 
114 

Cf. Camille Dumoulé, La Fabrique du sujet. Histoire et poétique d’un concept, Paris, Desjonquères, «Col. 

Littérature & Idée», 2011. 

115 Cf. op. cit., pp. 177-198. 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sujeito-poetico-sujeito-lirico-eu/27820
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sujeito-poetico-sujeito-lirico-eu/27820
http://www.edtl.com.pt/business-directory/wpbdp_category/s/page/2/
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littéralement sur pied. Ce qu’on appelle couramment «littérature» aujourd’hui, ce sont des 

vociférations du moi : l’autobiographie s’étale partout et partout il s’agit d’exhiber comment 

celui qui écrit se trouve au cœur de son œuvre116. 

 

Estas palavras parecem ir ao encontro de uma resposta de Raul de Carvalho a uma pergunta 

que lhe foi formulada em 1983117: « – Qual a parte de intervenção autobiográfica nos seus livros? /  

[R.C.] – Qual a literatura que, mais, menos, não é ... autobiográfica?118». 

Judith Balso acrescenta, pronunciando-se acerca do sujeito e desenhando um quadro contra o 

qual se insurge: «on assiste au retour effarant de sa confusion pure et simple avec des figures du moi 

ou de la conscience, dont la pensée, tant philosophique qu’artistique, des années 60 de ce précédent 

siècle nous avait délivrés119». Ao retorno do sujeito, à sua «extrema existência contemporânea», 

Balso opõe a lição pessoana da «íntima distância», nos antípodas da conceção romântica. 

Raul de Carvalho, como veremos adiante, depois de dialogar com Pessoa (sobretudo Campos 

e exemplarmente na ode «Serenidade és minha», onde ecoa a «Ode à Noite» desse heterónimo 

pessoano) como outros poetas da sua geração (pense-se no exorcismo irónico e iconoclasta que dele 

faz Mário de Cesariny em O virgem negra), afirmará a sua própria voz e a sua poética – voz e 

poética que Fernando Guimarães situou, referindo-se aos últimos livros do poeta, no pós-

modernismo. O pós-modernismo é precisamente o pano de fundo contra o qual se desenha a 

«extrema existência contemporânea» do sujeito. Com ele se combina uma linhagem romântica. A 

combinação de uma caraterística epocal (o pós-modernismo dos anos oitenta que os críticos e muitos 

académicos negam sem sequer discutirem, será o pano de fundo, o paradigma epistemológico que 

emerge nesse momento histórico) com uma filiação romântica (particularmente viva em países em 

que, como a França e Portugal, o romantismo chegou por importação, o que parece ter afetado as 

balizas cronológicas, dando-lhe essa capacidade de sobrevivência para além do seu tempo) 

transforma Raul de Carvalho num poeta ousado e frágil, surpreendente nas escolhas temáticas e 

constante na sua forma de escrever sempre o mesmo livro – um livro que «mais, menos» se apresenta 

como autobiográfico. Não diretamente como narrativa de vida, mas através do recurso a 

                                                         
116 

Cf. op. cit., p. 177. 
117

 Vide Jacinto Baptista, «Raul de Carvalho (em testemunho póstumo) sobre o ofício de escrever», Nova 

Seara Nova, nº 5, Março/Abril, 1986, pp. 41-45. 
118

 Cf. op. cit., p. 44. 
119

 Idem, ibidem. 
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«biografemas» nos quais E.M. de Melo e Castro, que utiliza o termo, vê «o exorcismo irónico e 

dramático da própria biografia120». 

Depois desta introdução, passo aos pressupostos teóricos que gostaria de estabelecer 

relativamente ao conceito de sujeito. 

 A) Os textos em que a noção de sujeito se desenha – poemas líricos, na sua maior 

parte – integram-se naquilo que tem sido designado como «comunicação literária»
121

 e que certos 

autores distinguem da comunicação linguística quotidiana pela intervenção de um sistema específico 

de regras pragmáticas aceites pelo emissor e pelos recetores. A principal regra da comunicação 

literária consiste na aceitação do facto de os enunciados não remeterem para um estado de coisas do 

mundo real. Siegfried Schmidt, em Fundamentos de la ciência empírica de la literatura (1990), 

designa o sistema de regras que regulam a suspensão da referencialidade (nomeadamente, a 

dissociação entre os atos ilocutivos
122

 e o mundo empírico) por «convenção de ficcionalidade». Os 

«pretensos atos ilocutivos» que constituem o discurso ficcional da comunicação literária reger-se-

iam por algumas normas pragmáticas fundamentais: 

  

1. O carácter diferido da comunicação literária implica a necessidade de bloquear a referência 

imediata dos atos ilocutivos ao mundo empírico, o que terá como contrapartida a consideração do 

mundo construído pelo texto literário como um mundo autónomo; neste âmbito, os deícticos
123

 não 

se referem diretamente a um contexto situacional. Tendo o «Eu» um caráter deítico, não são 

pequenas as implicações que isto terá na construção da subjetividade. 

 

2. A falta de copresença do emissor e do recetor no ato comunicativo tem também como 

consequência o surgimento de uma atenção especial à mensagem enquanto tal, resultando daí que 

traços a partir dos quais são consideradas as mensagens da comunicação quotidiana, como a 

transparência e a pertinência, deverão ceder lugar a uma valorização da polissemia. A atenção do 

                                                         

120 Cf. E.M. de Melo e Castro, «Raul de Carvalho. Poesia, modo de agir», JL, 1/2/1994, pp. 9-10. 
121 

Sobre este assunto, ver Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 5ª ed., Coimbra, Livraria 

Almedina, 1983, pp. 198 ss. 
122 

Atos ilocutivos são os atos de linguagem que representam um estado de coisas ou que têm um alcance 

pragmático como solicitar, ordenar, etc.. Ibid., p. 199. 
123

 Segundo Karl Bühler, é linguisticamente deíctico tudo o que recebe a sua significação no campo 

«mostrativo» da linguagem e não no seu campo simbólico. Do ponto de vista fenomenológico, o campo 

mostrativo define-se pelo gesto do indicador. Exemplos de deícticos são «aqui», que muda consoante o lugar 

daquele que pronuncia a palavra, ou «Eu» e «Tu», que mudam consoante o papel de emissor ou de recetor. Cf. 

Karl Büller, «El campo mostrativo del lenguage y los demonstrativos», in «Teoría del Lenguage, 2ª ed., 

Madrid, Alianza Universidad, 1985, pp.  98-166. 
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leitor incidirá, preferencialmente, sobre o próprio texto, sobre as relações que este estabelece com 

outros textos e sobre a sua integração na dinâmica histórica da literatura.  

A observância das regras enunciadas deverá permitir o estabelecimento adequado de uma 

referencialidade «mediata»
124

 do texto literário ao mundo empírico. 

 

 B) Tem uma funcionalidade que adiante se verá distinguir entre o sujeito empírico – o 

autor Raul de Carvalho – e o emissor que assume a responsabilidade da enunciação dos textos 

literários assinados por este autor. O sujeito de enunciação dos textos que integram a obra de Raul de 

Carvalho manifesta-se sob a forma de um «Eu» presente no enunciado e identificável através dos 

deícticos. Entre estas duas instâncias, como sublinha Vítor Manuel de Aguiar e Silva, não há nem 

uma relação de identidade, nem uma relação de exclusão; há, sim, uma relação de implicação mútua. 

Esta será particularmente relevante no género lírico, embora apresente variações diacrónicas de 

intensidade devidas aos códigos literários predominantes em cada época. Na literatura romântica, a 

relação de implicação mútua é estreita, chegando mesmo a haver confusão entre autor empírico e 

autor textual
125

, devido à atuação de pressupostos lógicos que relevam de uma poética expressiva, 

assente numa teoria não mimética da literatura. Pelo contrário, no período neoclássico, a relação 

seria mais ténue, com a defesa de preceitos de imitação que favoreciam o apagamento do 

investimento individual no processo de criação, em prol da reprodução de modelos canónicos. 

No caso de Raul de Carvalho, a relação entre autor empírico e autor textual é forte, uma vez 

que herda traços de poéticas românticas, nomeadamente pela posição assumida relativamente à 

escrita (importância consagrada ao momento da redação do poema, como se esta se devesse a um 

estado de inspiração) e pela incidência genológica dos seus textos (predomínio do confessionalismo 

e das referências ao ato de escrita). 

 

 C) As regras pragmáticas que fazem parte da convenção de ficcionalidade pela qual se 

regem os textos literários podem não ser observadas pelos leitores, sobretudo no caso do lirismo de 

índole romântica. Ora, como essas regras pressupõem um pacto entre autor e leitores, não é difícil 

que esse tenda a ser quebrado quando não há compatibilidade entre os valores presentes no texto 

                                                         
124 

Em termos imediatos, o texto literário remete apenas para si próprio, é um universo de sentido autónomo 

que contém no seu interior um sistema de referências sem qualquer relação com o mundo. Análises de tipo 

imanentista podem basear-se apenas neste sistema de referências. Porém, se entendermos a comunicação 

literária como um sistema que faz parte da comunicação social, necessário se torna tomar em consideração 

uma referencialidade «mediata» do texto ao mundo empírico. 
125 

Vítor Manuel de Aguiar e Silva designa o emissor responsável pela enunciação de um texto literário como 

autor textual. Cf. op. cit., p. 228. 
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literário e o sistema de crenças do leitor. Com efeito, parece existir um espetro ideológico de 

tolerância para além do qual se desencadeiam violentas reações contra os autores empíricos de textos 

que infrinjam certos interditos. Como Ziva Ben-Porat sublinha no seu ensaio «Fact, fiction and 

readers’s responses»
126

, ir contra os mitos nacionais em áreas histórico-geográficas em que estes 

sejam particularmente importantes, mesmo num poema, poderá desencadear acusações de calúnia e 

exigências de reposição da verdade histórica que não têm de maneira nenhuma em conta o carácter 

literário do texto. Isto permite-nos observar que, na receção de textos literários, intervêm fatores que 

não se prendem apenas com o sistema semiótico da literatura, embora devam ser imputados a 

características temáticas e formais dos próprios textos.  

O espectro temático revela-se estreito sempre que se contrarie o sistema de valores e crenças 

dos leitores, independentemente de uma eventual licentia poetica ou pacto poético. Em relação às 

características formais dos textos, acrescentaria que há fatores semânticos e pragmáticos que 

contribuem para a rutura do pacto poético ou para a não observância da convenção de ficcionalidade, 

tais como a existência de um sujeito de enunciação explícito, quando acompanhada pela coincidência 

flagrante entre acontecimentos descritos no texto e dados da biografia conhecida do seu autor, 

multiplicação de topónimos facilmente identificáveis ou outras marcas típicas do discurso não 

literário. 

As regras pragmáticas de ficcionalidade, cuja adequação pode ser subscrita sem reservas, 

exigem, portanto, alguma matização e aprofundamento quando se trata do universo empírico da 

receção dos textos literários. 

 

 D) Da distinção entre autor empírico e autor textual resulta ser o sujeito de enunciação 

de um texto literário uma entidade ficcional não identificável com um sujeito empírico. Este 

pressuposto mostra a distância em relação a posições consideradas por René Wellek como típicas da 

crítica neorromântica, entre as quais se destaca a de Käte Hamburger, com a sua convicção de que 

«le sujet d’énonciation, le Je lyrique, ne peut être que réel»
127

. 

Outra questão que pode levantar-se diz respeito às implicações da convenção de 

ficcionalidade para a classificação da obra literária. Repare-se que a convenção de ficcionalidade 

abrange todos os textos literários, devendo, por isso, considerar-se supragenológica, pelo que não 

pode ser determinante para a classificação de uma obra específica. 
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 Cf. Dedalus. Revista Portuguesa de Literatura Comparada, nº2, 1992, pp. 67-76. 
127 

Cf. Käte Hamburger, La Logique des Genres Littéraires, Paris, Seuil, 1986, p. 243. 
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Depois da apresentação destes quatro pressupostos, passo à noção de sujeito. Há teorizadores 

que concebem uma instância subjetiva intermédia entre o autor empírico e o sujeito de enunciação de 

um texto concreto. Procurarei recuperá-la para o estudo da obra de Raul de Carvalho, com base em 

dois modelos compostos por três elementos, um de Carlos Bousoño e outro de Wayne Booth. O 

primeiro dos dois estudiosos preocupa-se com a poesia lírica, embora o modelo criado por si possa 

abarcar outros géneros. O segundo parte de textos narrativos, mas o seu modelo é aplicável a todos 

os textos literários e, nessa medida, pode ajudar a fundamentar a minha proposta. 

Carlos Bousoño distingue entre o autor real e a figura que se sedimenta na imaginação do 

leitor depois da leitura das suas obras: essa figura é designada como «autor» (entre aspas). O terceiro 

elemento será a voz que fala no poema, um ente de ficção construído pelo autor, designado como 

narrador poemático. Escreve Bousoño: «El narrador poemático es un sueño del autor sin comillas, y 

el «autor» entrecomillado es un sueño del lector, aunque éste lo entienda siempre como real, 

entendimiento que forma parte esencial de su naturaleza»
128

. 

No modelo de Booth, encontramos um autor real, um autor implícito e um narrador (ou 

vários). O autor implícito funciona como um segundo «Eu» criado pelo autor real enquanto escreve 

uma obra. Ele é imanente à totalidade dessa obra e a sua imagem deverá ser reconstituída pelo leitor 

como uma imagem ficcional. Uma obra tem um único autor implícito, independentemente de poder 

ter mais do que um autor real (Booth refere-se ao caso, pouco frequente, de obras literárias redigidas 

por dois autores) ou, naturalmente, vários narradores. Sobre a natureza do autor implícito e sobre um 

possível correlato para esta entidade, escreve: «A visão do homem de Faulkner e de E. M. Forster, 

enquanto fazem os seus discursos em Estocolmo e escrevem ensaios, é de valor apenas periférico 

para mim, enquanto leitor dos seus romances. Mas o autor implícito de cada romance é alguém com 

cujas crenças tenho que concordar, em grande medida, para apreciar a obra». E acrescenta: «o autor 

cria uma imagem de si próprio e uma imagem do leitor; faz o seu leitor, tal como faz o seu alter-ego; 

e a leitura mais bem sucedida é aquela em que os “eus” criados – autor e leitor – entram em acordo 

perfeito»
129

. 

Vítor Manuel de Aguiar e Silva critica a designação de autor implícito pelo facto de poder 

prestar-se a confusões, uma vez que o «autor textual», sempre imanente ao texto, pode apresentar 

uma figuração explícita e acrescenta que, em certas classes de textos, o autor textual pode criar um 

ou mais narradores explicitamente representados. Estes, embora desempenhem as funções de 

instâncias enunciadoras, não se identificam com o autor textual. 
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 Cf. Carlos Bousoño, Teoría de la Expresión Poética, 6ª ed., Madrid, Gredos, p. 30. 
129

 Cf. Wayne Booth, A Retórica da Ficção, Lisboa, Arcádia, 1980, p. 153. 
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Nos modelos triádicos de Bousoño e de Booth
130 

interessa-me particularmente a categoria 

intermédia («autor» e autor implícito). Esta categoria distingue-se, nos dois modelos, pelo facto de 

Bousoño atribuir ao leitor a reconstituição do «autor», enquanto Booth apresenta o autor implícito 

como uma invenção do autor real. Outra diferença é que o autor implícito diz respeito a uma obra 

concreta, ao contrário do «autor» de Bousoño, de atribuição mais difusa e por isso mais articulável 

com o presente estudo, baseado em vários livros de Raul de Carvalho. 

Posto isto, proponho o seguinte modelo, explicitando em seguida os elementos que o 

compõem. 

 

AUTOR EMPÍRICO  SUJEITO TEXTUAL  SUJEITO DE ENUNCIAÇÃO 

         

                                                   Poema 1 

          OBRA          POEMAS   Poema 2 

              Poema Y 

 

 

O autor empírico não carece de ulteriores esclarecimentos, pelo que passo às categorias de 

sujeito textual e de sujeito de enunciação, que se distinguem radicalmente do autor empírico por 

pertencerem ao universo ficcional.  

Por sujeito textual entendo uma instância intermédia reconstituível a partir da leitura da 

globalidade dos enunciados poéticos em que se reconhece a presença de um sujeito de enunciação. 

Por sujeito de enunciação entendo o «Eu» que se manifesta explicitamente em cada enunciado 

poético através das marcas de primeira pessoa
131

. Repare-se que o sujeito de enunciação é imanente 
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Repare-se que também Aguiar e Silva propõe um modelo triádico, embora preveja a não obrigatoriedade da 

presença do terceiro elemento. 
131 

Cada poema terá, em princípio, um sujeito de enunciação. Se se aceitar que a linguagem do poema lírico se 

apresenta como um «mundo ptolemaico», para usar uma expressão de Bakhtine, isto é,  «um mundo que pode 

ser dilacerado por contradições e conflitos, mas que é sempre construído por um discurso intensamente único 

e depurado do plurilinguismo e da plurivocalidade que desempenham função importante noutros textos 

literários» (cit. por Vítor Manuel de Aguiar e Silva, ibid., pp. 595-596), pode dizer-se que, de facto, temos um 

único sujeito de enunciação em cada poema. Mesmo Oswald Ducrot, numa abordagem pragmática que 

concebe a enunciação como polifónica, admite que um poema constitui um enunciado único. Aquilo que 

define um enunciado, segundo Ducrot  – uma condição de coesão e uma condição de independência que 

tornam difícil a sua segmentação – poderá, inclusivamente, servir como critério para a identificação de um 

poema lírico. 

 No caso de alguns textos de Raul de Carvalho datados das décadas de setenta e de oitenta, é difícil, 

por vezes, aceitar a presença de um único sujeito de enunciação. «Rapsódia», poema publicado no livro 

Elsinore, de 1980, deve-se, provavelmente, à prática de associações livres. Veja-se um fragmento do texto: 
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ao poema, enquanto o sujeito textual é reconstituível a partir da totalidade dos enunciados subjetivos 

de uma obra poética. 

Na obra de Raul de Carvalho, os dados biográficos  do autor empírico contribuem de modo 

importante para a caracterização do sujeito textual que, no entanto, não se esgota neles. Encontram-

se, por exemplo, múltiplas referências a Itália. Trata-se de uma marca de tal modo constante que não 

pode ser ignorada quando se caracteriza o sujeito textual. No entanto, o contacto de Raul de Carvalho 

com a Itália é apenas artístico e não experiencial
132

. A italianização dos nomes, por exemplo, faz 

parte dos biografemas raulianos, que são puramente ficcionais (a única relação de Raul de carvalho 

com Itália foi um plano, um projeto, um sonho).  

                                                                                                                                                                                             

De novo cantem as cigarras, cantem... 

 Não é de mel que é preciso 

 Nem do travo  nem do trevo  nem de nada 

 A mim procuro ser fiel a mim 

 Aos outros meus e deles nunca fui 

 Sou de aqui e de além ao mesmo tempo 

 Arengo roubo faço 

 De conta que as coisas são nesta aragem tão fria que a 

  comovente humanidade desapareceu fugiu! 

  fez-se aos bocados 

 Agora ando à cata dela! é um feitiço! a puta! não me  

  deixa, não me larga embebedou-me. 

 

 Como salvar-me, então, d'a bebedeira?! 

 Salto da cama. 

 Visto-me. 

 Disse o Egito – tão longe o egipto  – que as lâminas são suaves as revistas vazias o autoclismo 

funciona bem as viagens são curtas as traduções são boas os versos demasiado... estridentes, 

omnívoros, formulados,  hierárquicos,  heráldicos, supinamente chatos  outra  vez   (dantes era 

dantes).  Pois... pois é isso o que faço: vou mandar este poema para o Cairo, Mr. Kamel é meu amigo, 

JURO! 

 Vou preenchendo o papel folha a folha. 

 Para o que me havia de dar?... 

 Dentista,  cabeleireiro,  fantoche,  calceteiro  de  ruas  pobres,  manivelador  de  manivela,  

mestre-de-obras, padeiro, funileiro,  fuzileiro, fuza, fura-paredes, agulha-em-palheiro a caminho do 

Sítio! 

 Páram as musas. 

             Ainda bem! 

 

 Neste poema parece estilhaçar-se a suposta unidade do sujeito de enunciação. O sujeito representa-se 

enquanto «autor», no ato da escrita. A mudança de registos e o aparecimento de personagens contribuem para 

a noção de estilhaçamento do «Eu». Embora se admita que possa haver mais do que um sujeito de enunciação, 

é impossível observar uma distinção clara entre os diferentes «Eus», como seria o caso num poema dramático.  
132

 Ver, na obra, as epígrafes em que são citados autores italianos como Carlos Coccioli e ainda as 

dedicatórias; atentar também na actividade crítica de Raul de Carvalho e, mais especificamente, num artigo 

sobre Pier Paolo Pasolini publicado na revista Colóquio/Letras, nº 25, Lisboa, Fundação Calouste Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1975, p. 62. 
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Quando menciono, neste capítulo, as propriedades do sujeito,  não pretendo caracterizar o 

autor empírico; refiro-me, sim, à instância intermédia, isto é, ao sujeito textual. No capítulo seguinte, 

pelo contrário, como pretendo averiguar a presença autoral que se manifesta numa parte significativa 

da poesia de Raul de Carvalho, admitirei, provisoriamente, a articulação destas três instâncias e até 

certos efeitos de sobreposição. 

 

 

 

 1. 2. Memória e autorrepresentação 

   

A centralidade da temática do sujeito prende-se, em primeiro lugar, com o número de poemas 

em que ocorrem formas de autorrepresentação. Esta segue várias estratégias textuais que estão de 

acordo com dois aspetos fundamentais: o género literário e a cronologia. 

A obra de Raul de Carvalho integra-se, globalmente, no género lírico, conforme é 

reivindicado pelo autor ao referir-se a determinados textos em prosa como «poemas» e ao publicá-los 

em coleções de poesia. A postura social de Raul de Carvalho e, por consequência, o seu 

reconhecimento público, são elementos exteriores ao universo textual, mas não há dúvida que algum 

efeito terão na receção dos textos. Raul de Carvalho é conhecido como poeta, unicamente poeta. Um 

poeta que só escreve poesia (ao contrário de António Ramos Rosa, que escreveu um texto teórico 

fundamental para a compreensão da ars poetica comungada pelo núcleo central dos diretores da 

Árvore e colaboradores próximos, como Eduardo Lourenço). São vários os testemunhos que insistem 

no tópico de que Raul de Carvalho nunca foi um teórico: mesmo quando criador de projetos como o 

foi a Árvore, em que a importância do seu papel é reconhecido pelos cofundadores da revista, 

destaca-se o mesmo traço – Raul de Carvalho como poeta. Com um perfil tão exclusivo, não se 

espera que publique livros que não sejam de poesia. E é como poesia que publica vários livros 

escritos em prosa, o que levou a que o reconhecessem como um autor de poemas em prosa. No 

entanto, se nos abstraíssemos dos elementos exteriores ao texto e nos fixássemos apenas nas suas 

caraterísticas intrínsecas, observaríamos que muitos deles se podem aproximar de géneros como as 

memórias ou a autoficção (encaradas num sentido lato e não com todas as caraterísticas formais em 

que se fundamenta uma arrumação taxinómica), como acontece com os livros em prosa Parágrafos e 

Talvez Infância.  

Nestas obras, a autorrepresentação baseia-se em estratégias textuais diferentes das utilizadas 

nos poemas em verso. A principal consiste numa retrospeção narrada na primeira pessoa, sendo o 

«Eu» tema e personagem, quer central, quer periférica. É esta retrospeção que nos permite, nem que 
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seja como abordagem problemática, aproximar estes livros de géneros como as memórias 

autobiográficas e a autoficção
133

. 

A autorrepresentação evolui em função da relação do sujeito com o tempo. A consciência que 

ele tem de si no presente é influenciada pelo fragmento de passado que é tomado como ponto de 

referência. O intervalo compreendido entre a perceção de si e aquilo que lhe permite a identificação 

(ex: no passado, uma criança genial e sonhadora; no presente, um poeta sofredor) determinará uma 

representação de si que muda radicalmente entre a primeira e a segunda grande fase da sua obra 

poética. 

O processo de autorrepresentação que melhor caracteriza a primeira fase da obra de Raul de 

Carvalho parte de uma imagem presente eminentemente negativa, que leva o sujeito textual a 

projetar para o futuro a ideia de alcançar uma plenitude entrevista quando olha para o passado. Não 

que o passado apresente os contornos de um Éden infantil. Muito pelo contrário, recorda-lhe um 

mundo onde desde cedo começou a captar imagens de sofrimento alheio e a aliá-las ao seu próprio 

sofrimento. Mas será esse passado que lhe fornecerá, através de uma seleção de memórias, os 

materiais necessários à sua constituição, permitindo-lhe vir a superar a imagem falhada do presente. 

O processo autorreflexivo que acabo de enunciar encontra o seu modelo nas Confissões de 

Santo Agostinho, em que o sujeito está presente na sua própria narrativa para poder transformar-se, 
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Sobre autobiografia, ver o clássico fundamental de Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, Paris, 

Seuil, 1975. Neste livro, o autor propõe uma definição e uma série limitada de exigências a satisfazer pelo 

texto para poder ser incluído na autobiografia, vindo mais tarde, na obra Moi Aussi, de 1985, a retratar-se 

relativamente à rigidez do modelo proposto. No número da revista de que é diretor, La Faute à Rousseau, 

intitulado Autobiographie et poésie (n° 29, fev. 2002), Philippe Lejeune chega a apresentar exemplos do que 

seriam autobiografias en verso como as Contemplations de Vítor Hugo ou o Roman inachevé (1956) de 

Aragon, mas salvaguarda uma posição de fundo: a forma poética impede que as classifiquemos como tal. Para 

um Philippe Lejeune que se mostra cansado de ser confrontado com a sua própria definição e também com a 

insistência na polémica exclusão da poesia (refere a provocação de Etienne Rabatté, que o confrontara com o 

tema de uma possível renovação da poesia através da presença da autobiografia), a poesia não está em todo o 

lado e a autobiografia também não. Não deixa de ser curioso que a especificidade da poesia como dicção seja 

sustentada pelo “papa” da autobiografia, enquanto o estudioso do sujeito em poesia pretende lançar um debate 

em que se propõe a indefinição de fronteiras. Ligar a autobiografia à poesia, para Lejeune, é ser indiscreto e 

pretender violar segredos que deveriam continuar a sê-lo: é assim que, de uma assentada, invalida o trabalho 

da crítica genética afirmando que, mesmo que a queiram fazer confessar os seus processos (alusão aos 

antetextos), a poesia escapa-se em bicos de pés. 

Vide também, numa perspetival desconstrucionista, Paul de Man, «Autobiography as De-facement», MLN, nº 

94 (Dezembro de 1979), pp. 921-22. 

Vide ainda, quanto ao estilo dos textos autobiográficos, o ensaio de Jean Starobinski «Le style de 

l'autobiographie», Poétique, nº 3, 1970, pp. 255-265.   

Finalmente, vide o ensaio mais próximo no tempo e no enfoque temático: Dominique Combe, «La référence 

dédoublée. Le sujet Lyrique entre fiction et autobiographie», op. cit. supra.  

Em relação à autoficção, não vale a pena entrar no debate que a envolve, pois seria totalmente indefensável 

incluir as citadas obras de Raul de Carvalho neste género literário e não pretendo fazer tal; mas vale a pena 

tomar em consideração a sua definição superficial de «autobiografia romanceada» por, nela, a representação 

narrativa do «Eu» assumir um caráter fictício. 
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como refere Paul Jay em Being in the Text
134

. Isto é claro nas lamentações iniciais do santo por a sua 

alma estar em ruínas, esperando poder reconstruí-la através da escrita da sua obra. 

Numa segunda fase (aquela que situei a partir dos anos 70), o tempo privilegiado por Raul de 

Carvalho será o presente. Desaparecem a evocação do passado como possibilidade de recuperação de 

potencialidades e os projetos para um futuro longínquo em que o «Eu» conta idealmente realizar-se. 

Doravante, Raul de Carvalho insistirá na representação do ato de escrita e na invocação do instante 

presente. Surgem, assim, os projetos dos destinos a dar ao texto que está a escrever, as associações 

entre os objetos que fazem parte de um universo de referência e as palavras que vão sendo alinhadas 

na folha, os princípios estéticos que correspondem a uma nova conceção de sujeito. 

Paul Jay, na obra acima citada, afirma que a autorrepresentação literária surge como uma 

resposta de cada autor específico a uma «epistemologia do sujeito», que vai mudando ao longo do 

tempo. Este autor distingue entre um tipo de autorrepresentação que constituiria a resposta dos 

escritores do século XIX a uma epistemologia vigente e aquela que se deveria ao surgimento de uma 

«nova epistemologia», no século XX.   

                                                         
134

 Paul Jay estuda as transformações na autorrepresentação entre o século XIX e o século XX. Vejam-se os 

exemplos de Wordsworth, Eliot, Joyce, Valéry e Barthes, estudados por Paul Jay.  

Através da sua linguagem poética, o primeiro representaria duas ideias cruciais: a de que o passado do escritor 

contém poder para o libertar de uma condição debilitante e a de que uma narrativa autoanalítica poderia ajudar 

a transformar o seu protagonista.  

Eliot representaria, principalmente, a dúvida relativamente à redenção do poeta cuja meditação autobiográfica 

é perturbada por passagens discursivas que Paul Jay interpreta como sinal de ansiedade acerca da eficácia do 

próprio texto. 

A prática autobiográfica de um James Joyce mostraria claramente que a autorrepresentação literária 

corresponde a uma forma de Auto ficcionalização. A noção de que o «Eu» tem apenas existência textual será 

recuperada por Paul Valéry e Roland Barthes, em dois textos fundamentais: os célebres Cahiers de Valéry e o 

Roland Barthes, escrito pelo próprio. 

Nas obras acima referidas, assiste-se a uma alteração de estratégias textuais, o que corresponde a uma 

mudança na forma como é encarado o sujeito: a narratividade própria da autobiografia será trocada pela 

discursividade; o conteúdo biográfico revelador de preocupações psicológicas e terapêuticas cederá lugar a 

preocupações filosóficas e desconstrutivas. Registe-se que, para o autor de Being in the Text, a preocupação 

com a desconstrução da unidade do sujeito não leva ao seu apagamento, mas tão-somente à alteração das 

estratégias da sua representação. A «vida» do autor continuará a ser central, não obstante a narrativa, assente 

numa perceção cronológica de experiências, dever ceder terreno perante outras formas literárias. 

A recusa da perceção cronológica de experiências vividas manifestar-se-á em Paul Valéry pela afirmação de 

que o passado não tem existência cronológica ou, dito de outra forma, de que é impossível captar numa 

narrativa coerente o decurso de uma vida. Pelo seu fragmentarismo, os Cahiers ostentariam uma relação 

mimética entre o sujeito que incorpora o passado no presente e o próprio texto em que a sua autoimagem se 

desenha. 

Roland Barthes procura construir uma forma discursiva totalmente liberta do género narrativo requerido pela 

nostalgia do passado, negando que este possa ter qualquer vantagem sobre o presente e rejeitando a nostalgia 

em favor de momentos mais criativos, como o da escrita do seu livro. A nostalgia apresenta-se como a ilusão 

de existência de um lugar a que o sujeito pode regressar e de um «Eu» passado que é preciso trazer de volta. 

Enquanto Santo Agostinho tenta reanimar esse «Eu» pela escrita de uma narrativa autobiográfica nostálgica, 

Roland Barthes prefere representar-se como um «Eu» dividido, concentrando-se na tentativa de encontrar um 

género literário que lhe permita escrever acerca de si próprio no e para o presente.  
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Gostaria de sublinhar que a mudança de paradigma na representação do sujeito não cria zonas 

estanques, isto é, um paradigma vigente no século XIX pode continuar a sê-lo na nossa época. É 

perfeitamente lícito que, apesar de haver escritores cuja obra corresponda exatamente a uma ideia de 

pulverização do sujeito ou do seu desaparecimento como entidade monolítica, outros continuem fiéis 

à ideia de um sujeito uno ou reunificável, à maneira de Santo Agostinho. 

Raul de Carvalho é um poeta que acredita na possibilidade de reconstrução de si através da 

escrita, o que se reflete nos seus poemas. Mais tarde, embora esta posição não se altere, a sua escrita 

sofre contaminações de poéticas baseadas na fragmentação do «Eu». 

No quadro de representação do sujeito, situa-se entre uma nostalgia de fundo – que o leva a 

buscar no passado a explicação do ser presente – e a recusa de tudo aquilo que possa arrastá-lo para 

longe do momento e do processo da enunciação. Tentarei depois demonstrar como a segunda forma 

representa uma evolução da primeira sem que, contudo, haja uma mudança radical na vinculação da 

escrita à vida. Raul de Carvalho não defende a tese de que o sujeito tem uma existência meramente 

textual; consequentemente, aproxima-se muito mais de formas de autorrepresentação herdeiras do 

século XIX do que de um Paul Valéry ou de um Roland Barthes. Isto, apesar de, a partir dos anos 70 

e até às obras mais recentes, se registarem interferências das novas formas de representação do 

sujeito. 

No presente capítulo estudarei os mecanismos de alicerçamento do «Eu». Este projeto, que 

não se confina minimamente à autobiografia, relaciona-se com a entidade designada por «sujeito 

textual». Como não há, nos poemas da época a que me reporto, indícios textuais ou paratextuais que 

vinculem a escrita a um momento da vida, não surgem as ambiguidades entre as três instâncias 

características de uma fase posterior. Recorde-se que a designação «sujeito textual» reflete uma 

preocupação de distinção e distanciação relativamente ao autor empírico e ao seu universo factual. 

Prefiro, por isso, usar a expressão «autorrepresentação» em vez de «autobiografia». 

 

 

 1. 2. 1. Leitura orientada do passado  

 

A autorrepresentação como processo de reconstrução do sujeito começa pela consciência da 

própria identidade. Partindo da leitura de textos em que ela é tematizada, podem estabelecer-se as 

seguintes etapas fundamentais: 

 

1. Perceção de que algo o distingue dos que o rodeiam e interrogação da natureza dessa 

diferença. 
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2. Noção de ter uma missão excecional. 

3. Verificação, na prática, de que semelhante destino não chega a realizar-se. 

4. Crença em que há condicionamentos prévios que explicam a não consumação daquilo que 

estaria virtualmente ao seu alcance. 

5. Consciência da motivação da sua escrita. 

 

Aquilo que acabei de referir sob a forma de um processo que se desenvolve em etapas 

sucessivas encontra-se disperso em muitos poemas que tematizam quer um, quer vários dos cinco 

pontos enunciados. A leitura desses poemas à luz da figura unificadora do sujeito textual permite-nos 

compreender a importância do passado: sem o regresso ao passado, a tomada de consciência de si 

não seria possível, pois é nele que o sujeito textual irá procurar a explicação de uma situação 

presente que se caracteriza pela não consumação de projetos idealizados. Essa situação causa-lhe um 

sofrimento indissociável da sua condição de poeta. Este é, ao mesmo tempo, tema, fonte de 

inspiração e legitimação da própria escrita. Retomá-lo-ei, por isso, adiante. 

A autorrepresentação baseada no registo memorialístico está longe de constituir uma busca 

conduzida através de um conjunto objetivo de lembranças, eventualmente testemunháveis por 

terceiros. A abundância de passagens que realçam a precocidade do sujeito, características físicas 

distintivas, como o ter olhos «tão grandes que pareciam de boi ou de coruja ou de pássaro ou ave 

nunca vista»
135

, e ainda a reação ambígua do meio social (de exclusão e ao mesmo tempo de 

admissão) levam-me a considerar que o regresso ao passado corresponde a uma leitura fortemente 

orientada pelo presente dos poemas. Serão postos em relevo os aspetos que condizem com uma 

imagem que o sujeito textual tem de si próprio, o que contribui, sem dúvida, para a respetiva 

consolidação. A dificuldade de aceitar-se no presente é responsável pelo carácter incompleto da 

identificação com as imagens de si próprio no passado. O esforço de racionalização exigido pela 

atividade rememorativa, por seu turno, colide com os estímulos de índole afetiva que estão na sua 

origem, levando a uma talvez exagerada impressão de descoincidência entre as potencialidades do 

«Eu» e aquilo que nos é dado conhecer do decurso da sua existência. 

Será precisamente essa impressão de descoincidência que permitirá compreender a 

articulação passado-futuro. Se, por um lado, naquilo que tem de negativo, o passado confirma uma 

imagem infeliz, por outro lado, pelo que tem de potencialidade que se ficou por um estado virtual, 

levará à projeção de uma imagem idealizada para o futuro. 

Passemos à leitura de alguns fragmentos onde se afirma a ideia da diferença. 

                                                         
135

 Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, 1993. 
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Maldades, ou essas coisas fúteis como seja mijar na cama, perdoáveis, como seja 

roubar um tostão para rebuçados, próprias dos rapazes, como seja levantar as saias às 

raparigas, – nada disso eu fiz
136

. 

 

Na enumeração de infrações infantis «próprias dos rapazes» revela-se que, por as não ter 

cometido, o sujeito textual registou de si próprio uma imagem caracterizada pela diferença em 

relação aos outros rapazes. Pressente-se que essa diferença é revivida como um fracasso pessoal, o 

que reafirma um percurso já anteriormente observado em «Objeto da Poesia»: 

   

Sobre os possíveis impossíveis sonhos 

da minha vida de vinte e sete anos 

convencionalmente dividida em 

infância mocidade maioridade 

 

Infância fingida 

Mocidade falida 

(Noitadas loucuras 

Namoradas – Nada 

Mocidade falida) 

Idade madura 

com calvície e miocardite 

prematura 

e um correcto solene respeito 

cinzento cinzento chumbo
137

. 

 

A imagem de um sujeito que revela uma incapacidade para viver com os outros cristaliza os 

seus contornos no confronto com aqueles que julga mais fortes: 

 

Era alguém que pertencia a uma raça mais sabedora e viril, mais audaciosa e 

possuidora. 

                                                         
136 Ibid., p. 266. 
137

  Ibid., p. 56. 
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Eu estava do outro lado. Tímido, desinteressado, uma vida de criança condenada a 

crescer só, toda a vida só, desde criança
138

.  

 

Repare-se em como, neste passo, a consciência da diferença se confunde com a da solidão, 

sentida como uma condenação cedo manifestada. A solidão é um tema central na poesia de Raul de 

Carvalho e contribui para a construção do «Eu» que tenho vindo a caracterizar por ser fonte de 

sofrimento. Porém, quando perspetivada em relação a outros escritores que também lhe dedicaram 

muitas páginas – caso de Irene Lisboa ou do poeta René Guy Cadou, duas referências importantes –, 

surge como condição específica da criação e, nessa medida, será sentida como necessária. «Só amo 

eternamente o que me exprime»
139

 sintetiza, emblematicamente, a apologia da solidão criadora. 

Retomando a questão da diferença: embora o sujeito textual a sinta como negativa, às vezes 

ela é entendida como positiva por vultos do seu universo infantil. É o que se deduz da sentença de 

Manuel, um seu parente: 

  

O meu primo Manuel, que era corcunda, dizia, por trás do balcão da loja onde eu ia 

fazer os mandados para minha mãe: dizia que, por aquele andar, qualquer dia eu tinha mais 

juízo que as pessoas crescidas; «esta criança tem um modo de falar e de olhar, que nem 

parece da sua idade»
140

. 

 

A precocidade que evidencia merece-lhe uma admiração generalizada entre as personagens 

que povoaram a sua infância: 

 

De resto, toda a gente me gabava por eu não me parecer com os outros garotos. 

Procurava sempre a companhia da gente crescida, e os meus pais viram nisso um sinal, um 

signo de predestinação. Eu estava fadado para grandes destinos
141

. 

 

É na manifestação da precocidade do sujeito e na diferença que este apresenta relativamente 

às outras crianças que radica a ideia da excecionalidade do seu destino. Repare-se que, no entanto, 

ele nem sempre valoriza essa diferença reconhecida pelos outros como indício de superioridade. Para 

si, aquilo que o distingue não se manifesta em comportamentos excecionais, mas na maneira de 

                                                         
138 Ibid., p. 398. 
139 

Ibid., p. 413. 
140

 Ibid., p. 266. 
141 Id., Ibid. 
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apreender e de interpretar o real. Por vezes, o seu desfasamento em relação à realidade circundante 

gera equívocos, como aquele que levou um amigo de juventude a abandoná-lo. 

 

Que poderia eu fazer, então, senão afiançar que as gotas de suor que eu via nas mãos 

do meu amigo Isidoro, não eram de suor, eram o misterioso reflexo de um sol imaginário, 

brilhavam sim, mas brilhavam mais que o próprio sol. e ele quase acreditou. Veio depois a 

pensar que era mentira o que eu lhe dizia, que era para fazer pouco dele, – e nunca mais 

andou comigo
142

. 

 

Assiste-se, depois, à generalização da desconfiança, que levará à exclusão, como se pode ver 

no fragmento que cito a seguir: 

 

E sucedeu que parentes e vizinhos deram em desconfiar de mim, daqueles meus ares 

fora do normal, daquele meu sorriso para dentro, dos meus olhos tão grandes que pareciam 

de boi ou de coruja ou de pássaro ou de ave nunca vista, daquele meu modo de me pôr a 

olhar para um ponto fixo sem dar atenção a mais nada, a ninguém, parecia pregado, ali, 

naquele ponto; deram em desconfiar, a olhar-me de esguelha, e as mães aconselharam os 

filhos a atirar-me das janelas abaixo, numa daquelas alturas em que estivesse a olhar para 

longe, para longe; e até o meu avô um dia me apontou a dedo
143

. 

 

Não se trata de uma exclusão absoluta, no entanto, pois há uma qualidade em que a sua 

presença é requerida: a de declamador de versos, ou seja, por sinédoque, a de poeta. 

 

Em Agosto, quando não há ponta de vento e o silêncio envolve tudo à nossa volta, 

nessas noites, sentados às portas, tomando o fresco, vozes me pediam... me pediam, sabeis 

vós o quê?  Diz, diz aqueles versos
144

. 

 

Desenha-se, assim, uma imagem de criança precoce, que não chegou a ter uma infância e 

juventude convencionais por ter revelado, desde muito cedo, comportamentos de adulto. A sua 

diferença suscita uma atitude ambivalente por parte daqueles com quem se relaciona: por um lado, o 

reconhecimento da sua superioridade; por outro lado, uma desconfiança que se manifesta pela 

                                                         
142

 Ibid., p. 267. 
143

 Id., Ibid. 
144

 Ibid., p. 268. 
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exclusão. «Dizer versos» apresenta-se como a pacificação possível desse conflito. Dada a 

seletividade do processo de rememoração, não podemos deixar de interpretar o facto de recitar 

versos como indício de uma futura condição de poeta incompreendido no universo social e falhado 

na vida quotidiana, mas investido das superiores qualidades que lhe permitem escrever. 

Os fragmentos citados pertencem, na sua quase totalidade, à obra Parágrafos, a um 

macrossegmento que arranca de um estímulo sensorial: uma dor de dentes. Por causa dessa dor de 

dentes, o sujeito textual vai recordar-se dos seus dezasseis ou dezassete anos, idade em que lhe 

arrancaram quatro dentes. Nada de menos racionalmente orientado, uma vez que a memória que 

funciona aqui é a memória associativa. A «dor no presente» associa-se diretamente «dor no 

passado». O elemento nuclear da associação transforma-se depois num motivo recorrente, no interior 

do episódio retrospetivo e perde-se a associação sensorial. Finalmente, será a memória como 

processo racionalmente consciente que irá instaurar-se. 

O motivo da dor de dentes permite observar o processo de retrospeção do sujeito. O estímulo 

sensorial de que dá conta no presente da enunciação merece-lhe o comentário que abre o livro: « – 

Não me queixo de nada. Há milhares e milhares de palavras e são precisas tão poucas para dizer que 

me doem os dentes»
145

. 

Ao contrário deste estado de que facilmente dá conta em meia dúzia de palavras, a dor no 

passado será fonte de vários parágrafos. Ela surge na sua memória como um estado incontrolável: 

«De uma vez me lembro que as dores foram tantas que bati, de propósito, com a cabeça na parede. 

Foi com medo de mim, do que eu fizesse, que a família então me mandou ao médico»
146

. 

O sujeito passa depois à análise dos seus comportamentos remotos, em que se recorta, como 

observei acima, a consciência de não ser como os outros. O pendor analítico que orienta a pesquisa 

memorialística leva-me a insistir na importância dos mecanismos de racionalização que fazem parte 

deste tipo de autorrepresentação. 

Pretendo reter ainda outro aspeto do alcance do método associativo que acabei de enunciar: a 

tendência da memória para incidir em experiências traumáticas. O trauma funcionará como núcleo a 

partir do qual o sujeito textual derivará a sua pesquisa do passado, condicionando o exercício da 

rememoração. Veja-se, como exemplo, a tentativa de evocação do Largo do Relógio, na vila de 

Talvez Infância: a descrição da torre do relógio faz emergir a lembrança de José Joaquim, um 

companheiro da sua meninice: 

 

                                                         
145 Ibid., p. 265. 
146 Ibid., p. 266. 
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 Fui uma vez com ele. 

 Havia entre mim e ele uma simpatia qualquer ao mesmo tempo antipatia. 

 Ele era forte e mau às vezes; era brincalhão e sabia coisas de mulheres; era trocista 

e bem se via que pensava a toda a hora em coisas feias; de uma vez cheirou as “calcinhas” 

de uma mulher; e falou nisso; e disse como era e todo ele fremia, com o sangue afluído ao 

rosto, as pernas não conseguindo estar paradas, uma quase rouquidão na voz e, 

disfarçadamente mas eu percebi, foi-se chegando para mim, de propósito. 

Não me fez nada; naquelas idades tudo podia acontecer
147

. 

 

Trata-se de um fragmento em que se destaca uma consciência dolorosa da sensualidade. O 

largo do Relógio, de que dificilmente se recorda, ficará reduzido a essa lembrança única, onde 

mergulham tendências sexuais que virão a desenvolver-se mais tarde. 

A rememoração permite reelaborar a situação marcante em função de um objetivo que pode 

ser a sua procura de paz. Através do domínio da dor, atingirá a capacidade de não sentir emoções, 

podendo então lembrar e registar as suas experiências remotas sem a interferência perturbadora dos 

afetos
148

. 

 

Mas o que me lembra chega para ainda hoje me subir à lembrança e, hoje, ao 

conhecimento, duma maneira que só tem comparação com aquelas coisas mais importantes 

da vida – mais perturbadoras primeiro, infelizes depois e, por fim, não dignas de dó nem 

piedade, mas da recordação dum coração arrefecido
149

. 

 

O episódio da dor de dentes enquadra-se no segmento inicial de uma obra em que sobressai 

aquilo que Joaquim Manuel Magalhães designou como uma «ampla melancolia reminiscente»
150

. 

Esta expressão dá-nos a atmosfera global que se transmite à autoimagem do sujeito. É preciso não 

esquecer que o seu movimento de introspeção é desencadeado por uma sensação de infelicidade 

manifestada no momento da escrita, que irá propagar-se a todo o registo do passado. 

 

                                                         
147 Ibid., pp. 397-398. 
148

 Sublinhe-se que não há contradição com a ideia de que é uma situação traumática que provoca a irrupção 

de recordações; há apenas a sugestão de reelaboração, de esforço dirigido para construir uma autoimagem em 

que seja nítido o trabalho sobre as emoções e o conseguimento da indiferença como um ponto de chegada. 
149

 Cf. op. cit., p. 399. 
150

 Cf. op. cit., p.70. 
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– Não há outro remédio senão descer, descer, ao fundo dum poço sem fundo. [...] No 

cérebro, freneticamente, o pensamento quer um lugar para ser. [...] Que algum de vocês me 

dê um exemplo dum eu que não ameace, que não faça doer, que não constranja, que não 

barafuste até à morte dentro do seu casulo, fazendo todos os esforços por furar, por derrubar 

as paredes, por ver o céu e o sol, por respirar, cá fora. O exemplo dum ser que não queira, 

acima de tudo, a sua paz, a sua impossível paz. A definição, a nossa total definição
151

. 

 

Veja-se ainda um exemplo de tentativa de alicerçamento em que o esforço retrospetivo 

aparece claramente aliado aos projetos do sujeito textual, desde logo minados por uma consciência 

intrinsecamente relativizadora. 

 

– Lá fora (estou no meu quarto, de aluguer) lá fora há uma cidade enorme (a cidade 

é um polvo, enorme), uma cidade cheia de gente, e casas, e leitos e famílias, e talvez que um 

pouco menos de solidão, em certas horas. 

E há os meus projetos, os meus velhos projetos: a roupa limpa [...] de dia o trabalho 

e à noite o sono, que é essa a melhor forma de estar bem com Deus, de viver a vida sem 

problemas, de ser como os outros [...] Projetos que surgem, às vezes, misturados aos sonhos. 

 

– Pois se é preciso voltar, VOLTAREI
152

. 

 

Aquilo que caracteriza os projetos é a amargura e a incredulidade do sujeito textual quanto à 

sua realização, como se percebe pelo registo irónico e pela antiguidade das intenções. O facto de 

estas serem muito remotas e de surgirem misturadas com os sonhos mostra que nunca virão a 

realizar-se e que, se o sujeito textual as invoca, não é tanto pela sua virtualidade transformadora, mas 

por serem um elemento importante na imagem que tem de si. O que lhe resta, ao desistir dos 

projetos, é o esforço rememorativo e por isso se dispõe a regressar ao passado. 

 

 

1. 2. 1. 1. Da «virtude da memória» à «incauta desagregação do eu» 
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Cf. op. cit., p. 269. 
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Não insisti porventura o suficiente na importância da verbalização para o processo de 

reconstrução do sujeito. A sua crença na virtude terapêutica da escrita está, contudo, patente em 

múltiplos poemas. Veja-se, a propósito, um fragmento de Parágrafos. Interpõe-se um trauma entre o 

momento da escrita e a leitura orientada do passado e, como forma de ultrapassá-lo, o sujeito textual 

decide continuar a escrever. 

 

Seguro este lápis, e a confusão é tanta que até resiste ao sono – e continuo. 

 

Continuo, por exemplo, desta obsidiante maneira: duas figuras que, nas mais 

variadas situações e intenções, se parecem estranhamente – sabeis vós com quem? – com 

meu pai e minha mãe. Juro-vos que não é nada divertido: acordar todos os dias sabendo isso 

(quem eles são e o que querem), lembrando isso e de braços e pernas amarrado, sem nada 

poder fazer que me regresse e pacifique. A não ser... Bem, é isso o que estou fazendo
153

. 

 

Repare-se na oposição entre «lembrando isso» (a angustiante relação com os pais) e «que me 

regresse e pacifique». Essa oposição mostra o duplo aspeto que caracteriza a memória: por um lado, 

ela regista o trauma; por outro, ameniza-o. O primeiro aspeto leva o sujeito textual a recear a 

memória, como pode ler-se em Tautologias: 

 

Medo. Medo que a memória 

reincida na dor
154

. 

 

O segundo, leva-o a exaltá-la. Veja-se o seguinte passo de Talvez Infância: 

 

Obrigado, ó Vida, porque não tiraste dum certo lugar da minha cabeça –folhas da 

flor do meu coração! – essa memória escrava e bendita, essa minha fantasia desgraçada e 

libertadora. [...] Ó virtude da memória, que abandona o que aprendeu e que assim resta 

imune e casta; por ela eu fico bom, outra e outra vez dacordo com a forma e a substância, 

miolo e casca e gosto e beleza do meu país – e o ar do meu país. Com as pessoas lá dentro. 

                                                         
153 Ibid., p. 270. 
154 Ibid., p. 478. 
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E os animais. E as noites e os dias e o meu pai e a minha mãe: seu jeito de me fazer a cruz 

na testa
155

. 

 

A «virtude da memória» permite-lhe lidar pacificamente com as figuras parentais e 

ultrapassar o sentimento desagradável de dispersão interior, levando-o a conceber-se como um ser 

uno, com «forma e substância», «miolo e casca». Observa-se pois, como tenho vindo a sugerir, que, 

nas obras consideradas, a rememoração é um verdadeiro processo de consolidação do sujeito textual. 

Mas nem sempre é fácil dobrar a memória à sua vontade. A escrita poética reduz-se, por vezes, a um 

esforço inglório para captá-la. 

 

  Eis que o lápis pousa 

  e logo se arrepende. 

  Medita, primeiro. 

  E depois desiste. 

 

  Cansa-se, é o caso. 

  Perguntas tão várias 

  e tão parecidas... 

 

  Todas convergindo, 

  refluindo, indo... 

 

  No vaivém da alma, 

  carrinho de mão... 

 

  E impeditivas todas 

  que o lápis se fixe, 

  se ajuste, se ligue, 

  apanhe a memória
156

. 

 

                                                         
155 Ibid., p. 402. 
156

 Ibid., pp. 471-472. 
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O ato de escrita apresenta-nos aquilo que pode ter de fundamental para a constituição do 

sujeito textual, isto é, as interrogações fundadoras e a tentativa de captação da memória. Em vez de 

fomentar questões, o sujeito limita-se a transmitir os movimentos que elas desenham, mostrando o 

seu papel subversor em relação ao esforço dirigido que é a atividade rememorativa. As grandes 

interrogações do «Eu» podem sempre ressurgir, ameaçando a estrutura que ele tenta manter de pé.  

O fragmento citado mostra o quanto a autorrepresentação em Raul de Carvalho, mesmo em 

poemas em verso, é devedora da memória, sentida como a única possibilidade de acesso a um tempo 

mais feliz – «um tempo em que o corpo / substituía / a alma...». Mas mostra também que, no livro 

Tautologias, se agudiza a consciência de que o pensamento cada vez incide menos na memória. Em 

vez do esforço orientado, temos o «pensar sem causa/nem predestinação»
157

. O pensamento do 

sujeito textual passa a alimentar-se do instante presente, renunciando ao esforço dirigido para o 

passado, característico dos livros anteriores. A memória adquire contornos definitivamente 

negativos. Já em Versos (Poesia II) podem ser encontrados indícios deste fenómeno: 

 

 Vem a noite e interrogo 

 a solidão que me cerca 

 quando será que eu me vejo 

 livre da memória 

 

 E a resposta que me dá 

 a noite à sua chegada 

 é a de que sempre haverá 

 muita coisa para lembrar
158

. 

 

Mas só Uma Estética da Banalidade irá consumar essa tendência, levando Raul de Carvalho 

a escrever: «Preciso era perder a memória, esse cancro...»
159

. 

A rejeição da memória radicaliza-se numa recusa absoluta do tempo já vivido: 

 

                                                         
157

 «Tautologias» é um poema sobre o sujeito no presente. A contiguidade entre a vida do sujeito textual e a 

escrita em que se autorrepresenta parece ser mais estreita que nos escritos memorialísticos: multiplicam-se os 

deícticos; o gesto de apontar para um universo referencial pontua a interrogação funda da própria existência – 

«Este ar. / Este fumo. / Este cheiro./ Esta gaiola (...) Gosto imenso desta camisa já velha» (sublinhado meu). 

O poema transmite-nos uma atmosfera opressiva, que o «Eu» desejaria romper: «Quem me dera pôr / um 

ponto final / nisto tudo...». 
158 Ibid., p. 322. 
159 Ibid., p. 612. 
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Ah! que nos pudéssemos livrar do passado... –  era o gemido de ......., de há dias, era 

a sua, e minha, vontade de todos nós.  

 Não é que o passado... (Tento descortinar).  

 Em que é que o passado incomoda?, vamos lá a ver...  

 Variavelmente, já se sabe. 

 Por aquilo de que nos responsabiliza? Por termos, já, sido jovens? e amarmos, 

ainda, a juventude irrecuperável? Pelo aproximar sub-reptício da morte? pelo pavor humano 

que sentimos perante a ideia da morte? 

  Pelo desgosto que causa ter vivido. Eis uma resposta aceitável
160

. 

 

Uma recusa radical não pode ser alicerçadora. Assim, o descrédito na memória e o desgosto 

inspirado pelo que já se viveu estão intrinsecamente ligados à desistência de construção de um 

sujeito uno. 

Uma Estética da Banalidade é a obra charneira, o livro em que se dá uma abertura a novas 

formas e preocupações estéticas. Verifica-se, a partir do excerto transcrito, que o passado é obrigado 

a ceder terreno ao momento que se está a viver. Na nova conceção da relação sujeito/tempo, o 

passado parece opor-se à vida e, por isso, o «Eu» deseja que ele não interfira no presente: «Passado 

morto. O pior é que teima em ressuscitar»
161

. O novo programa para a existência do sujeito textual 

consistirá em viver a escrita e registar os pequenos acontecimentos que a rodeiam e motivam. 

À dicotomia presente/passado, que a memória tentava resolver, sucederá  um desdobramento 

entre o sujeito que vive um processo de desagregação e o sujeito que assiste a essa desagregação, 

sem poder impedi-la. 

 

É um terramoto cá dentro... Assisto, inerme, à incauta desagregação do eu, posso 

dizê-lo. 

 Uma tal obsidiante preocupação defrauda a tranquilidade no que a tranquilidade 

tem de mais auxiliador para o ser que escreve: a faculdade de... de o des-subjectivar
162

. 

 

A imagem de desagregação não é levada às suas últimas consequências, limitando-se a 

traduzir uma preocupação de fundo: a busca de estabilidade. O caminho a seguir para encontrar a 

                                                         
160 

Ibid., pp. 615-616. 
161 Ibid., p. 618. 
162

 Ibid., pp. 628-629. 



 

 111 

tranquilidade passará doravante pela desistência dos processos de subjectivização, nos quais a 

rememoração desempenhava um papel fulcral. 

Antes de abordar as consequências que a transformação dos processos autorreflexivos exerce 

sobre o sujeito, vou deter-me ainda na subjectivização fundadora, representada, neste caso, pelo 

tratamento dado ao espaço nos textos de pendor memorialístico e autobiográfico.  

 

 

 1. 3. Espaço de origem e procura de um lugar de pertença 

 

Il manque à l’ontologie une géographie, et à la géographie une ontologie. 

Augustin Berque, Écoumène 

 

 

Com a seleção de exemplos dados ficou certamente claro que Raul de Carvalho não é um 

escritor de memórias autobiográficas. O que a sua obra revela, sobretudo nos anos cinquenta, é uma 

preocupação com questões ontológicas. A escrita poética é veículo privilegiado de um processo de 

autoconhecimento. E, sendo a poesia ficção (independentemente dos mecanismos enunciativos que 

coloca em ação e que podem levar o leitor menos avisado a dar razão a Käte Hamburger163), aquilo 

que podemos observar nestas obras é precisamente como o lirismo desta época está imbuído de 

dúvidas fundadoras acerca do ser, de mecanismos frustrados de alicerçamento, da condição de 

exclusão do «Eu» como resultado do olhar dos demais... Neste aspeto, Raul de Carvalho é realmente 

um homem do seu tempo. A Árvore e o seu postulado «humanismo contraditório» (uma árvore com 

as raízes no ici-bas e a copa interrogando as alturas, um vetor traçado entre a imanência e a 

transcendência) é expressão desse tempo –, um tempo em que a interrogação  do ser, do mundo, de 

Deus e da justiça social surgiam de mãos dadas. A própria recusa de preocupações sociais 

manifestada por Couto Viana num poema publicado na Távola Redonda e a defesa da «poesia pura» 

(entenda-se: não contaminada por temáticas sociais à maneira do neorrealismo ou até do 

                                                         
163

 Recorda Susana Wahnón a tese desta autora segundo a qual « la experiencia lectora es diferente cuando se 

lee un poema lírico y cuando se lee una novela o un drama. […] en el caso de la lírica experimentaríamos una 

«vivencia de realidad», para a rebater com exemplos fornecidos por Fernando Cabo: a voz feminina da lírica 

tradicional, a formalização da poesia petrarquista, a elegia, etc., às quais acrescenta os heterónimos de Pessoa, 

os apócrifos de Machado..., em que a primeira pessoa do singular corresponde a um sujeito de ficção. E 

acrescenta ainda a contra-argumentação de Martínez Bonati quando este afirma que, mesmo nos casos de 

expressão na primeira pessoa não se deve ver o sujeito lírico como um sujeito enunciativo real, mas sim como 

um caos de falante fictício (Cf. Susana Wahnón, «Ficción y dicción en el poema», Fernando Cabo 

Aguinolaza, Teoría del poema: la enunciación lírica, op. cit. supra, pp. 102-103). 
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«humanismo contraditório») mostram uma tomada de posição, um pronunciamento – e não tomamos 

posições contra o que não existe... Citaria, a propósito, Casimiro de Brito, num texto datado de 1959 

e publicado no ano seguinte: 

 

Sendo a poesia um fenómeno da linguagem, e esta (que se tem estilizado, cada vez 

mais flexível e bastável, na sua evolução no tempo) a expressão actuante do pensamento, da 

presença do homem, concluiremos que toda a poesia é um processo complexo que tende a 

explicar o homem, ou, pelo qual, ele – o homem-poeta – procura explicar-se justificando os 

seus semelhantes. Associação de novos elementos, a poesia é uma recriação do universo 

pela linguagem. E, porque a matéria-prima da poesia é o património colectivo – a linguagem 

– parece-nos oportuno afirmar, uma vez mais e tomando outro ponto de partida, que a 

poesia é feita por todos: é um fruto da árvore que somos, aqui e agora164.  

 

 Casimiro de Brito, no ensaio que escreve sobre Raul de Carvalho, é de tal modo revelador da 

postura que estou a procurar caraterizar e é de tal forma expressivo na sua representação da relação 

entre a obra poética e o seu leitor (um sexo em busca do seu contrário) que não resisto a continuar a 

citação: 

 

Deste modo, o estudo de um poeta é um estudo da poesia em si mesma: força dirigida a, 

instrumento ao serviço do homem, última e íntima expressão da sua existência, com raízes 

fundas na imaginação, na utopia, sempre na vivência absoluta do instante. A poesia existe 

em função de. É um sexo em busca de seu contrário. E seus contrários somos nós, mais 

ricos e mais altos após cada poema, após cada explicação da poesia. Está assim justificado 

este ensaio, em que se analisará a poética de um homem que tomou uma posição e a 

manifestou escrevendo poemas. 

 

 Uma outra via de acesso a esse homem que afirmou a sua posição na escrita poética é através 

de textos que, não sendo ensaios publicados, como o de Casimiro de Brito, são dignos de publicação 

– o que faço neste trabalho. Trata-se das cartas de companheiros de geração, António Ramos Rosa e 

M. S. Lourenço editadas no capítulo anterior. Nessas cartas,  o que sobressai é o total 

reconhecimento de Raul de Carvalho como poeta, alguém cuja existência só tem sentido através da 

literatura, como assinalou M. S. Lourenço:  

                                                         
164 

Cf. Casimiro de Brito, «Poetas do nosso tempo: Raul de Carvalho», Cadernos do Meio-Dia, nº 5, Faro, 

1960, pp. III-VIII. 
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Diríamos que para si, Raul, a Vida tal como se apresenta, ali, na sua própria objectividade 

instalada, só o leva até ela se tiver a Literatura para fazer a mediação. O que é no entanto 

muito belo é o modo, religioso, místico, como V. entregou a disponibilidade da sua 

existência à Literatura165. 

 

Estabelecida a posição de Raul de Carvalho num espaço-tempo em que se afirma e é 

reconhecido como poeta de uma entrega total, passemos ao tema deste subcapítulo. A introspeção e a 

rememoração são os dois processos a que recorre e que encontram a sua expressão em poemas 

constituídos por parágrafos isolados por brancos de página. Estes poemas apresentam um carácter 

fragmentário, incompatível com a narratividade das memórias e da autobiografia. Na obra que mais 

se aproxima do projeto de reconstituição de uma vida – Talvez Infância – o sujeito textual dá 

justamente mostras de incapacidade narrativa e de tendência para o fragmento. O que norteia a sua 

leitura do passado é um desejo de reconstrução que se debate com as dificuldades típicas do processo 

rememorativo: as lembranças involuntárias e a dor que elas causam, o esquecimento de certos 

episódios, o esforço exigido pela escrita ou ainda a dúvida quanto à finalidade da sua busca do 

passado. 

Os brancos de página que separam os parágrafos também podem ser lidos como tentativa de 

representar o esforço de rememoração. Eles contribuem para reforçar o carácter discursivo das obras 

em causa, em detrimento do seu carácter narrativo, uma vez que o fragmentarismo está mais próximo 

do discurso que da narrativa autobiográfica tradicional. A vertente mimética do discurso 

fragmentário – os brancos de página simbolizam as hesitações e a dificuldade de prosseguir, com 

determinação, uma indagação racionalmente orientada – deve ser lida como uma representação 

voluntária da subjectivização, entendida aqui como textualização dos processos de constituição do 

sujeito. Repare-se que em Uma Estética da Banalidade, obra que também é constituída por blocos 

textuais isolados por brancos de página, o fragmento vai estar ao serviço da «des-subjetivização». A 

diferença desses fragmentos é serem puramente discursivos, sem qualquer pendor narrativo. Aquilo 

que merece interesse, no caso de Parágrafos e Talvez Infância, é a associação entre fragmentarismo 

e memória, pelas suas implicações na cronologia. Por sua vez, a rutura cronológica vai transformar o 

espaço no vetor que orienta a pesquisa memorialística. Em Parágrafos e Talvez Infância as 

indicações temporais são escassas e imprecisas, ao contrário do relevo dado às indicações espaciais e 

às descrições de paisagens impregnadas de subjetividade.  

                                                         
165 Vide capítulo anterior. 
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Tendo primeiramente abordado esta temática com o suporte teórico de Gaston Bachelard, 

gostaria agora de dar conta de uma perspetiva mais ampla e que tem tido grande fortuna numa 

abordagem da poesia com base no espaço, embora regresse à poétique de l’espace que, aliás, é uma 

das influências reconhecidas da chamada geografia humanista. 

Na verdade, trata-se de um campo teórico onde se cruzam disciplinas como a geografia 

humanista, a geografia cultural, a antropologia, a literatura e a filosofia. Apresentando conceitos 

precisos e fascinantes quando aplicados a uma disciplina que não é aquela que os viu nascer, estas 

áreas do saber tornaram-se indispensáveis numa nova abordagem do cronótopo romanesco e, 

naturalmente, na representação do espaço em poesia. Curioso é também observar como, uma vez 

admitida a relação  espaço-tempo-sujeito(s) e a vertente humanamente construída dos espaços, a 

interpretação de factos históricos avança novas leituras, como a de Edward W. Said em «Invention, 

Memory and Place»166 , em que o entendimento do espaço, imbuído de memórias antagónicas, 

adquire um alcance político. Para o autor, que aborda o conflito israelo-palestino em termos de 

espaço onde se chocam memórias opostas dos mesmos factos históricos, o entrecruzar dos conceitos 

de invenção, memória e lugar, se se despojasse a análise de propósitos de exclusão deliberada, 

poderia fazer algo «for liberation and coexistence between societies whose adjacensy requires a 

tolerable form of sustained reconciliation167». Se citei Said é precisamente por este autor, partindo da 

geografia, desenhar a curva que liga o espaço à política. 

Tão longe não chegamos, sobretudo na parte da obra de Raul de Carvalho sobre a qual me 

debruço neste capítulo. Mas não podemos esquecer que, noutros livros, existe uma vertente satírica 

em que se pode ler uma oposição à opressão e um desejo de transformação da vida social, quer esta 

seja entendida como oposição ao regime político que existia em Portugal e que, com o seu sistema de 

censura, havia suspendido a publicação da Árvore, quer como resistência à opressão exercida por 

uma mentalidade generalizadamente preconceituosa – e isto muito para além do 25 de Abril, 

acontecimento histórico com o qual Raul de Carvalho cedo se dececionou. Se, na sua postura, ao 

perfilar-se na obra e no mundo, há uma entrega à poesia que, para M.S. Lourenço, é uma forma de 

religião, também há um compromisso de participação na vida da Pólis, quase sempre no contra. 

Reporto-me, mais uma vez, ao depoimento sobre o ofício de escrever: « – A sua opção política (ou 

vinculação partidária, se ela existe) tem influências naquilo que escreve? 

– Tem e não tem. Das duas coisas: de opção política e fervor estético, se constrói o poema». 

                                                         
166

 Cf. Said, Critical Inquiry, nº 26, winter 2000, pp. 175-192. 
167

 Cf. op. cit., p. 191. 
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Regressando à teorização sobre o espaço, gostaria de citar, pela clareza dos conceitos e o seu 

caráter relativamente recente, os que encontramos na introdução da obra Landscape, Memory and 

History. Antropological Perspectives (2003), editada por Pamela J. Stewart e Andrew Strathern:  

 

In our view landscape refers to the perceived settings that frame people’s senses of 

place and community. A place is a socially meaningful and identifiable space to which a 

historical dimension is attributed. Community refers to sets of people who may identify 

themselves with a place or places in terms of notions of commonality, shared values or 

solidarity in particular contexts. Landscape is thus a contextual horizon of perceptions, 

providing both a foreground and a background in which people feel themselves to be living 

in their world168. 

 

Um ponto de intersecção entre várias abordagens do espaço é a oposição entre espaço e lugar, 

sendo este último definido como o espaço habitado169. Viver um espaço converte-o num lugar e é no 

lugar que as pessoas sentem que vivem no seu mundo. Ou na sua casa. É aí que podem encontrar a 

sua ancoragem.  

Terminaria este brevíssimo apontamento sobre teorias do espaço com a abordagem do 

filósofo australiano J. E. Malpas na sua obra Place and Experience. A Philosophical Topography 

(1999). A sua ideia de partida é a de que a identidade humana se prende com a localização, ideia que 

se encontra em muitos tempos e lugares, mas que adquiriu particular relevo na cultura ocidental nos 

últimos duzentos ou trezentos anos. Para este autor, o significado do lugar não deve ser procurado na 

nossa experiência do lugar e sim na nossa experiência no lugar. A experiência e a identidade 

estabelecem-se no e através do lugar. Malpas observa uma dependência entre a «self-identity» e  o 

                                                         
168

 Cf. op. cit., p. 4. 
169

 Michel de Certeau também estabelece a oposição, mas utiliza a terminologia em sentido oposto ao mais 

generalizado: o espaço é algo positivo, que se pratica, e o lugar é algo fragmentário, que se enquista na dor ou 

prazer do corpo. O memorável seria algo que se sonha a partir do lugar. No lugar, a subjetividade articula-se 

sobre uma ausência que a estrutura e a faz «être là, Dasein». Mas, acrescenta Certeau, este estar presente só é 

possível em práticas do espaço, entendendo por isso «manières de passer à l’autre». Eis as duas definições: 

«Un lieu est donc une configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité. 

Il y a espace dès qu’on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable 

de temps. L’espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l’ensemble des 

mouvements qui s’y déploient. Est espace l’effet produit par les opérations qui l’orientent, le circonstancient, 

le temporalisent et l’amènent à fonctionner en unité polyvalente de programmes conflictuels ou de proximités 

contractuelles». Vide Michel de Certeau,  «Pratiques de l’espace», L’invention du quotidien. I. Arts de faire, 

ed. de Luce Giard, Paris, Gallimard, col. «10/18», 1990, pp. 137-191.  
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lugar e explica-a como uma consequência da maneira como o conceito de si e o conceito de lugar são 

interdependentes dentro de uma mesma estrutura:  

 

Our identities are thus bound up with particular places or localities through the very 

structuring of subjectivity and of mental life within the overarching structure of place. 

Particular places enter into our self-conception and self-identity inasmuch as it is only in, 

and through our grasp of, the places in we are situated that we can encounter objects, other 

persons or, indeed, ourselves. […] we are the sort of thinking, remembering, experiencing 

creatures we are only in virtue of our active engagement in place170. 

 

E conclui: «when we come to give content to our concepts of ourselves and to the idea of our 

own self-identity, place and locality play a crucial role – our identities are, one can say, intricately 

and essentially place-bound»171. Isto é: a subjetividade é inseparável do lugar e o conceito que temos 

de nós ou dos outros deve ser trabalhado em relação com o lugar e com a relação que mantemos com 

esse lugar. 

Na interrogação ontológica e nas tentativas de alicerçamento que encontramos na poesia de 

Raul de Carvalho nos anos cinquenta socorrer-me-ei do apoio teórico de um mestre que Malpas 

apresenta como autor de uma abordagem fenomenológico / psicanalítica da memória, do eu e do 

mundo: Gaston Bachelard e a sua Poétique de l’espace (1957), obra escrita na mesma época que o 

conjunto de livros de Raul de Carvalho que agora nos ocupam. 

Na Poétique de l’Espace, Bachelard concebe a memória como um teatro do passado em que o 

cenário é a própria chave para a recordação de momentos importantes. Não seria, por consequência, 

a cronologia a funcionar como princípio organizador das lembranças, mas o espaço. 

 

Dans ce théâtre du passé qu’est notre mémoire, le décor maintient les personnages 

dans leur rôle dominant. On croit parfois se connaître dans le temps, alors qu’on ne connaît 

qu’une suite de fixations dans des espaces de la stabilité de l’être, d’un être qui ne veut pas 

s’écouler, qui, dans le passé même quand il s’en va à la recherche du temps perdu, veut 

“suspendre” le vol du temps. Dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. 

L’espace sert à ça
172

. 
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 P. 177. 
171

 Idem, Ibidem. 
172

 Cf. Gaston Bachelard, La Poétique de l’Espace, 1984, p. 27. 
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Na parte da obra de Raul de Carvalho que tenho vindo a tratar, o sujeito textual recorre ao 

espaço para procurar a «estabilidade do ser», desenhando um universo composto por lugares 

afetivamente marcados, pois é a partir da ligação entre emoções individuais e cenário que as 

memórias se organizam. Uma epígrafe que antecede Parágrafos reforça a ideia da importância da 

ligação afetiva entre o «Eu» e os sítios que habita: 

 

Car l’âme est bien plus où elle aime 

que là où seulement elle est. 

RAMUZ 

 

Na poesia de Raul de Carvalho são privilegiados lugares da intimidade: a casa da infância, o 

quintal, o quarto. Descrever, preencher e decorar esses espaços é um verdadeiro exercício de 

autoconhecimento, pelo que se torna necessário passar em revista, ainda que brevemente, os lugares 

habitados pelo sujeito textual. 

O desencontro com a realidade presente comunica-se à perceção dos espaços onde mora, tal 

como pode concluir-se pela análise dos poemas «Mudança de Residência», Poesia I (1955), e de 

«Favo de Mel Coado», Tudo é Visão (1970). No primeiro dos dois, o sujeito textual parte da auto-

observação para a decoração do seu quarto. «Trato de observar-me em contraluz» é o verso que abre 

o poema. Veja-se um excerto deste: 

 

 Tenho que derrubar pedra por pedra 

 esta espécie de casa aonde moro, 

 tenho de consertar com minhas mãos 

 os buracos e os golpes  

 que surgem nas paredes. 

 

 Tenho de renovar constantemente 

 a abstracta decoração
173

. 

 

A relação metonímica sujeito textual/espaço de habitação permite a leitura de «Mudança de 

Residência» como um programa de reconstrução do «Eu» que não chega, no entanto, a ter lugar. Isso 

prende-se, eventualmente, com o carácter abstrato e mutável da decoração da sua intimidade: em vez 
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de se fixar numa imagem, sucedem-se os projetos. Em primeiro lugar, idealiza a presença de um 

«Tu» com quem partilhe a casa; sobrevém depois a consciência de os projetos nunca serem 

realizados (consciência que não impede a idealização do quarto – «Entretanto, o meu quarto... como 

vai ficar bonito!»); finalmente, entrega-se à rememoração, esta sim verdadeiro processo de 

autoalicerçamento: 

 

Para que os altos choupos do chão da minha infância 

Possam ressuscitar no chão deste meu quarto. 

 

Pode observar-se a mesma relação metonímica entre o quarto e o presente do sujeito textual 

num poema publicado no Diário de Notícias de 31/1/1964. Transcrevo parte: 

 Neste quarto fiz 

 Todas as tentativas 

 Para me livrar do jugo 

 Do desespero. 

 

 Enchi-o de livros: 

 Assemelhei-o 

 A outros quartos que tive 

 E já não tenho. 

  (...) 

 Todos os quartos são iguais. 

 Na cama, na luz eléctrica 

 No silêncio que há dentro 

 E não existe. 

 Todos os quartos convidam 

 À tentação do silêncio. 

 

 Homem ou mulher que neles viva 

 Que neles se dispa, que neles coma, que neles ame  ou que neles chore.  

 

 Homem ou mulher estão destinados 

 A abandoná-los. 
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Por ser transitório, o espaço da intimidade não se constitui como lugar de estabilidade, mas é 

importante como matéria de autorreflexão. O título de uma obra como A Casa Abandonada ou o 

conteúdo de um poema como «Favo de Mel Coado», do livro Tudo é Visão, atestam-na. Este poema 

tem a seguinte dedicatória: «A Pablo Neruda que tem Una casa en la arena». Trata-se de uma longa 

reflexão sobre a casa do «Eu» solitário que, por ser povoada unicamente pelas suas recordações, já 

não tem vida: «Casa assim de pouco serve. Sem janelas, ou fingidas. E a porta pela qual se entra  –  

fecha-se sempre sobre nós». Para além de ser uma morada onde ninguém entra depois do «Eu», ela é 

também transitória, propiciando-lhe uma instabilidade desconfortável. Como ele diz, «não foi dotada 

para ser definitivamente habitada». 

Ao espaço íntimo começa, progressivamente, a opor-se o exterior. Certos comportamentos 

típicos do exterior, como as formas de sociabilidade, invadem a casa, obrigando o sujeito a fingir, a 

projetar «continuar vivendo dentro dela como se fora outra e outrem o seu morador». Inversamente, 

o espaço exterior será aquele em que podem existir relações íntimas, sem qualquer necessidade de 

ocultação: «Amor não falta cá fora». Isso levará à consciência de a casa não passar de uma mentira: 

 

Vazio é o seu modo verdadeiro de se mostrar a quem verdadeiramente e não 

imaginariamente a vê; vazio é o seu completo comportamento, construção, função. É, afinal, 

uma mentira. Mas quem não há que se contente, que abençoe... as mentiras...? É o próprio 

dos poetas. Uns seres sem casa
174

. 

 

A reflexão sobre a habitação irá culminar numa imagem do sujeito textual como poeta a 

quem é negado um espaço de pertença, o que o leva a conceber a união entre o interior da sua casa e 

o mundo: a casa em si mesma pode ser transitória (inconstância do «Eu»), mas a relação entre ela e o 

mundo é indissolúvel. 

 

Inexprimíveis são as casas em que moramos. 

Todavia... 

Que tentação nos leva a habitá-las pelas palavras móveis que as retenham e 

atraiçoam, lhes dão a vida fictícia que é a vida que nos vem à boca se a movemos, ao 

espírito se lhe tocamos, à lembrança de que alguém nos diz que sim... Que raio de forte e 

bela coisa – e ao mesmo tempo finda... – é a casa, é a vida... 

Os passos de um poeta dentro dela 
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dão à casa tudo o que ela 

não tem. 

Movem-se sempre. 

Manso movimento inútil. 

 

E indissociável é ligarmos tudo. 

Uma casa e o mundo
175

. 

 

O número de alusões ao presente como exílio e ao carácter opressivo dos lugares habitados 

domina a poesia situada entre 1955 e o início da década de setenta. Não conseguindo encontrar um 

espaço de pertença, o sujeito textual será levado a revalorizar o espaço de origem, ainda que este 

possa ter-lhe causado sofrimento, como pode ler-se no seguinte poema do livro Tautologias: 

 

 Se há coisas que eu sinta 

 com amor e terror 

 são as coisas que falam 

 do meu Alentejo
176

. 

 

O reconhecimento de que a ligação à terra tem um alcance ontológico reconhece-se nestes 

versos de Poesia II: 

 

 Desenho 

 

 A terra que me gerou 

 Boa ou má, forte ou sargaço, 

 Há-de lembrar-me o que sou  

 E o que faço
177

. 

 

Efetivamente, a vinculação da poesia a um lugar de origem – o Alentejo como espaço telúrico 

e social –, caraterística dos poemas de pendor memorialístico, reconhece-se já em As Sombras e as 

Vozes. «Terra Mãe» é exemplo disso: 
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 Lá dos campos, tristes campos, 

 Dos campos do Alentejo 

 Vim ainda pequenino 

 E pequenino me vejo... 

 Lá nos campos, tristes campos,  

 da solitária planura, 

 Nasceu a minha revolta, 

 Nasceu a minha amargura. 

 Lá dos campos, tristes campos, 

 Vem a lembrança de tudo 

 O que mais amo e desejo. 

 Vem a fome, a sede e o sonho 

 Das terras do Alentejo
178

! 

 

 

Repare-se em como a perceção do espaço tem a marca da subjetividade: é a sensibilidade do 

«Eu» que se propaga à caracterização dos campos, criando uma imagem típica do espaço alentejano, 

usualmente representado como paisagem triste e solitária. A insistência na tristeza dos campos 

tomará, no entanto, um rumo particular, ao ser indicada como fonte da revolta e da amargura do 

sujeito textual. À luz da memória, os campos do Alentejo consubstanciam as características 

intrínsecas deste, os seus desejos e os seus afetos. Assim perspetivado, o espaço converte-se num 

topos, um «lugar-origem» a que se liga o ser íntimo e a identidade social do sujeito. Afastado desse 

lugar ainda na infância, é como se a sua maturação afetiva tivesse sido interrompida pela separação, 

levando-o a encarar-se sempre como um menino.  

 

 A vila de Alvito 

 tem ruas e praças 

 homens e mulheres 

 e muitas desgraças. 

 A vila de Alvito 

 tem dois lavradores. 
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 Tem muita riqueza 

 e raros amores. 

 A vila de Alvito 

 Tem uma cruz ao lado – 

 Quem manda na vila  

 não lhe dá cuidado. 

 Maltezes, ganhões, 

 sangue misturado. 

 Na vila de Alvito 

 é que eu fui criado
179

. 

  

Repare-se que a identidade social do sujeito será construída por contiguidade com a de outros 

indivíduos que pertencem à mesma geografia humana, isto é, ao espaço da vila, com a sua distinção 

entre ricos («dois lavradores») e pobres, entre os pacatos «homens e mulheres» e aqueles que, por se 

lhes oporem estruturalmente («maltezes» e «ganhões»), fazem explodir tensões sociais latentes, se 

assim podemos ler o verso «sangue misturado»
180

. 

Nos poemas de temática social
181

 destaca-se uma vertente objetiva, baseada em estratégias 

textuais que visam reforçar as marcas da existência empírica do espaço físico e dos respetivos 

habitantes. Refiro-me à ocorrência de topónimos («vila de Alvito», «Rua das Manhãs»), a recortes de 

vidas de personagens cuja caracterização tenta reproduzir o real, aos próprios nomes dessas 

personagens, que traduzem a entrega ao labor próprio de uma vila alentejana («o mestre Zé Peleiro», 

a «Zefa do Lagar», o «Ganhão»). Mesmo numa obra como Talvez Infância, que não pretende 

reproduzir objetivamente o espaço social e em que as descrições são totalmente dominadas por uma 

focalização subjetiva, avultam os topónimos e as referências ao mundo empírico. Na realidade, 

quando se trata de representar o espaço de origem, verifica-se uma tendência para a nomeação, tanto 

nos poemas de cariz neorrealista como na escrita intimista de Talvez Infância. Essa tendência pode 

ser lida como uma tentativa de reapropriação, no plano da escrita ficcional, desse universo perdido. 
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 Ibid., p. 27. 
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 Outra leitura possível seria considerar «sangue misturado» como indício de fusão entre malteses e ganhões. 

Embora ambos se oponham aos lavradores e, enquanto tal, possam aproximar-se, a sugestão da fusão 

sanguínea parece-me ir demasiado longe. 
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Por «espaço social» entendo o conjunto de personagens, atividades humanas e tensões que caracterizam a 

vida social num espaço geográfico delimitado. 



 

 123 

Existe uma evolução na relação do sujeito textual com o Alentejo. Num momento inicial, o 

«Eu» evoca os lugares onde nasceu e cresceu: «Rua das Manhãs /Rua da Alegria /Rua onde eu abri 

/os olhos à luz /bendita do dia [...] Na vila de Alvito é que eu fui criado». Trata-se de poemas de 

homenagem, que têm como objetivo sublinhar a existência e perenidade de laços entre o sujeito 

textual e o espaço representado. Esse desejo pode ser lido na referência às mortes do pai e do avô, 

ocorridas na rua onde ele próprio nasceu: «Rua onde morreu / meu pai, meu avô». 

Num segundo momento – o de Talvez infância –, a relação com o espaço torna-se 

problemática. O sujeito textual sente-se condicionado e, por isso, deseja fugir. As marcas subjetivas 

da representação de Alvito revelam que a sua sensação de pertença ao espaço da vila é conflituosa: 

 

Do outro e deste lado, depois das duas redondas clareiras de terra solta, há duas filas, 

hirtas e unidas, de altos e inamovíveis eucaliptos. Recortam-se, quando a lua lhes bate, no 

horizonte sem fim e sem perspectiva. São como sentinelas. Chamam-nos e fazem mal. 

Observa-nos e respondem por nós. Barram-nos o caminho da aventura. Dizem-nos que a 

terra onde nascemos é a nossa terra. E é ali. 

 Pores-te a andar... – para quê? Fugires de aqui... – para onde? Atraiçoares tudo o 

que há de incerto mas verdadeiro, de originário embora trémulo, de ansioso mas fiel – em ti, 

na tua Alma? Atraiçoares-te e a nós – porquê, que razões tens?
182

. 

 

Escreve, num outro passo: «Aquilo não se ama nem se quer. Aquilo dói»
183

. 

O terceiro momento caracteriza-se pela ambivalência. Longe da vila natal e não a sentindo já 

como um espaço de pertença, o sujeito percebe que ela é parte constitutiva de si próprio, pois não 

consegue controlar as lembranças que se lhe impõem através de associações. Veja-se o seguinte 

excerto de Uma Estética da Banalidade: 

 

O que esta simples palavra celeiro me sugere... 

Paredes caiadas, um ar soturno, um silêncio de vespa, um casarão enorme, um 

tanque rectangular de água parada, um galinheiro e uma nespereira, gente desconhecida a 

viver em comum, mulheres que se penteiam, as margens de uma ribeira longínqua... – meu 

Deus, onde cabe isto tudo...? 

 Numa só palavra... 
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 Cf. op. cit., pp. 372-373. 
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 E onde vai isso tudo...
184

 

 

Se excluirmos os escassos poemas de Parágrafos a que fiz referência e a obra Talvez 

Infância, verifica-se uma mudança nítida entre a representação do espaço no primeiro livro de Raul 

de Carvalho e todos os que se lhe seguiram, pois passa-se de uma representação do espaço rural para 

a representação do espaço da cidade. Contudo, este raramente é nomeado ou caracterizado em 

pormenor; não há cidades concretas nos seus poemas e destas apenas são referidos (não descritos) os 

seus lugares mais anónimos: as cervejarias, os bares, os portos, as esquinas. Os espaços íntimos não 

são verdadeiros lugares, pois não se sente em casa nas suas habitações citadinas: quartos frios e uma 

casa que não lhe proporciona um sentimento de tranquilidade: «– É coisa que não há aqui em casa, é 

barulho. / Pois é... silêncio não quer dizer sossego.» (poema 86). Ou: «Que silêncio!, nesta casa... 

Mas que silêncio coalhado de ameaças, de temores... Que dor no peito!» (poema _). Ou ainda: 

«Última flor colhida na Amadora //  Para trazer para casa. / Uma casa sem ninguém. / A não ser / a 

impossibilidade do teu rosto.» (poema 103). 

No livro Mágico Novembro nomeiam-se os espaços urbanos, num processo criticado por 

Manuel Simões
185

. Segundo este autor, os topónimos seriam escolhidos de forma arbitrária, sem o 

reforço de qualquer tipo de atmosfera verosimilmente construída. Existiria uma total descoincidência 

entre lugares e nomes de lugares o que, para além de constituir uma deliberada procura da 

inverosimilhança, reforçaria a impressão de arbitrariedade na representação dos espaços urbanos. 

Ora, é impossível que um lugar sem contornos próprios, desconhecido do sujeito de perceção, possa 

ser sentido como um espaço de pertença e de alicerçamento do «Eu». Assim, o único espaço que 

realmente pode contribuir para o processo de reconstrução de si próprio é o da terra natal alentejana, 

por ambivalente que seja a relação com ela: 

 

Todos os que lá nascem, nesse país sem nada que o continue de banda nenhuma, 

nada, nenhuma terra que lhe ofereça saída e esperança, nada que lhe ponha uma nova cor no 

rosto cheio de rugas, – todos nós sabemos que é assim, e que é bom e cruel ao mesmo 

tempo, e que é irremediável como uma doença sem cura
186

. 
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 Cf. recensão crítica de Manuel Simões ao livro Mágico Novembro, publicada na revista Colóquio /Letras, 

nº76, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 91. 
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A identificação não apresenta notas eufóricas, não assistimos a esse excesso de lugar que 

poderia levar ao provincianismo. O alicerçamento proporcionado pelo espaço de origem não é 

possível pela ambivalência de que se revestem as vivências no mesmo. A vila natal é um espaço 

onde não se pode regressar, mas de que também não pode desprender-se.  E o espaço urbano também 

não lhe proporciona lugares de verdadeira pertença. Observaria, para concluir, que o tom 

melancólico que percorre a poesia de Raul de Carvalho, ao mesmo tempo elegíaco e reminiscente, 

tem que ver com a dificuldade de encontrar um lugar de pertença e de manter uma vivência 

problemática do/no espaço. Como se pode ler num poema inédito escrito em 1966 (e, aparentemente, 

revisitado um ano mais tarde, pois tem uma segunda data):  

 

Paragem 

 

Todos os dias tomo um carro para Alvito. 

Se vocês soubessem o que isto significa… 

Nem eu o sei, quanto mais vocês…* 

Significa tudo, pouco, ou nada? 

Comecemos, primeiro, pelo tudo: 

é uma área perdida além do mundo. 

Vem, a seguir, o pouco: 

confesso que estou mouco. 

E, finalmente, o nada: 

vocês todos bem sabem que isto tudo é uma merda. 

 

(Provàvelmente tomo – tenho dito – 

todos os dias um carro para Alvito. ) 

 

9-II-66 

* isto já o disse o Pessoa 

16-II-67. 

 

1. 4. Configuração de uma autoimagem de poeta 

 

Depois dos livros em prosa, passo ao estudo da autorreflexão nos livros em verso da mesma 

fase, isto é, aquela que compreende as obras escritas antes década de 70. A diferença apresenta-se 
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como um motivo igualmente fundamental, como pode ler-se na seguinte estrofe do poema «Miracles 

de l’enfance», de Poesia I: 

 

 Vocês não percebem 

 que eu não sou dos vossos, 

 que esta carne e osso 

 já vos não pertence, 

 que o focinho esbelto 

 que estendo aos sorrisos 

 foi tirado à boca 

 duma máscara grega 

 muito preocupada 

 com a morte e a vida, 

 ou – com esta minha 

 tendência para o mito... – 

 a um deus que tinha 

 um riso pintado 

 num vaso vidrado…
187

? 

 

Nesta estrofe, o sujeito distancia-se deliberadamente dos outros que, aparentemente, não se 

apercebem da sua diferença nem daquilo que ela tem de mistificador. 

Noutros poemas em verso encontramos uma elaboração do sentido da diferença que não se 

verificava nos textos em prosa, como é o caso da oferta amorosa. Esta ideia está, por exemplo, 

patente no «Romance do Príncipe Altivo», em As Sombras e as Vozes. Refira-se que, embora neste 

poema não ocorra o pronome de primeira pessoa (devido a uma imposição genológica: nos 

«romances» não encontramos o «Eu» lírico, mas sim personagens), as características da personagem 

principal coincidem com as do sujeito textual. 

Recorde-se a intriga que se esboça nesse poema narrativo: o Príncipe Altivo vivia sozinho no 

Reino da Solidão, o que lhe causava desgosto, levando-o a aceitar um conselho da sua Rainha e a 

viajar pelo mundo, distribuindo amor. Não há qualquer eco das reações à atitude do príncipe; tudo o 

que se pode registar é a alteração de uma situação de fundo: uma personagem «altiva» aceita, para 
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anular a dor que a solidão lhe provoca, a posição humilde de alguém que se dá ao mundo, num gesto 

inteiramente desproporcionado, por não haver quaisquer indícios de retribuição. 

A temática da dádiva, com a sugestão de que o sujeito textual seria vítima de uma injustiça 

fundamental, é reiterada no poema «Perdoei Agravos», da mesma obra: 

 

 Perdoei agravos 

 Perdoei agruras. 

 Esqueci algemas, 

 Esqueci torturas. 

 Cravos, açucenas, 

 Luzes das alturas, 

 Se vivo esquecendo 

 Minhas desventuras, 

 Porque não me dais 

 Tuas vidas puras 

 E me renegais 

 E me dais tristuras 

 Em vez de alegrias
188

? 

 

No livro Mesa da Solidão, a dádiva do sujeito evolui para um desprendimento apenas 

possível pela consistência da sua autoimagem. Isto mesmo se pode ler no seguinte fragmento do 

poema «Torre de menagem»:  

 

 fui eu quem ajudou a enxugar 

 as primeiras lágrimas a minha Mãe 

 por isso quando falo de Amor sei o que digo 

 por isso eu sempre tive o jeito de oferecer 

 aos outros o meu modo de sofrer 

 eu sempre tive o gosto de morrer 

 como vivi: mais perto da planície 

 com os olhos tão longe que os não vejo 

 com a boca tão perto que a desejo 
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 com a alma tão minha que a ofereço 

 a qualquer pessoa que me agrade
189

. 

 

O que dá ao sujeito a coesão interior que lhe permite assumir uma tal atitude de 

desprendimento é a consciência de já ter nascido poeta: «a poesia foi meu berço / minha língua natal 

e passageira». Progressivamente, passar-se-á ao motivo do coração, que se liga ao tema do 

sofrimento: 

 

 Meu companheiro de sempre, coração 

 com tanta coisa dentro para dar... 

 Sempre correndo para chegar aonde 

 nenhum de nós pode chegar
190

... 

 

O amor e a dádiva passam a fazer parte integrante do «Eu», adquirindo proporções que o 

levam a demonstrar uma capacidade de amar profundamente o mundo. Pedro Salinas será o grande 

inspirador dessa entrega total e da articulação entre os sentimentos do «Eu» e aquilo que lhe é 

exterior. Salinas é justamente o poeta celebrado nos versos que passo a transcrever:  

 

 Também Ele morreu. Sabemos nós 

 Se foi Amor ou não que o matou? 

 Lendo os seus versos cada um de nós 

 Passa a amar também o que ele amou. 

 

 Por isso ainda bem que assim viveu! 

 Por isso ainda bem que se afastou... 

 De nós, par ensinar-nos que aprendeu 

 A amar, e a esquecer-se do que amou... 

   ... 

 Poeta foi. Isso nos basta. 

 Seu nascimento o predestinou 

 A não querer mais nem menos do que teve: 
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 Um mundo para amar. E Ele o amou
191

! 

  

O que vai ganhando forma nos poemas que tenho vindo a citar é uma conceção de poeta que 

se distingue dos demais pela intensidade do seu amor e do seu sofrimento. Estas emoções 

determinarão a sua ação sobre o mundo, dando-lhe a capacidade de proferir afirmações com um 

alcance universal. 

No que diz respeito ao sofrimento como fonte de inspiração, vale a pena relembrar o motivo 

romântico do pelicano – símbolo do poeta –, tal como ocorre em «Nuit de Mai», de Alfred de 

Musset
192

: da mesma forma que o pelicano nutre as suas crias com carne arrancada ao próprio peito, 

o poeta transmite à humanidade verdades a que acedeu pelo seu sofrimento abnegado. 

Embora Musset não seja um dos autores citados nas várias epígrafes das obras de Raul de 

Carvalho, podem encontrar-se analogias entre a atitude do sujeito textual e a que á cantada por 

Alfred de Musset. Jean-Pierre Richard refere o motivo do coração em Musset como uma instância 

concebida pelo poeta «comme une sorte de moi profond et presque inconscient, comme un moi autre 

que le moi»
193

 que seria preciso abalar através do sofrimento para dele fazer brotar o génio:  

 

Mais comment provoquer un tel jaillissement, une telle ouverture débordante du 

profond, sinon par une effraction douloureuse, une sorte de viol existentiel? Ce 

descellement, tout à la fois libérateur et fondateur, de la personne, Musset l’appelle 

souffrance»
194

. 
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No poema dramático «La Nuit de Mai», a musa dirige-se ao poeta e, como ilustração do princípio «rien ne 

nous rend si grands qu’une grande douleur», menciona o caso do pelicano que oferece o próprio peito às crias 

esfomeadas: 

 

 Pour toute nourriture il apporte son cœur. 

 Sombre et silencieux, étendu sur la pierre 

 Partageant à ses fils ses entrailles de père, 

 Dans son amour sublime il berce sa douleur, 

  ... 

 Poète, c’est ainsi que font les grands poètes. 

 Ils laissent s’égayer ceux qui vivent un temps; 

 Mais les festins humains qu’ils servent à leurs fêtes 

 Rassemblent la plupart à ceux des pélicans. 
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O papel que Richard atribui ao sofrimento em Alfred de Musset verifica-se também em Raul 

de Carvalho. Porém, no caso do poeta francês, resultaria de experiências concretas, enquanto para o 

autor de Mesa da Solidão se apresenta como um determinismo que condiciona o sujeito textual ainda 

num momento prévio a qualquer experiência dolorosa. O sofrimento aproxima-se, em Raul de 

Carvalho, de uma temática mais vasta: a dos condicionamentos prévios negativos, de circunstâncias 

que levarão o sujeito textual, embora ciente de possuir qualidades que o predispõem para «grandes 

destinos», a ter uma existência muito mais pobre do que aquela que parecia estar virtualmente ao seu 

alcance. A consciência de algo ter permanecido em estado virtual encontra-se, por exemplo, nos 

fragmentos que passo a citar. O primeiro faz parte de «Objeto da Poesia», do livro As Sombras e as 

Vozes:  

 

  Sobre tudo o que não foi 

  Mas que poderia ter sido 

  Se a vida tivesse querido195. 

 

 O segundo, do livro Uma Estética da Banalidade: 

 

«O que me desola e indigna é que o humano fadário meu e de alguns outros se mostre assim 

tão inexplicavelmente avaro, tão rico de promessas e pobre de realizações»196. 

 

 Muitos textos da fase em estudo surgem como tentativa de explicação para a «pobreza 

de realizações». No fragmento seguinte, também da obra As Sombras e as Vozes, a Virgem não 

desempenhou bem a sua função de medianeira, para a qual a mãe do sujeito textual tinha apelado: 

 

  Quando eu morrer minha Mãe 

  Diz à Virgem Mãe do Céu 

  Que ela se esqueceu de mim, 

  Que ela de mim se esqueceu 
197

. 

 

Uma outra formulação da temática do condicionamento prévio encontra-se na relação entre 

momentos decisivos da própria existência e indícios funestos: 

                                                         
195 

Cf. op. cit., p. 56.
 

196 
Cf. op. cit., p. 619.
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 Cf. op. cit., p. 19. 



 

 131 

 

  Estamos a 13 de Dezembro. 

  Nasci a 13 de Dezembro. 

  Dia triste e ruim, 

  Triste e ruim 

  mesmo para quem não é supersticioso. 

 

A associação entre o carácter aziago que a tradição popular atribui ao dia 13 e o próprio 

nascimento sugere a ideia de destino previamente marcado, também visível num passo de Talvez 

Infância: 

 

 ...infelizmente que as coisas acontecem ao homem como desde o princípio da sua 

curta existência estão marcadas, luzentes no escuro, desviadas do homem que as não vê. 

 Depois se fala; fala-se do mundo, dos outros, de nós. 

 Mas para quê?198 

 

Retomando as ideias fundamentais: o sujeito textual, implicado num processo autorreflexivo 

que o leva a querer fazer coincidir a imagem do seu «Eu» presente com uma imagem ideal, volta-se 

para o passado, tentando ler aí indícios de um conseguimento futuro. Embora a pesquisa das suas 

lembranças tenha, por vezes, um sabor nostálgico, nunca o microuniverso reconstruído é visto como 

uma alternativa ao presente ou como um paraíso infantil em que o sujeito textual se reconheça num 

«Eu» feliz. 

Outros fatores importantes para a configuração da sua autoimagem encontram-se nos livros 

em verso: a convicção de que ao homem está reservado um destino e ao poeta um papel excecional 

ou de que o espaço de origem é um dado incontornável que, dolorosamente, cria no «Eu» a 

necessidade de partir. É também nos livros em verso que se destaca a importância do sofrimento e da 

capacidade de entrega como legitimação da condição de poeta. O excesso de emoções não resulta de 

uma busca deliberada, mas de supostos  condicionamentos prévios, em que avulta a ideia de que 

muito de si próprio teria ficado em estado virtual. 

O sujeito textual coloca a sua condição de poeta na esteira da tradição romântica. Não 

obstante a simpatia que Raul de Carvalho nutriu pelos neorrealistas durante os anos quarenta, a sua 

                                                         
198 

Cf. op. cit., p. 400.
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ligação à Árvore, as influências surrealistas
199

, o fascínio sobre ele exercido por autores seus 

contemporâneos, nomeadamente espanhóis, ao procurar fixar uma imagem de poeta, o modelo 

romântico será o escolhido. 

  

                                                         
199

  «... a poesia conta muito com isso – a intuição do real – o conhecimento do surreal, mot d’ordre dos 

surrealistas – o conhecimento adquirido através dos sonhos foi uma conhecida pesquisa de um grupo chefiado 

por Desnos – isso tem feito progredir o conhecimento do que é a poesia, do seu processus». 

 

 Extraído de uma entrevista concedida por Raul de Carvalho a Maria Antónia Fiadeiro e publicada no 

JL de 18/1/83. 
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2. Escrita e vida  

 

A autorreflexão encarada como uma tentativa de alicerçamento pode assumir também uma 

outra forma: a da representação de um sujeito que comenta o próprio ato de escrita. Este tipo de 

referência chama a atenção para a construção do objeto literário, mas também, naturalmente, para o 

papel daquele que escreve. A relação entre o poeta e a sua poesia torna-se na matéria privilegiada da 

ficcionalização, ao serviço de um efeito: o da circunscrição da experiência do «Eu» ao plano do texto 

que vai sendo redigido. A escrita e a vida tornam-se indissociáveis. 

A alusão ao ato de escrita já se encontra em Poesia I, como pode ver-se no seguinte exemplo: 

 

   E esse casto modo 

   de eu ir preenchendo 

   esta folha macia 

   e fina, do papel. 

   Que voa, que vive, 

   que me vai matando, 

   e que foi gerada 

   ao nascer do dia
200

. 

 

 Ou, ainda: 

 

   Nas folhas que tenho 

   sobre a mesa, ponho 

   a alma que ganho, 

   porque o mais é sonho
201

. 

 

   Nas folhas que tenho 

   sobre a mesa, ponho 

   a alma que ganho, 

   porque o mais é sonho
202

. 
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Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, 1993,  p. 88. 
201 

Cf. op. cit., p. 60. 



 

 134 

 

Gostaria de destacar a referência explícita ao momento da redação, no primeiro dos 

fragmentos citados, essencial para a criação de verosimilhança: o poema fica vinculado à vida de um 

sujeito empírico. Ao representar o processo da sua elaboração, o texto poético associa-se, 

necessariamente, à imagem de um autor. De facto, nestes textos solidifica-se uma imagem do sujeito 

textual como um autor de poemas que não dissocia a escrita da vida, o que me levou a inserir Raul de 

Carvalho numa linhagem romântica. A poética explícita  –  entendida como o gesto de um sujeito de 

enunciação que aponta para a própria escrita – torna-se, assim, num contributo para a criação de uma 

imagem que Raul de Carvalho confirmará através de intervenções de ordem paratextual. Refiro-me, 

concretamente, à datação, designadamente quando esta é acompanhada por explicações acerca 

daquilo que o autor estaria a fazer enquanto redigia o poema, da hora a que o escreveu ou do tempo 

que levou a redigi-lo. Outros elementos paratextuais importantes para a criação de uma imagem de 

poeta são as entrevistas, infelizmente raras, que se encontram publicadas em páginas literárias. 

Cito duas passagens em que, interrogado em épocas diferentes, Raul de Carvalho se 

pronuncia sobre o papel da escrita na sua vida: 

 

 Para si, a poesia continua a ser algo de fundamental, impossível de prescindir? 

 Não; longe disso; substituível, em primeiríssimo lugar, a vida tout court; vale mais um 

beijo que um poema
203

. 

 

A escrita é para mim um acto tão necessário como alimentar-se – quando é um acto 

necessário – e só assim escrevo... escrita animista, vitalista – por de mais espontânea... e 

portanto pouco crítica, cheia de maus versos
204

... 

 

Uma vez que excluí o autor empírico do meu campo de estudo, é preciso justificar as citações 

de entrevistas. No presente contexto, elas não me interessam como documento avaliável em função 

da verdade ou adequação das afirmações que contêm. Para evitar qualquer confusão entre a tese da 

vinculação da escrita à vida do sujeito que escreve, que venho a elaborar, e as declarações de Raul de 

Carvalho, escolhi, de propósito, dois fragmentos em que o autor entra em contradição sobre a 

importância que consagra à poesia e à vida.  

                                                                                                                                                                                             
202

 Ibid., p. 89. 
203 

Cf. Flama, 3/1/1977. 
204 

Cf. JL, 18/3/1983. 
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Há um motivo que me leva a recorrer a enunciados diretamente atribuíveis ao autor empírico: 

o facto de a associação da escrita a uma experiência de vida provocar, sobretudo na segunda grande 

fase da obra de Raul de Carvalho, efeitos de sobreposição entre autor empírico, sujeito textual e 

sujeito de enunciação. Esses efeitos têm como consequência uma ocasional indistinção entre as três 

instâncias que, em minha opinião, se explica pela relação de implicação mútua entre «autor 

empírico» e «autor textual», como anteriormente sugeri. 

O estudo da articulação entre viver e escrever baseia-se nas obras Versos (Poesia II), Uma 

Estética da Banalidade, De Nome Inominado e Poesia Instante. Estes livros constituem expressões 

diferentes de uma poética que toma o instante como ponto de arranque da escrita e que concebe a 

poesia como cristalização de um momento preciso. A relação entre o instante e a vida do sujeito 

textual difere nas quatro obras mencionadas. Comecemos por analisar Versos (Poesia II). 

O livro abre com uma epígrafe de Max Jacob que valoriza o minuto presente por nele se 

encerrar a alegria ou a dor de que seria feita a poesia: 

 

Tauler grand mystique du XVI
e 
siècle dit: “Vivez la minute présente sans songer à la 

minute antécédente ou à celle qui suivra! ”. C’est le meilleur conseil qu’on puisse donner à 

un poète: la minute est la graine d’où sort la sensation et la sensation contient le mot qui la 

peint entière. La minute contient sa douleur ou sa joie et c’est de douleur ou de joie qu’est 

faite la poésie
205

. 

 

Refira-se, de passagem, que essa epígrafe poderia anteceder também Poesia Instante, talvez 

até com mais propriedade, uma vez que este livro cumpre melhor o propósito formulado por Max 

Jacob. A epígrafe que abre Poesia Instante, de D. H. Lawrence, constitui outra justificação do 

«presente imediato» e poderia, por isso, anteceder Versos (Poesia II): 

 

  There is poetry of this immediate present, 

  instant poetry, as well as poetry of 

  the infinite past and the infinite future. 

 

Os poemas de Versos (Poesia II) têm um valor referencial fraco. São o registo de um 

pensamento, de uma sensação momentânea, de um estado, mas não parecem visar a captação de 

dados do campo de perceção do sujeito no momento em que eles se impõem. Dispensa-se a 

                                                         
205 

Cf. op. cit., p. 317. 
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circunstancialização do poema e não existe presentificação do ato de escrita, nos moldes acima 

referidos. Quando ocorrem deíticos, dizem respeito a um presente abstrato e não ao momento preciso 

da redação do poema. 

 

  Ah, este relógio 

  Que, imperturbavelmente, 

  Me deixa para trás 

  E segue para diante
206.

.. 

 Ou: 

  Improvisadamente, o ar me toca... 

  Improvisadamente, o distribuo... 

  Se a hora é boa ou má, pouco me importa... 

  Ao nada me habituo. 

   (3-1-57) 
207

. 

 

 Ou ainda: 

 

  Factos. Factos. Dêem-me factos. Pois bem, 

  O facto, hoje, é este, simplesmente: 

  Que eu acredito no impossível possivelmente. 

   (Tarde de 23-VII-57) 
208 

 

 

A valorização do instante como origem da poesia é representada através de uma tentativa de 

correspondência com a forma dos próprios poemas, que são curtos e constituídos por estrofes mais 

ou menos regulares. Contra o branco da página, destacam-se como blocos nitidamente circunscritos 

(o que não acontece com os versos irregulares de muitos poemas longos de Poesia I). Eis um 

exemplo: 

 

  – E de repente a noite 

  Quebrada em mil pedaços 

  Metendo à força estrelas 

                                                         
206 

Ibid., p. 342. 
207 Ibid., p. 346. 
208

 Ibid., p. 347. 
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  E os dois cornos da lua 

  Nas pobres e despertas 

  Cabeças dos sonâmbulos
209

.  

 

A esta opção formal soma-se uma preferência pelo registo aforístico. Aquilo que norteia as 

escolhas é, sem dúvida, uma busca de valorização estética dos poemas e também a articulação com a 

temática da passagem do tempo. A resposta à preocupação com o devir é a cristalização do instante 

conseguida nos aforismos. 

Um aspeto que se observa com alguma frequência neste livro – representando o início de um 

procedimento que virá a ser constante na obra de Raul de Carvalho e que é largamente confirmado 

pelos inéditos – é o registo da data de redação dos poemas, como pode ver-se em dois dos acima 

citados. Há uma única ocorrência em que um dos poemas parece acompanhado por um elemento 

paratextual que o vincula a um momento passado: 

 

   (– Lembras-te, Albano?...) 

 

  Medíocre 

  e vasta. 

  Estéril 

  Plena 

  Nenhuma 

  Me basta. 

  Nem esta. 

  Nem outra. 

  Nenhuma. 

 

  Nem nada que permita – a esfera, a luz 

  Do compensado amor que nos seduz
210

. 

 

Os dois procedimentos que acabo de referir ligam o poema ao ato da sua redação, sugerindo 

que a sua escrita poderá ter partido do estímulo de experiências concretas. No entanto, a articulação 

                                                         
209 Ibid., p. 324. 
210 Ibid., pp. 327-328. 
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estreita de um enunciado ou da própria escrita poética com a vida do sujeito que escreve não é, em 

nenhum dos casos, tematizada. Aquilo que se pretende captar não é o momento da escrita, mas o 

instante pleno – no fundo, uma abstração que tem a sua origem no desejo de encontrar uma unidade 

mínima com a força capaz de resistir à usura do tempo
211

. 

Numa leitura da poesia de Ricardo Reis, Maria Alzira Seixo estabelece uma relação entre 

aforismo e lucidez. A busca de lucidez através do aforismo estaria na base de um modelo de vida que 

faz a apologia da indiferença e da escassez como resistência à corrosão operada pelo tempo. A esta 

noção de escassez corresponde, em Raul de Carvalho, a imagem do círculo. Nela se representa o 

instante em que tudo coincide: 

 

   Circunscrito no tempo 

 

  Isto que sempre ambicionei: 

  corpo e alma formando 

  um círculo, 

  

  Se encontra, neste momento, 

  realizado e perfeito. 

 

  A própria ideia 

  de que não dura 

  lhe é estranha. 

 

  Neste momento não 

  quero saber de outro momento: 

 

  Sou eu, e sou assim, inteiro e justo. 

          * 

  Concêntrico é o ser 

  quando tranquilo. 

  (I-IX-57)212. 
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 Sobre a relação entre o registo aforístico e a temática da passagem do tempo, ver Maria Alzira Seixo, 

«Aforismo e temporalidade na lírica de Ricardo Reis», Cadernos de Literatura, nº 25, INIC, Coimbra, 1985. 
212 

Cf. op. cit., p. 355. 
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Num livro como Uma Estética da Banalidade descobre-se, no fundo, a mesma ideia de que a 

escrita arranca de um momento vivencial. Porém, esse momento é totalmente despojado da 

extravasão lírica que a perceção do real desencadeia no sujeito. Comparando Uma Estética da 

Banalidade com Versos (Poesia II), pode dizer-se que a primeira das duas obras apresenta um 

propósito claramente anti lírico, como pode concluir-se a partir da caraterização negativa da 

memória, fonte por excelência do lirismo de Raul de Carvalho. O que caracteriza esse livro é antes o 

apego ao real, ao quotidiano e ao instantâneo, naquilo que possam ter de mais prosaicamente banal. 

Regista-se, ao mesmo tempo, uma completa ausência de referências ao sofrimento e à emoção como 

fonte de criação artística (contrariamente ao que fazia parte do programa enunciado em Versos 

através da epígrafe de Max Jacob), o que me permite afirmar que, uma vez afastado o lirismo 

emocional, a elaboração da obra obedecerá a uma intenção realista. Esta está patente na 

desvalorização da fantasia e dos «valores estéticos»: 

 

Nem todo o pensamento é digno de exprimir-se; ou por desnecessário, ou por tolo, 

ou por fantasista [...] outra coisa é: evitar o mais possível que os valores estéticos nos 

confundam, nos desorientem, nos acumulem de favores para tudo nos roubar, deixando-nos 

nus, à mercê dos vermes, com tão pouco para roer... Neles não ver desculpas, nos 

enaltecidos valores estéticos
213

. 

 

Os valores autênticos poderão, por consequência, ser reconhecidos no método julgado 

adequado à avaliação da pertinência da escrita: 

 

Examinar, primeiro, se o que se vai dizer (escrever será a mais grave forma de falar) 

tem algum interesse: de originalidade, de sinceridade, de persuasão, de testemunho, de 

observação verídica, de recto juízo, – e que mais? –  bem pouco fica
214

. 

 

A recusa do lirismo reflete-se ainda na supressão deliberada de processos anteriormente 

utilizados para lutar contra a passagem do tempo: 

 

                                                         
213 Ibid., p. 613. 
214 Id., Ibid. 
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Datas. Que entediante... Que pesadelo! que chuva! que  inutilidade! E que 

disparate fugir-lhes
215

. 

  ... 

 Já sei. 

 Deixei de datar as coisas por horror ao tempo
216

. 

 

Suprimir um procedimento não impede que o problema da passagem do tempo se agudize. 

Em vez de apagar as marcas dessa passagem, o sujeito acaba por proceder à anulação do próprio 

lirismo, de acordo com princípios que substituem a reminiscência pelo registo imediato do banal e do 

prosaico
217

. É precisamente neste tipo de registo que se inclui a contiguidade entre um pensamento 

do sujeito e a menção do momento ou da ação que lhe estão associados: 

   

  Limpando uma secretária: 

  Não ter medo da morte enquanto é tempo...
218

 

 

Uma outra ideia importante para a autorrepresentação do sujeito textual é a defesa daquilo 

que designa como estética da banalidade, aparente apologia da recusa da noção de valor estético e 

apreensão/representação, sem mediação censória, de todo e qualquer tema – apreensão num espaço 

circundante, mas também numa associação de ideias em que não é dado o motivo associador; 

representação do que ocorre de maneira não buscada no espaço criador de eternidade que é o poema. 

Tudo pode ser objeto da poesia desde que, no momento presente (instantâneo, como nas fotos que 

Raul de Carvalho tanto gostava de fazer), se imponha ao poeta e requeira a sua inscrição num suporte 

textual, também ele buscado muitas vezes com caráter de urgência: um maço de cigarros, uma folha 

de uma revista em que Raul de Carvalho escreve sobre os próprios carateres, um bocado de papel 

onde já escreveu e no qual escreve outro poema, uma ficha comercial, um cartão-de-visita... A escrita 

apresenta-se como urgência, mas o poema é um espaço de eternidade, uma maneira de vencer o 

tempo e a morte. 

Estas observações fundamentam-se, naturalmente, na observação do espólio. Aí se confirma 

o caráter urgente da poesia e, ao mesmo tempo, o seu caráter definitivo. Raul de Carvalho relê muitas 

                                                         
215 Ibid., p. 615. 
216

 Ibid. p. 626. 
217

Também do ponto de vista formal se optou pela liberdade máxima: a dos «parágrafos»; porém, se no livro 

em que se inaugura esta disposição textual –, Parágrafos –, as escolhas rítmicas revelam uma preocupação 

estética, nesta obra ela é totalmente inexistente. 
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 Ibid., p. 609. 
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vezes os seus poemas – sabemo-lo porque os anota, porque usa diferentes instrumentos de escrita –, 

mas não costuma passá-los à máquina. Há datiloscritos no espólio, mas poucos. A caligrafia faz parte 

da sua composição poética. O que se observa nos poemas da estética da banalidade é a valorização 

do instante e do caráter a um tempo fragmentário e absoluto do poema que se escreve nesse instante. 

Prova dessa valorização é o tratamento que Raul de Carvalho dá ao texto: em vez de copiar o poema 

numa folha, vai colar o cartão-de-visita em que escreveu o poema num recorte de papel almaço 

quadriculado, ou simplesmente forrar o verso do cartão-de-visita com esse papel, realizando um 

trabalho manual que converte o poema num objeto artesanal. Com a perfeita consciência de que a 

hipótese aventada pode ser pouco convincente, gostaria de propor uma interpretação deste 

procedimento compositivo como uma mise-en-pratique da estética da banalidade.  

A estética da banalidade é indissociável do registo do banal e momentâneo, uma aceitação de 

que tudo pode ser objeto da poesia mas, ao mesmo tempo Raul de Carvalho age de acordo com uma 

autoimagem na qual crê convicta e sinceramente: a do poeta inspirado, consciente e exigente e com 

uma ética sem fissuras. Uma consciência romântica que, em virtude do anacronismo temporal, se 

manifesta com toda a liberdade formal. As formas novas são os poemas-fragmento, poemas-instante, 

poemas à medida do suporte onde estão escritos, que Raul de Carvalho coleciona amorosamente (que 

desvelo, nas colagens minuciosas com que cobre os dados impressos nos cartões-de-visita, às 

dezenas!) pois, cada um deles, é um instante irrepetível que se salvou do tempo. 

O proverbial desleixo formal imputado a Raul de Carvalho, de que ele próprio fala e a que 

cheguei a fazer (infeliz) referência na nota biográfica que escrevi para as Obras – I, tem origem 

numa autoimagem de poeta inspirado, que a tudo se sobrepõe e que tudo justifica: um poeta 

inspirado pode ser desleixado, cometer um erro ortográfico, deixar que esse erro se eternize e ver-se 

a si próprio como extremamente rigoroso e exigente. Como se pode ser rigoroso e deixar ficar o erro 

ortográfico? Porque se é rigoroso em termos éticos, o que se sobrepõe a tudo é uma ética poética que 

obriga o autor a ser coerente com os seus princípios, que define e sustenta através da mise-en-

pratique da sua arte poética. E isto exige um bom entendedor. Um leitor crítico que se disponha a 

entender os estilemas de que fala E.M. de Melo e Castro no já citado artigo «Poesia, modo de agir». 

Em De Nome Inominado e Poesia Instante a poesia continua a estar vinculada à experiência 

imediata do real. Por influência de princípios que poderiam fazer efetivamente parte de uma estética 

da banalidade, o que conta nestes livros é o registo do momento em que se engendra a emoção ou o 

acontecimento que estão na origem do poema e que ganham relevo através do alargamento do 
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recurso à datação
219

 e da inserção de dados que situam o momento da escrita. Não só a data é 

referida, mas também a parte do dia em que o poema foi escrito. Podem ainda ser fornecidas 

indicações suplementares como a que serve de título a um poema, impressa a negrito: “UM POEMA 

ESCRITO ONTEM/ EM HOMENAGEM A MARIA LAMAS/ E VENDO NUCLEAR, NÃO 

OBRIGADO!” 

Por outro lado, os textos de Poesia Instante são mais marcadamente descritivos, tornando-se, 

por vezes, registo de dados do campo de perceção do sujeito. Vejamos um exemplo: 

 

PRECISO LIVRAR-ME DISTO 

      A thing of a beauty 

      is a joy for ever 

       Keats 

 

 O que é preciso é dizer a verdade. 

 O Díaque esteve cá. Mais a kaya. 

 Abalou. 

 Vou seguir-lhes o trajecto. 

 A cadelinha enroscada, dormindo. 

 Mais linda do que uma criança. 

 Beijando-nos as calças. 

 O Díaque gosta de queimar kaya, haxixe. 

 Eu não gosto. 

 O Díaque... tenho pena dele. E de mim. 

 Ambos somos infelizes, de diversa e da mesma maneira. 

 Nos cabelos do David, de Miguel Ângelo, está o Díaque. 

 Ah, que saudades (enxutas) tenho dele... 
                                                         
219

 Na sua tese sobre a poética de Francis Ponge, Manuel Gusmão considera a datação «um gesto de 

inequívoca responsabilidade autoral» ligado, no caso do poeta francês, à «provisoriedade e incompletude» que 

sublinham  o carácter fragmentário da obra datada, entendida como uma das várias «tentativas de  texto». Em 

Raul de Carvalho, pelo contrário, recusa-se deliberadamente a correção do texto publicado, apesar do trabalho 

de revisão que algumas provas de autor atestam. Poemas que começam por ser publicados em jornais, ao 

serem reunidos em livro não apresentam variantes, exceto, nalguns casos, a substituição de uma minúscula por 

maiúscula ou vice-versa. Encarar o poema como um objeto inalterável, datá-lo e esclarecer as circunstâncias 

da respetiva enunciação (veja-se ainda Manuel Gusmão, que considera a datação como uma inscrição do 

processo e da situação de enunciação) são procedimentos fortemente vinculadores do enunciado poético ao 

momento da escrita. 

Cf. Manuel Gusmão, A Poética de Francis Ponge. Gestos de Poética numa Cena Histórica,  Tese de 

Doutoramento  apresentada  à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1987. 
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Entre Versos e Poesia Instante observa-se um aumento da importância, dentro da dicotomia 

vida/texto, da vida, em detrimento do texto. Se, em Versos, o poema arranca do instante sem que 

perca a sua autonomia enquanto texto – garantida e realçada pelo que designo como o seu valor 

objetual, pela depuração de escrita e pelo rigor estilístico –, em Poesia Instante o seu valor deixa de 

ser determinado por traços imanentes e passa a depender do momento da vida do poeta em que foi 

composto. O que é poético já não é apenas o texto, mas a experiência subjetiva que está por detrás 

dele. O aumento de importância da vida  (num  projeto poético que de Versos (Poesia II)  a  Poesia  

Instante,  passando  por  Uma Estética da Banalidade e por De Nome Inominado, apresenta  uma 

considerável coesão) também é visível, como já tive oportunidade de afirmar, na publicação de 

poemas sem correções, mesmo quando ocorrem  erros
221

, em nítido contraste com a depuração de 

Versos  e com a reflexão estética de Uma Estética da Banalidade:  

 

Mesmo nos grandes poetas nem tudo é bom; o prolixo tem feito as vasas de grande 

inquisidor (com o rabo de fora...), das letras; omnipresente e toda poderosa, a sombra negra, 

mesmo dos maiores. ... A redundância e a  excitação,  na  escrita; dois percevejos
222

.  

 

As alusões à maneira como os poemas foram redigidos sugerem a ideia de estados inspirados 

de  que  o  poema  é   e   deve ser a materialização
223

. Ora, as intervenções corretoras destruiriam a 

                                                         
220

 Cf. op. cit., p. 966. 
221

 Como exemplo de agramaticalidade, leia-se na primeira edição de Duplo Olhar (nas Obras foi corrigida), 

p. 30: «Não vês que a vida/ deu cabo de ti./ Que tu a esbanjas-te,/ que deitas-te tudo o que tinhas fora.../ Que 

te comprometes-te». Neste caso, parece estarmos perante uma busca deliberada da agramaticalidade, que pode 

ser funcionalmente lida como uma tentativa de dizer acerca do presente aquilo que está a ser afirmado sobre o 

passado.  

Menciono outro exemplo, de Tampo Vazio, (também corrigido nas Obras), p. 17: «Meias de cor berrante, fato 

às riscas, cabelo abrilhantinado, o lengor tropical ao mover-se, a tez de chocolate; ainda, de notar, a fieira 

absoluta dos dentes brancos, servindo de janela ao riso contraprudecente (sublinhado meu). Os dois erros 

ortográficos, não assinalados na primeira edição e corrigidos no primeiro volume das Obras de Raul de 

Carvalho, em última análise poderiam corresponder a uma intenção de imitar a maneira de falar característica 

da personagem descrita ou do seu meio social. 
222 Ibid., p. 616. 
223

 Como exemplo, vejam-se as «notas circunvagantes» que integram De Nome Inominado,   transcritas no  

primeiro  capítulo. 

A respeito do livro De Nome Inominado, Raul de Carvalho declarou, em entrevista com Maria Teresa Horta 

(Flama, 3/1/1975): «Este livro ... talvez mais do que qualquer outro, nasceu dum breve e fugaz 

contentamento, feliz ... Se para alguma coisa serve a escrita (a escrita poética, dessa falo) é... para nos 
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fidelidade do texto ao estado que porventura o inspirou. A importância da inspiração que os 

processos apontados ilustram é destacada por Raul de Carvalho, ao ser entrevistado por Maria Teresa 

Horta:  

 

Entendo eu, retrógrada que... só se pode escrever  poesia "em estado  de  Graça"  ou  

"em  estado de  Amor".  É um entusiasmo
224

.  

 

  O ponto de chegada da intensificação gradual da importância da vida em detrimento do 

texto é uma conceção de poesia que se apresenta como uma maneira  de estar no mundo. Raul de 

Carvalho não chega a levar às últimas consequências esta ideia, mas aproxima-se dela, como pode 

verificar-se na seguinte citação de uma «nota à margem» que encerra Poesia Instante: 

 

 Vou entregar este livro nas mãos do Editor, e... E... não sei o que ele seja. Se    sei,  é  tão 

preliminar que me leva a pensar que, só  depois  de  lido  pelos outros: virei eu a saber (a 

poesia é uma troca, indistinta, entre um eu e um outro) a saber  se  sim,  se não, "o meu 

quotidiano" poético  está,  aqui,  plenamente expresso, à minha maneira que pode não ser – 

e não é –  a de outros Poetas que de outro modo querem, de outro  modo falam, de diversa 

forma – diversíssima... – poetizam a (sua) vida.  Pois que, ao falar-se de Poesia – quando de 

poesia se trata e não de um seu factótum – é de Vida  a nossa, a dos outros; a individual, a 

comum) que estamos, se com acerto queremos falar, a falar. A não ser assim... gaguejamos, 

falseamos,  não  percebemos  (ou  não queremos perceber), estamos "no umbigo da mãe"  e  

o  que parimos são restos, meras sombras das casas rentáveis
225

. 

 

Tanto em «Um sujeito em construção: memória e destino» como em «Escrita e vida», 

encontramos um sujeito que fala prediletamente de si mesmo, até quando o autor opta por uma 

                                                                                                                                                                                             

libertar, nos salvar, nos conciliar. Foi o que dia a dia, durante os dias que o livro me ocupou, me obsidiou, foi 

meu gémeo, nesses dias eu só tinha... um recurso... para me ver livre de mim e do Outro, dos outros: o qual 

recurso era descer às profundezas do inferno de mim próprio e fazer luzir, pelo lume, trémulo, da palavra, o 

que lá estava intacto e bruxuleante, esperançoso e cativo. Assim o livro nasceu, cresceu, se fez tal como o fiz: 

igual ao pálido e ardente dia-a-dia de todos os dias que lhe deram corpo e alma, amor difundido». 

A citação deste excerto da entrevista deve-se ao facto de entender que a distinção feita pelo autor 

relativamente aos outros livros publicados até à data em que De Nome Inominado veio a lume se justifica. 

Esta é a obra que melhor ilustra a posição do poeta que dá a prioridade à emoção sobre a depuração da escrita, 

e que o poema «Talvez a definição» sintetiza: «Porque a beleza não tem/ ponta por onde se lhe pegue:/ É que 

eu gosto de escrever/ como quem ama... E não como quem escreve.» 

Cf. Raul de Carvalho, Obras, vol. I, 1993, p. 645. 
224

 Cf. Flama, 3/1/1975. 
225 

Cf. op. cit., p. 995. Sublinhados meus. 
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narrativa de terceira pessoa (veja-se o poema «Romance do Príncipe Altivo», por exemplo). No 

primeiro caso, a imagem de si que o sujeito constrói faz convergir o memorialístico e o ficcional 

como forma de reforçar a sua identidade. A relação de implicação entre autor empírico e sujeito 

textual é, por consequência, complexa. Pelo contrário, no segundo caso, foram estudadas obras em 

que a subjetividade se manifesta num discurso sobre o quotidiano ocasional (De  Nome  Inominado,  

Uma Estética  da Banalidade,  Poesia  Instante) e em que a  proximidade  entre  autor empírico e 

sujeito textual parece ser grande. A poesia de Raul de Carvalho é voluntariamente associada a uma 

experiência autoral. Uma leitura biografista poderia aproveitar esse facto e recorrer a dados 

extratextuais para compreender a natureza íntima de tais poemas. 

A minha leitura não pretende ser biografista: estou longe de, por exemplo, ir procurar, através 

de dados extratextuais, uma confirmação (ou negação) da autenticidade das experiências sugeridas 

pelos poemas. A análise do vínculo entre vida e escrita é importante por nos ajudar  a compreender a 

poesia de Raul de Carvalho enquanto poesia, com a sua arte poética que não se expressa em 

paratextos teóricos, nem sequer em poemas reveladores intitulados Ars poetica, como encontramos 

por exemplo em Vitorino Nemésio, mas que se expressa numa mise-en-pratique que é preciso ousar 

interpretar. Espero também que possa ter ficado clara a ideia de que, quando chamam a atenção para 

a presença autoral entrevista por detrás de muitos poemas, os críticos estão a revelar uma  

sensibilidade  às várias manifestações de um vínculo entre  vida  e  escrita, tal como o tenho vindo a 

analisar.  

Observem-se, para fechar, dois fragmentos de recensões de livros de Raul de Carvalho. No 

primeiro, a propósito de Poemas Inactuais, escreve Maria Aliete Galhoz: 

 

Risco  pessoal,  introduzamos  igualmente  o  poeta.  Referido, embora, em último 

lugar, é o centro dinâmico da sua poesia não apenas como criador (fautor  também),  mas 

como sinal de pulsão constante, elemento  vivo  (estar  e ser, o ser muito referente ao estar) 

que atrai experiências – vivenciais –onírico – poéticas – e polariza a descoberta do efeito da 

nomeação construída  de  poema  a  poema
226

. 

 

                                                         
226

 Cf. Maria Aliete Galhoz, recensão de Poemas Inactuais  de  Raul  de  Carvalho, Colóquio/Letras, nº 11,  

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1971, pp. 69-70. 
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Luís de Miranda Rocha, por seu  turno,  refere-se  a  uma «permanente tensão  que  o  da  

escrita  mantém  em relação a uma entidade absoluta existencialmente definível. Os problemas que 

envolvem esta entidade determinam essencialmente o drama que a escrita reflecte»
227

. 

Ainda que conscientes do risco, Maria Aliete Galhoz e Luís de Miranda Rocha não hesitam 

em denunciar, na obra de Raul de Carvalho, uma forte presença autoral.  

                                                         
227

 Cf. Luís de Miranda Rocha, «A propósito de um  livro  de  Raul  de  Carvalho», Diário de Notícias, 

16/12/1971. 
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3. Do apelo solitário ao diálogo com o «Tu» 

 

A imagem de sujeito que fui compondo nos capítulos anteriores, baseada fundamentalmente 

nos mecanismos autorreflexivos, recorta-se contra um pano de fundo de que fazem parte lugares e 

personagens referidos na terceira pessoa. Há, contudo, um outro elemento fundamental para a 

construção do sujeito na poesia de Raul de Carvalho: o «Tu» a quem o sujeito textual se dirige em 

múltiplos poemas. O seu estudo é de crucial importância, pois conduz diretamente a duas grandes 

áreas temáticas: a solidão e a alteridade, por vezes difíceis de separar.  

 

 

3.1. Apóstrofe e solidão
228 

 

Para se perceber a importância da alteridade como instância que condiciona a enunciação do 

sujeito na obra de Raul de Carvalho, começarei por referir uma conceção de lirismo que fundamenta 

a especificidade do modo lírico na ausência do «Tu». Trata-se do ensaio de Maria Alzira Seixo 

intitulado «La Nature des formes lyriques». A autora sustenta que, nos poemas líricos, «le rapport je-

tu du processus normal de la communication est remplacé par un rapport je-monde où le je, perdant 

son articulation avec le tu, et jouant donc sa propre perte, devient une fiction de nous, et où le monde 

se fait l’élargissement objectuel de l’image du tu»
229

. 

Perdida a articulação com o «Tu», o sujeito tenderia a substituí-la pela relação com objetos 

do mundo, criando assim uma ficção de copresença que constitui, segundo Maria Alzira Seixo, uma 

marca particular do lirismo pessoal. O apelo direto a objetos inanimados ou a forças da Natureza será 

justamente, em meu entender, a expressão última dessa ficção.  

A abertura ao mundo do sujeito solitário é representada por um tropo: a apóstrofe que, como 

escreveu Jonathan Culler, se distingue dos outros «in that it makes its point by troping not on the 

meaning of a word but on the circuit or situation of communication itself»
230

. O efeito da sua ação 

sobre o circuito da comunicação é a abertura de um diálogo que não tem sequência, salvo nos 

poemas dramáticos. 

                                                         
228

A primeira parte do presente capítulo baseia-se num ensaio intitulado «Lyrisme et théâtralité: l’apostrophe 

dans la tradition romantique». Cf. Théâtralité et Genres Littéraires, org. de Anne Larue, Poitiers, Publications 

de la Licorne, 1996, pp. 301-313. 
229 

Cf. Maria Alzira Seixo, «Nature des formes lyriques», Ariane. Revue d’Etudes Françaises, nº 1, Lisboa, 

1981, pp. 151-179.  
230 

Cf. J. Culler, «Apostrophe», The Poursuit of Signs, Ithaca, Cornell University Press, 1981, p. 135. 
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Recorde-se que o diálogo consiste numa enunciação com vários polos; isto é, dois sujeitos ou 

mais comunicam entre si através da produção alternada de enunciados. No poema dramático, assiste-

se à reprodução da situação dialogal. No lirismo pessoal, pelo contrário, reconhece-se apenas um 

polo responsável pelo discurso – o sujeito de enunciação do discurso lírico –, o que faz dos poemas 

líricos um espaço privilegiado do «Eu». Quando o sujeito recorre ao vocativo para apelar a entidades 

do mundo que não podem pertencer ao quadro da enunciação, a não ser num plano ficcional, estas 

ficam investidas da sua própria subjetividade.   

Ao dirigir-se a um objeto inanimado, a uma pessoa ausente ou a uma parte de si mesmo, o 

«Eu» transforma-os em sujeitos capazes de lhe responderem, criando assim uma cena fictícia. Isto 

pode ser entendido como um dos processos constitutivos do sujeito textual que, através dos 

interlocutores que surgem nos poemas líricos (projeções de um ser solitário), procura a compensação 

de uma falha elementar. 

Ao determinar as áreas de pertinência na obra de Raul de Carvalho em função de critérios 

temáticos, pude verificar que muitos textos de 1955-1965 giram à volta de questões de identidade, da 

impossibilidade de viver duradouramente o amor, dos projetos e da missão do poeta. Esses aspetos 

são essenciais para a criação de uma imagem coerente do sujeito textual, baseada em estratégias que 

compreendem o recurso à apóstrofe. Sendo, por excelência, uma forma de interpelação, ela está ao 

serviço da procura que deverá ajudar o sujeito textual a encontrar um sólido ponto de ancoragem. 

Veja-se, a propósito, o poema «Perdão»
231

, datado de 1958 e incluído em Poemas Inactuais. 

Transcrevo parte: 

   

  Regresso à minha terra; andei perdido. 

  Chamem-me réprobo, ignaro, o que quiserem... 

  Sou como o pássaro que, depois de ferido, 

  Que Deus lhe dê a campa que lhe derem... 

 

  Não olho altares, não rezo, não ajoelho; 

  Mas na minha alma a comoção dorida 

  De quem volta de longe, de bem longe... 

  E encontra à sua espera toda a sua vida... 

 

  Ouço as primeiras falas que empreguei, 

                                                         
231 

 Cf. Op. Cit., pp. 583-586. 
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  Vejo as primeiras luzes que enxerguei, 

  Amo as primeiras coisas a que dei 

  O amor  que Deus pôs em quanto olhei... 

 

  ... 

 

  Terra de alqueive, ou monda, ou de pousio, 

  Terra de largos trigueirais ao Sol, 

  Quem vos mandou contaminar-me, 

  E para sempre, do vosso resplendor? ... 

   

  Poalha luminosa, mas agreste; 

  Folha de zinco em brasa; imensidão; 

  A toda a volta – tanto em vós, como em mim – 

  Implantou Deus a solidão. 

 

  Solidão! de hastes curvas no silêncio, 

  Que dá a volta inteira à terra inteira, 

  solidão que eu invoco como se 

  vos conhecesse pela vez primeira!... 

 

  Subo os degraus a medo; páro e ouço... 

  O que ouço eu? a voz dos sinos? minha mãe? 

  É com palavras simples e em segredo 

  Que eu beijo a terra onde nasci também. 

 

  Bernardim, Florbela, meu louco e bom Fialho, 

  Meus irmãos de pobreza, e solidão, e amor preso, 

  Aqui vos trago o que hoje tenho: um coração 

  Sofredor como o vosso, e como o vosso ileso!  

 

  Ó planície de alma! ó vento sem ser vento! 

  Ó ásperas vertentes ao nascente; 
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  Ó fontes que estais secas, ó passeios, 

  Da minha pobre mágoa adolescente... 

 

  Como eu vos quero ainda! como eu sinto 

  Que tudo o mais é tédio e traição... 

  Pode-se amar tudo na Vida, mas 

  Nunca se pode trair o coração. 

   

    

Neste poema depara-se-nos um «Eu» cuja imagem se articula coerentemente com imagens do 

sujeito textual estudadas no capítulo II: o seu sofrimento presente – veja-se a comparação com o 

pássaro ferido (vv. 3-4) – leva-o a procurar o abrigo da sua terra natal, esperando encontrar nela o 

perdão para faltas que não revela. Esse perdão deverá surgir da invocação de elementos selecionados 

pela sua memória afetiva; recordá-los apenas não chega, é preciso torná-los presentes, pois só 

indivíduos dotados de subjetividade (ser-aqui-agora) poderão perdoá-lo.  

A viagem de regresso ao seu espaço de origem é, no fundo, um mergulho em direção ao 

centro de si próprio, ao seu coração, e provoca-lhe uma intensidade de sentimentos que, na segunda 

parte do poema, será extravasada em várias apóstrofes. O destinatário do discurso deixa de ser o 

sujeito que, abandonando o ensimesmamento a que assistimos na primeira quadra, passa a dirigir-se 

à terra, à solidão, a escritores que pertenceram ao espaço alentejano – Bernardim, Florbela, Fialho –, 

à planície, ao vento, aos montes, às fontes ou aos passeios. Enquanto os invoca, vai encontrando a 

sua própria identidade: primeiro, os férteis campos de trigo contaminam-no com o seu resplendor; 

em seguida, a terra árida transmite-lhe a solidão, como se esta fosse resultado da desertificação 

provocada por um sol excessivo – recorde-se que, em boa parte da obra de Raul de Carvalho, 

nomeadamente quando se representa o Alentejo, o sol é referido através do seu poder calcinante e 

destruidor. A solidão leva-o depois a invocar outros escritores também marcados por ela, isto é, a 

procurar rever-se nas suas afinidades com «irmãos de pobreza, e solidão, e amor preso» (v. 30). 

Finalmente, o relevo alentejano impõe-se-lhe como uma realidade a que o ligará para sempre um 

amor indestrutível.  

Na parte final do poema, percebemos que a invocação, ao tornar presentes os elementos que 

acabo de enumerar, traz ao sujeito uma confiança renovada, que consiste na certeza da perenidade de 

objetos que ajudaram a fundar a sua identidade: «A casa da esquina onde nascemos... / A torre que 
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dá horas e não cai...»
232

. É essa confiança que nasce, sublinhe-se, da ficção de copresença criada pelo 

próprio ato de invocar, que o faz sentir-se perdoado. Pela intervenção da apóstrofe, aquilo que 

poderia ser um simples exercício de rememoração torna-se presença: a planície, as vertentes, a 

própria solidão, uma vez transformadas em destinatários do apelo do sujeito, são chamadas a 

participar da situação discursiva. 

Recorde-se que a apóstrofe, um tropo da aversio ab auditoribus, é definida por Quintiliano e 

por autores posteriores
233

 como um afastamento do orador em relação ao público. A palavra do 

orador será dirigida, portanto, a um segundo público, o que provoca um efeito de surpresa. 

Transpondo a eloquência do forum para o discurso poético, pode observar-se que a ação deste tropo 

consiste na reorientação do discurso do sujeito de enunciação que, em vez de se dirigir ao 

destinatário implícito do texto lírico (o «Tu»), passa a dirigir-se a elementos que normalmente fariam 

parte do enunciado poético. Estes tornam-se, assim, em correlatos do sujeito, numa situação de 

enunciação fictícia, como já tive ocasião de fazer notar ao citar J. Culler. 

A apóstrofe caracteriza-se por uma teatralidade intrínseca. É essa teatralidade que se presta à 

alteração violenta dos afetos, isto é, ao pathos, efeito procurado pela poesia sentimental. Os poemas 

de Raul de Carvalho em que se tematiza a subjetividade dizem normalmente respeito a conflitos que 

não ultrapassam as fronteiras do «Eu». Ao transformar objetos em presenças dialogantes, o sujeito 

tem a possibilidade de  povoar a cena da sua intimidade com seres de ficção, tornando visíveis ou até 

mesmo espetaculares os seus próprios conflitos. Esses seres virão depois em seu auxílio, permitindo-

lhe reencontrar-se. 

O debate teórico em torno da apóstrofe é ainda bastante produtivo, como pode concluir-se da 

leitura de um ensaio relativamente recente de J. Douglas Kneale intitulado «Romantics aversions: 

apostrophe reconsidered»234, em que o autor reage contra uma afirmação de J. Culler acerca do 

interesse consagrado pelos especialistas ao estudo deste tropo. Culler teria afirmado que a apóstrofe 

causa embaraço e leva, por isso, os estudiosos do lirismo a não a abordarem com a necessária 

profundidade. Com o propósito de demonstrar que Culler não tinha razão, J. D. Kneale passa em 

revista estudos realizados desde a Antiguidade, fazendo incidir o essencial da sua argumentação na 

questão da aversio, isto é, no reconhecimento de que a existência de uma apóstrofe não resulta 

apenas da presença de um vocativo, mas também da passagem do discurso de um auditor a outro. 

                                                         

232 Ibid., p. 586. 

233 Cf. H. Lausberg, Elementos de Retórica Literária, 3ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982. 

234 Cf. J. Douglas Kneale, «Romanticas aversions: apostrophe reconsidered», ELH, 58, The Johns Hopkins 

University Press, 1991, pp. 141-165. 
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Segundo este autor, J. Culler não teria sido capaz de distinguir entre apóstrofe e vocativo (adress), 

nem no plano histórico nem no plano teórico. 

Compreendo o teor dos argumentos de Kneale; contudo, julgo não ser fácil evitar essa 

indeterminação terminológica pois, embora os conceitos sejam rigorosamente definidos no quadro da 

retórica, perante os enunciados concretos desliza-se muitas vezes para uma indefinição de fronteiras 

conceptuais, pois os enunciados raramente ostentam um único tropo ou uma única  figura. Mais do 

que procurar redefinir um campo estabelecido desde a Antiguidade (o que limita o interesse dessa 

definição ao percurso diacrónico do conceito), proponho-me estudar um «efeito», consciente de que 

aquilo que contribui para a sua criação não é necessariamente um tropo tomado em sentido estrito, 

mas a sua  conjugação com outros processos retóricos tais como a prosopopeia, o dialogismo, a 

exclamação ou a interrogação. 

Na poesia de Raul de Carvalho, a apóstrofe recobre três grandes domínios: aquele em que 

está em causa uma imagem do poeta enquanto poeta – ele dirige-se então à poesia, pedindo-lhe a 

inspiração de que necessita; o da poesia religiosa – o sujeito invoca Deus movido por um desejo de 

religio cuja natureza explica por si só a utilização da apóstrofe, razão pela qual deixarei esses 

poemas fora de consideração; o da poesia onde se encontra a temática do sujeito. 

Na conhecida ode «Serenidade és minha» o sujeito de enunciação dirige-se à Serenidade 

pedindo-lhe que transforme, pela sua presença, a condição da humanidade, representada por uma 

longa enumeração. 

 

  Vem, serenidade! 

  Vem cobrir a longa 

  fadiga dos homens, 

  este antigo desejo de nunca ser feliz 

  a não ser pela dupla humidade das bocas. 

 

  Vem, serenidade! 

  Faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros 

  e com que os ombros subam à altura dos lábios, 

  faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos. 

 

  Carrega para a cama dos desempregados 

  todas as coisas verdes, todas as coisas vis 

  fechadas no cofre das águas: 
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  os corais, as anémonas, os monstros sublunares, 

  as algas, porque um fio de prata lhes enfeita os cabelos. 

 

  Vem, serenidade, 

  com o país veloz e virginal das ondas, 

  com o martírio leve dos amantes sem Deus, 

  com o cheiro sensual das pernas no cinema, 

  com o vinho e as uvas e o frémito das virgens, 

  com o macio ventre das mulheres violadas, 

  com os filhos que os pais amaldiçoam, 

  com as lanternas postas à beira dos abismos, 

  e os segredos e os ninhos e o feno 

  e as procissões sem padre, sem anjos e, contudo, 

  Com Deus molhando os olhos 

  e as esperanças dos pobres
235

. 

 

 Citei um extrato bastante longo porque o efeito retórico da apóstrofe é, neste caso, 

conseguido através da combinação com uma figura de repetição: a anáfora que serve de suporte à 

enumeração de elementos do mundo, numa acumulação que mostra o desejo de tudo conter no 

espaço do poema.  

Repare-se que o discurso parte do «Eu», dirigindo-se a uma entidade abstrata a que ele atribui 

um poder transformador, a Serenidade. No sentido restrito de  Kneale, não existiria sequer apóstrofe, 

mas simplesmente vocativo. Porém, se pensarmos que o poema tem como destinatário um «Tu» 

implícito, ao dirigir-se à Serenidade o sujeito de enunciação já está a reorientar o seu discurso.  

O poema que acabo de comentar fala-nos de um sujeito que acredita ter uma missão criativa, 

capaz de transformar a condição humana. O poeta é visto como um  mediador entre os homens e uma 

entidade superior. Ele é aquele que tem o poder de interceder, com o seu canto, junto da Serenidade. 

No entanto, da mesma forma que o pelicano de «La Nuit de Mai» não pode deixar de sentir uma dor 

intensa ao oferecer aos filhos o seu peito, quando se entrega à sua missão de poeta ele não  pode  

esquivar-se ao sofrimento e à solidão. Ao apropriar-se da entidade invocada, isto é, ao torná-la 

definitivamente num objeto, põe fim à ficção que ele próprio criara. É o que nos mostra o final do 

poema: 

                                                         
235

 Cf. op. cit., pp. 215-216. 
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   Para sempre irreal, 

   Para sempre obscena, 

   Para sempre inocente, 

   Serenidade, és minha. 

 

 O texto intitulado «Complainte à René Guy Cadou», que adiante comentarei, 

estrutura-se como um diálogo imaginário com um amigo já morto. Trata-se de uma verdadeira ars 

poetica, fundada nas afinidades com aquilo que caracteriza o sujeito textual dos poemas de Cadou: a 

ligação à natureza e a recusa das cidades, o valor consagrado à amizade, a solidão que provoca 

sofrimento mas que é ao mesmo tempo condição de criação, os sentimentos do «Eu» como origem 

de todo e qualquer ato poético. 

 O recurso ao vocativo é também uma marca da poética de Cadou que traduz a intimidade 

com outros escritores designados pelo seu nome próprio e põe em evidência a amizade que os une.  

 

  Lucien Becker Jean Rousselet Michel Manoll 

  Amis venus à la parole 

  Comme un bruit de moteur à l'orée du matin 

  Amis lequel de vous s'est réservé mes mains 

 

  A l'auberge du Gué du Loir 

  Tous quatre 

  On a tiré de lourds vantaux du soir 

  

  [...] 

  Pour le gué du sommeil 

  Et la Loire à passer 

  Bonjour au Gué du Loir 

  Les amis sont passés. 

  

O sujeito cita o nome completo dos amigos, em vez de os chamar diretamente pelo seu nome 

próprio. Interpreto isso como um desejo performativo de os apresentar ao leitor, alargando assim o 

círculo da amizade. Note-se que, em Cadou, o acto de nomear está ligado a uma relação afetiva do 

sujeito com aqueles que nomeia: ele identifica-se com outros sujeitos, presentificados através dessa 
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nomeação – regra geral, uma designação bastante formal para os amigos (apelido ou nome próprio e 

apelido), que no entanto ganha uma tonalidade amigável. A grande exceção será Helena, designada 

apenas pelo seu nome próprio, por representar o grau máximo de identificação. Ela é o correlato 

feminino do sujeito textual e pertence ao «reino vegetal» em que o amor tem lugar. A singeleza do 

nome próprio produz um efeito de intimidade que coloca o leitor irremediavelmente fora da situação 

de enunciação. Pelo contrário, quando enuncia o nome completo dos amigos como quem está a 

apresentá-los a alguém, cria um espaço de identificação em que todos podem participar, partilhando 

assim a amizade. Essa partilha chega a assumir contornos verdadeiramente humorísticos: 

 

  Paul Claudel ! filleul de Rimbaud 

  cinq grandes odes cent gros mots ! 

 

  [...] 

  A qui s'en prendre désormais 

  Pour célébrer le mois de mai? 

 

Concluindo: a abordagem do lirismo que se funda sobre a noção de sujeito permite-nos 

estudar um processo retórico característico de uma poesia que, apesar de vir depois das vanguardas 

literárias do século XX e da fragmentação do «Eu», continua a tradição romântica. Raul de Carvalho 

não se reclama herdeiro do romantismo e, como outros jovens poetas portugueses da geração de 

cinquenta, revela antes entusiasmo pela escrita automática dos surrealistas, mas a noção de 

inspiração continua a ser um dado importante para o estudo da sua poética. Parece-me também 

significativa, para uma inserção de Raul de Carvalho na tradição romântica, a já mencionada 

afinidade com René Guy Cadou, pertencente à École de Rochefort, que, ao «surréalisme» 

vanguardista opunha o «surromantisme». 

A apóstrofe é um processo retórico indissociável do lirismo romântico. A ficção de diálogo 

que lhe está associada pode revelar-se estruturante para a teorização necessária a uma tradição lírica 

que, tanto em Portugal como em França, não foi erradicada pelo modernismo.  

O efeito espetacular criado por figuras que interagem com a apóstrofe no enunciado poético 

parece-me particularmente revelador das virtualidades deste tropo para a representação do «teatro do 

Eu»,  o que explica a sua articulação com a temática da solidão e a sua importância para o estudo da 

poesia de Raul de Carvalho, nomeadamente na vertente que explora a relação do «Eu» com objetos 

do mundo. 
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3.2.  Sujeito e alteridade 

 

    Dans être on devrait lire «autre». 

       Todorov 

   

É tempo de passar à alteridade
236

 e às suas várias manifestações. Veja-se o que escreve 

Bakhtine a propósito da importância da relação com o «Tu»: «Les actes les plus importants, 

constitutifs de la conscience de soi, se déterminent par le rapport à une autre conscience (à un «tu»).  

La rupture, l’isolement, l’enfermement en soi, est la raison fondamentale de la perte de soi»
237

 . 

Ao descrever a evolução da imagem do sujeito, optei por não avançar explicações que 

ultrapassassem o quadro da autorrepresentação. Não tentei aprofundar as causas de que as várias 

imagens do sujeito textual são manifestação por pensar que, a não ser que se disponha de um 

apetrechamento específico verdadeiramente consistente, é preferível não ultrapassar uma abordagem 

estritamente literária. O estudo do sujeito, como observa Vladimir Krysinski238, não é um objeto 

específico da literatura ou da teoria da literatura no sentido em que o é, por exemplo, da filosofia ou 

da psicologia. Por isso, o esclarecimento de certos aspetos da autorrepresentação implicaria o recurso 

a outras disciplinas. Espero que, à medida que estes forem abordados no quadro da análise literária,  

possam encontrar o necessário esclarecimento. O estudo da alteridade, por exemplo, avança algumas 

explicações para a imagem de si criada pelo sujeito textual. 

A noção de relação falhada com o «Tu» permite-nos compreender o mecanismo de 

rememoração como solidificação de uma imagem presente, a crença na diferença como 

predestinação e a imagem de poeta sofredor, para quem escrever e viver são planos perfeitamente 

contíguos. É à luz de noções como as de «rutura» e de «isolamento» que, de acordo com o que 

escreve Bakhtine, encaro os mecanismos de que o sujeito se serve na reflexão sobre si próprio.  

                                                         
236 

A alteridade é aqui entendida como correlato da subjetividade. O sujeito tende a reduzir o outro a objeto, 

mas faz parte da sua afirmação enquanto sujeito-outro que este opere o mesmo tipo de redução. Isto pode ser 

designado como a existência interventiva do outro, que procura a todo o custo impedir o fechamento e a 

autarcia do mundo do sujeito. O outro afirma-se como alter por ser a origem de um olhar que, ao escapar ao 

controlo do sujeito – ao transcendê-lo –, o transforma em objeto (sentido sartriano) e por ser portador de uma 

mundividência que se afirma plenamente no diálogo com outros sujeitos (sentido bakhtiniano). 

Veja-se, a propósito,  Jean Paul Sartre, "Le Regard", in L'être et le néant,  Paris, 1943, pp. 310-364. 
237

 Citado por Tzevetan Todorov em Mikaïl Bakhtine. Le Principe Dialogique, suivi de Ecrits du Cercle de 

Bakhtine, Paris, Seuil, 1981, p. 148. 
238 

Cf. Wladimir Krysinski, «"Subjectum comparationis", les incidences du sujet  dans le  discours» , Théorie 

Littéraire,  Marc  Angenot (dir.), Paris, P.U.F., 1989, pp. 235-248. 
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«Toute expérience intérieure s’avère être située à la frontière, elle rencontre autrui, et toute 

son essence réside dans cette rencontre intense»
239

. 

Se se considerar que a intensidade da experiência interior reside no encontro com o outro, a 

vasta tentativa de diálogo com o «Tu» que atravessa a poesia de Raul de Carvalho pode ser lida 

como uma busca de intensificação da própria interioridade. Registe-se que é devido à importância 

assumida pela alteridade na formação da consciência individual que se compreende a sua inclusão no 

âmbito de um estudo do sujeito em poesia. Procurarei tornar clara esta ideia, partindo da 

especificidade da relação «Eu-Tu»  no modo lírico. 

É sabido o papel que Bakhtine atribui ao lirismo, independentemente da importância que 

consagra ao diálogo no romance. Sobre isso, escreve Todorov: 

 

Dès la première édition du Dostoïevski, et surtout avec «Le discours dans le roman», 

la prose, qui est intertextuelle, s’oppose à la poésie, qui ne l’est pas. La complexité poétique, 

dirait Bakhtine, se situe entre le discours et le monde; celle de la prose, entre ce même 

discours et ses énonciateurs
240

. 

 

No lirismo nega-se a possibilidade de representação do discurso e, por consequência, dos 

enunciadores responsáveis por discursos diferentes. Recorde-se que, para Bakhtine, será na 

existência de autonomia entre as vozes das várias personagens e a do narrador que se baseia a noção 

de «romance polifónico», estabelecida a partir do romance de Dostoïevski e da tradição em que este 

entronca.   

Segundo Bakhtine, no género romanesco o prosador representa a linguagem, introduzindo 

uma distância entre si próprio e o seu discurso. É devido a essa distância  que se desenvolve uma 

enunciação de segundo grau, isto é, da responsabilidade do narrador e de entidades pertencentes ao 

universo do narrado. No caso específico do romance polifónico, o narrador não se situa num plano 

hierarquicamente superior ao das personagens, como responsável último por todas as enunciações. 

Cada personagem é portadora de um discurso e de uma visão do mundo que podem perfeitamente 

opor-se quer aos de outras personagens, quer aos do próprio narrador. 

No caso do lirismo, é negada a possibilidade de representação do discurso: todo o enunciado 

poético se considera como enunciação de primeiro grau, ficando, portanto, diretamente subordinado 

a um único enunciador, o poeta. 
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Cf. op. cit., p. 148. 
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 Ibid., p. 100. 
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Le poète assume son acte de parole, qui est dès lors une énonciation au premier 

degré, non représentée, sans guillemets. Le prosateur représente le langage, introduit une 

distance entre lui-même et son discours; son énonciation est double (on pourrait voir dans 

cette opposition une préfiguration des idées qu’allait développer Käte Hamburger une 

vingtaine d’années plus tard, dans Logik der Dichtung)
241

. 

 

A definição do lirismo que passa pela distinção entre discurso e representação do discurso 

não me parece ser o contributo de  Bakhtine que melhor servirá o estudo do lirismo de Raul de 

Carvalho e, nomeadamente, o problema da alteridade. Para a pesquisa da articulação entre o sujeito 

textual e o «Tu» de alguns poemas líricos irei, não obstante os riscos em que certamente incorro, 

fazer apelo à noção bakhtiniana de diálogo. 

O principal contributo do autor de La Poétique de Dostoïevski para o estudo da construção do 

sujeito em Raul de Carvalho é a ideia segundo a qual toda a consciência subjetiva se constrói em 

diálogo com uma alteridade. Com efeito, na sua autorrepresentação, o sujeito textual encena 

múltiplas vezes um diálogo com um «Tu» que apresenta os contornos de um verdadeiro sujeito – 

nisto se distinguindo dos vários elementos invocados nos poemas da abertura solitária ao mundo –, o 

que me leva a sustentar que a alteridade em Raul de Carvalho constitui uma categoria determinante 

para o carácter da enunciação lírica. Por um lado, verifica-se que o  «Tu»  é uma presença obsessiva 

em toda a obra do poeta, independentemente de corresponder ao transcendente, ao amante, ao amigo 

ou de ser apenas um shifter cujo referente não chega a ser elucidado no poema. Por outro lado, uma 

análise mais atenta permite verificar que a imagem do sujeito e a feição que o seu discurso ganha ao 

ser dirigido ao outro parecem ser determinadas pela instância para a qual esse shifter  remete. 

Boa parte do lirismo de Raul de Carvalho carateriza-se pelo facto de a imagem que o sujeito 

textual dá de si próprio ser constituída com base num diálogo, o que não é único, no panorama 

português. Fernando Guimarães refere o mesmo fenómeno em relação à poesia de António José 

Maldonado e de Pedro Tamen.  Na poesia de António José Maldonado teríamos «uma enunciação 

dialogada, dirigida a um tu ou ao outro, e que, ocasionalmente, pode ser reforçada pela 

interrogação». Na poesia de Pedro Tamen, a alteridade instituir-se-ia «como elemento fundamental» 

por criar uma linguagem do «Tu» constituída por «referências que nos são dadas pela conjugação 

pronominal, por deícticos, pelo uso de marcas estilísticas ou descritivas»242. 
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 Ibid., p. 102. 
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 Cf. Fernando Guimarães A Poesia Portuguesa Contemporânea e o Fim da Modernidade, Lisboa, Editorial 

Caminho, 1989, p. 82. 
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Passemos ao estudo da alteridade nos textos. A investigação obedeceu a um critério 

empiricamente observável: a ocorrência do shifter «Tu»  e de formas verbais de segunda pessoa.  A 

tentativa de averiguar o referente para este shifter permitiu-me estabelecer a seguinte tipologia: 

 

 1. Tu-Deus 

 2. Tu-artista 

 3. Tu-amante 

 

Para além destes tipos fundamentais, verifiquei que, por vezes, pelo uso de um pronome de 

segunda pessoa, o sujeito textual se dirige a si próprio como se se tratasse de um outro «Eu». É o 

caso do poema «Buço», do livro Duplo Olhar, em que a ocorrência do nome próprio e a evocação do 

passado corroboram a impressão de se tratar do sujeito textual. 

  

  – Lembras-te, Raul, 

  quando eras novo e jovem  

  e tinhas barba cedo,  

  e tinhas um bigode à Charleston, 

  e não tinhas amigos,  

  mas tinhas o futuro, 

  todo o futuro à tua frente ... 

 

  – Lembras-te, Raul, 

  das amoras ... 

  

  –E dos trigais, de que te lembras tu ... ? 

  Não vês que a vida 

  deu cabo de ti. 

  Que tu a esbanjaste,  

  que deitaste tudo o que tinhas fora...     

  Que te comprometeste. 

  Com beijos que deste, os amores que foste  
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  pondo em rostos e pessoas, em frágeis 

  corpos, em repletas almas compassivas ... 

  – Não vês, Raul, 

  que o assim tem muita força, 

  que foi, sempre assim,  

  que será sempre assim, 

  que, quando não for assim, 

 

  – já, tu não existes. 

 

  7-I-77
243

 

 

Dentre os poemas em que o «Tu» parece ser um desdobramento do «Eu» destaco ainda 

aqueles em que a preferência pela segunda pessoa está associada a uma forma programática e por 

isso extensível a todos os indivíduos. É o caso de «Via Crucis», da obra Versos (Poesia II)
244

. 

 

  Vá! despe-te dos vãos  

  ouropéis do sonho  

  para ficares só 

  e do teu tamanho 

 

  O Mundo bem quer 

  que lhe dês ouvidos  

  mas tu sabes quanto  

  mentem os sentidos 

 

  Fica aonde estás: 

  talvez mais secreto  

  e mais triste, mas:  

  De aqui lá é perto. 
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Cf. op. cit., pp. 825-826. 
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 Ibid., p. 354. 
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  (23 e 24-VII-57.) 

 

Como nos casos que acabo de citar não está em causa a relação do sujeito textual com um 

«Tu», não os tomarei diretamente em consideração.  

Verifica-se também que, sob o pronome «ele», se encontram importantes figurações do 

amante. A passagem do discurso direto a um discurso sobre o amante caracteriza justamente a 

segunda grande fase da obra de Raul de Carvalho.  Estes poemas serão, por isso, estudados. 

Num número reduzido de textos, pela descrição minuciosa, pela proximidade da visão do 

sujeito textual em relação ao «Tu» e ainda pela presença de certos dados referenciais, percebem-se os 

contornos de uma instância biograficamente documentável
245

. Apesar de serem poucos os poemas 

em que  ocorre este «Tu», a sua especificidade mostra valer a pena mencioná-los. Exemplifico com 

um excerto extraído da obra A Casa Abandonada, 1977: 

 

Bem sei que há, em Lisboa, inúmeros quartos por onde andei; 

Lúgubres; frios; iguais ao teu. 

  ... 

A lentidão com que dobras a folha do poema; 

Exígua; atrozmente incomportável.; mais limitada, ainda,         

  que a conversa; 

Quantos anos passaram depois de que te vi?   

Quantas vezes tiraste tu os óculos 

para ver melhor,  

para desejar e esquecer 

Nunca mais esquecerei a doença que pairava nas tuas          

            pupilas  

e era feita: 

de criança sem ninguém, de noites de prazer solitário, de pobreza e de morte, de 

infância desvalida – de infância a que o Ódio do mundo bem cedo sufocou,  

das efémeras alegrias de desfolhar uma rosa 

e espalhar-lhe as folhas  

à superfície da água. 
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 Trata-se de casos em que  a representação do «Tu» transpõe para a dimensão ficcional do poema 

características de alguém que o autor conheceu, aspeto interessante pela feição própria que incute à ficção 

enquanto tal.  
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  ...  

Havia uma nora, um cão –   o «Dragão»  –  felpudo e meigo; 

Havia a frescura do Verão dentro de casa; 

Havia um forno com pão de trigo, quente e fresco, fofo; 

Havia, à tarde, ao fim do dia, os chocalhos dos animais anunciando a terra trabalhada; 

Havia entendimento; havia tudo. 

E tu, escondido no teu canto de feno e laranjeiras,  

Imaginavas como seria o Mundo, 

 

Começava a nascer em ti um ódio terno por teu pai,  

um amor inviolável pela tua mãe
246

. 

 

A proximidade relativamente ao «Tu» verifica-se, em primeiro lugar, pela afinidade entre a 

sua imagem e a do sujeito textual: atente-se na referência aos seus inúmeros quartos e ao facto de 

ambos serem poetas; em segundo lugar, pela circunstância de o «Tu» fazer parte do universo 

harmónico que parece integrar as recordações do «Eu».  Este poema é, também, um dos raros em que 

se descreve um espaço concreto (registado num «alvéolo da memória», no sentido bachelardiano 

referido no capítulo II) e em que o «Tu» aparece associado a entes familiares.  É difícil saber que 

tipo de laços os uniram, mas parece claro que ele terá feito parte, enquanto entidade com o mesmo 

estatuto do sujeito, de um universo que este recorda, como o de  Parágrafos ou de Talvez Infância. 

Ora, não é certamente pela rememoração, mergulho do solitário em si próprio e no seu passado, que 

se instaura a alteridade. Os poemas de pendor memorialístico não serão, por isso estudados aqui. 

 

3. 2. 1. Tu-Deus 

 

Há uma parte da obra de Raul de Carvalho em que o shifter «Tu», escrito com maiúscula, 

designa uma entidade situada num plano superior. A relação hierárquica sugerida nos poemas em 

que a presença dessa entidade ocorre é herdeira de duas tradições: a da poesia mística e a da poesia 

petrarquista e neoplatónica. As obras em que podemos observá-la são a plaquete A Aliança (1958) e 

o livro Realidade Branca (1968), que se divide em três partes. As  duas primeiras  são datadas de 

1955 e intitulam-se «O Dia Difícil»  e «Religião do Mar». Para além das duas obras citadas, a 

                                                         
246 Ibid., pp. 796-798. 
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temática religiosa é visível em vários textos de Poemas Inactuais, (alguns datados de 1955) e ainda 

num número reduzido de textos de Poesia, Mesa da Solidão e Versos (Poesia II) . 

Antes de discutir a questão da natureza da religiosidade na poesia de Raul de Carvalho e 

respetivas implicações para a temática da alteridade, gostaria de chamar a atenção para o seguinte 

dado empírico: um excerto de A Aliança foi incluído na antologia de poesia religiosa Les Jours du 

Seigneur, versão portuguesa da Livraria Morais Editora, 1962. Isto constitui um reconhecimento 

inequívoco da presença de uma temática religiosa na obra de Raul de Carvalho. Outro dado exterior 

que  confirma essa presença, não em termos de receção, mas de opção autoral, é a escolha, numa 

epígrafe que antecede Realidade Branca, do poeta Patrice de La Tour du Pin. No prefácio a Psaumes 

de Tous mes Temps, 1974, ele declara ter sido sempre norteado por «un grand amour de la nature, 

une passion pour la création poétique et un vif appétit religieux», manifestando ainda a esperança de 

que a sua contribuição poética pudesse servir «à une renaissance religieuse à venir»
247

. É conhecido 

o cuidado posto por Raul de Carvalho na escolha das suas epígrafes, o que me leva a supor que, pelo 

menos na altura da vinda a lume de Realidade Branca, o autor se identificaria com o intenso «apetite 

religioso»  que La Tour du Pin viria a mencionar anos mais tarde como vindo já de muito longe. 

Avançados os elementos que, de um ponto de vista exterior à poesia propriamente dita, 

indiciam a presença de religiosidade  na obra de Raul de Carvalho, é preciso  sublinhar a  estranheza 

que essa presença provoca. João Barrento, num ensaio intitulado «Raul de Carvalho: a Poesia no 

Círculo», defende o carácter ocasional da problemática religiosa, ou seja, na terminologia que utiliza, 

do «círculo Tu-Deus».  Para este autor, tratar-se-ia de um acaso de escrita projetiva, revelando o 

sujeito a sua religiosidade «em textos perpassados pelo desejo místico-pagão de religação com um 

Tu, humanizado pela insistente recorrência do motivo do  “coração” 
248

». 

A  confirmação  do carácter ocasional do «círculo Tu-Deus» encontra-se no seu 

desaparecimento a partir de Realidade Branca.  Como é que se pode compreender que, num poeta 

em que os temas característicos dos livros dos anos oitenta se adivinham já nos de cinquenta, uma 

problemática possa ser tão circunscrita? 

Pense-se, por exemplo, no caso de Vitorino Nemésio. Os livros que mais agudamente 

refletem uma inquietação religiosa são O Pão e a Culpa e  O Verbo e a Morte.  Porém, a 

religiosidade não está confinada a essas duas obras, podendo mesmo ser detetada em Limite de 
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 Cf. Patrice de la Tour du Pin, Psaumes de Tous Mes Temps, 1974, p. 8. 
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 Cf. João Barrento, «Raul de Carvalho: "a Poesia no Círculo"»,  Colóquio/ Letras, nº 36, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1977, pp. 68-69. 
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Idade
249

. Em Raul de Carvalho, pelo contrário, a religiosidade parece corresponder efetivamente a 

uma fase. 

A principal característica de A Aliança e Realidade Branca, no tocante ao problema da 

relação entre o sujeito e um correlato que se configura como «Tu-Deus» é a copresença de uma 

temática de verdadeiro cariz religioso e de uma temática amorosa pessoal, cujos problemas 

fundamentais encontram tratamento semelhante noutros livros. É o que acontece com a 

impossibilidade de viver duradouramente o amor.  «Eu sabia que amar-te era perder-te»  é um verso 

de Realidade Branca que poderia perfeitamente integrar-se na poesia amorosa. A proximidade entre 

estas duas linhas – a da poesia religiosa e a da poesia amorosa – não está isenta de contaminações, 

dando origem a mútuos empréstimos, sobretudo de índole lexical. É frequente o recurso a um léxico 

importado da religiosidade cristã para exprimir sentimentos amorosos  que nada têm que ver com ela.  

A palavra «religião», no título «Religião do mar», ilustra o que acabo de afirmar.  Com efeito, não se 

trata de religião, mas sim de uma poderosa legitimação da sensualidade, pelo recurso a uma palavra 

de uma área semântica em que esta é proibida. A temática amorosa parece ser mais forte do que a 

temática religiosa e, por isso, acabará por ser ela a impor-se, como adiante se verá. 

Uma característica da religiosidade em Raul de Carvalho é estar situada no cerne do diálogo 

«Eu-Tu», podendo assumir, para usar uma expressão de que Fernando Guimarães se serve 

relativamente a Pedro Tamen, «um significado de vinculação ao Outro»
250

. Mais do que a natureza 

do outro, ganha destaque o desejo de ligação, ou de religação, recuperando o significado etimológico 

de religare – reunir. 

Para o autor de Mesa da Solidão, a dificuldade de encontrar um correlato traduz-se na 

recorrência e na variedade do apelo. Entre os vários destinatários desse apelo, o «Tu-Deus» 

representa um esforço de ascensão que, por ir contra a natureza mais profunda do sujeito textual, não 

poderia ser duradouro. 

Como acima referi, a poesia religiosa de Raul de Carvalho aproxima-se da corrente dos 

místicos. Maria de Lourdes Belchior define a poesia mística como aquela que pretende comunicar o 

inefável da experiência de Deus
251

. Seria errado pretender que é dessa experiência que se trata, nos 

poemas do autor de Realidade Branca. Aquilo que se observa é uma procura deliberada de diálogo 

com a poesia mística, através da intertextualidade e da utilização de imagens consagradas pela 

respetiva tradição. A dedicatória de A Aliança – «Para Thomas Merton» –, evoca um mestre do 
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Ver, a propósito,  Maria de Lourdes Belchior, O Espaço  Ascético-místico  da  Poesia  de   Vitorino 

Nemésio,  Lisboa, separata da revista Brotéria, Fev. de 1979, pp. 135-162. 
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 Cf. op. cit., p. 83. 
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 Ver, sobre o assunto, o verbete «Mística» elaborado por Maria de Lourdes Belchior, in Dicionário de 

Literatura, dir. Jacinto do Prado Coelho, 3ª ed., Porto, 1984, pp. 645-650. 
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monaquismo contemporâneo, autor de A Noite Privada de Estrelas, 1947, e de várias obras 

posteriores em que procura a síntese do misticismo de tradição ocidental com o budismo Zen. Uma 

epígrafe de San Juan de La Cruz – Para venir a serlo todo / no quieras ser algo en nada – mostra 

igualmente a relação intertextual com a corrente dos místicos. 

Os poemas que compõem A Aliança falam-nos de um problema na relação entre Deus e a 

humanidade. O sujeito começa por nos confrontar com a sua desistência de tentar compreender os 

desígnios de Deus. 

 

  Não tenho mais espaço para ti  

  Nem no meu coração 

  Nem no meu cérebro
252

 

 

A incapacidade para compreender Deus não é exclusiva do «Eu», estendendo-se à própria  

humanidade. O sentimento partilhado é o de que os homens estão afastados de Deus e já não 

conseguem compreender a Sua «Verdade» por ela já não ser transparente. Assim, não lhes restaria 

senão viver à espera de «um novo Génesis».   

Assistimos, primeiro, a uma extensa enumeração de quadros vivos, com o objetivo de mostrar 

o estado de confusão e ceticismo a que a humanidade chegou «tantos anos após/ A Sua santa vinda/ 

Em carne e osso de homem». Os fragmentos do duro mundo dos homens surgem numa estrutura 

sintática exaustivamente repetida: uma conjunção subordinativa condicional introduz  uma oração 

que se repete ao longo do poema, culminando numa única explicação, expressa nos versos que se 

seguem: 

 

  É porque está escrito 

  À entrada do pórtico 

 

  Que há-de passar por aqui 

  Um novo Génesis
253

. 

 

Repare-se que, apesar do «se» anafórico, não existe para o homem qualquer espécie de 

abertura dependente de uma condição a realizar. A causa do estado da humanidade encontra-se nas 
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palavras que anunciam um novo Génesis. Não há qualquer espaço para o livre arbítrio do homem e, 

por consequência, também não lhe pode ser imputada a culpa da sua situação no mundo. Essa 

verdade escrita parece ser tão determinante que o sujeito desiste mesmo de inculpar Deus por «O 

homem ser o mesmo/ Ladrão e o mesmo crime» (vv. 16-17). 

O problema da incompreensão dos desígnios de Deus não leva o sujeito a diminuir a sua 

confiança neles por ter a consciência de não ser dono dos próprios gestos, movendo-se apenas pelo 

consentimento divino. 

 

  Em seu fraco e tímido 

  Movimento, os nossos 

  Dedos nada podem ... 

 

  O que nos dedos há 

  De seguro ou de forte 

  Pertence a outro Corpo 

 

  Que, quando Se revela, 

  Aos dedos comunica 

  Graça, bondade e força. 

 

  Então os paralíticos 

  Dedos recomeçam 

  A alegre faina 

 

  De unir e desunir 

  De atar e desatar 

  A rede da aliança. 

 

  Os dedos fogem, fulgem! 

  Rápidos, radiosos rios. 

 

  Em cada gesto seu 
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  Deus pôs consentimento
254

. 

 

Apesar das conotações positivas desta dinâmica gestual, o fecho do poema evidencia uma 

aspiração última à quietude, situada para além da confusão humana: 

 

  Até que Deus suprima 

  A confusão dos gestos
255

. 

 

Em A Aliança há, pois, uma temática religiosa que engloba o sujeito, a  humanidade e Deus.  

Como referi acima, o livre arbítrio do homem nunca é citado e, por isso, também não lhe pode ser 

imputada a culpa pelo afastamento em relação à Verdade divina. 

No livro Realidade Branca elabora-se o problema do carácter inaceitável da renúncia que é 

exigida ao sujeito para poder amar e louvar a Deus. A subordinação do amor humano ao amor divino 

e a imposição de uma recusa da sensualidade são os temas que estruturam a obra. Na primeira parte – 

significativamente intitulada « O Dia Difícil» –, o sujeito aceita, apesar das marcas que revelam o  

esforço que isso lhe exige, tanto essa subordinação como a renúncia à sensualidade. Na sua tentativa 

de elevação até Deus, a figura do ente amado funcionará simultaneamente como inspiradora de um 

amor espiritual e objeto a que será preciso renunciar para que a alma possa ascender até à sua 

«última morada». 

Repare-se que, no que ao diálogo com as obras dos místicos diz respeito e, concretamente, ao 

percurso da alma até à unio mistica, a fase que aqui ganha relevo  é a da dúvida, em que a alma 

experimenta um sentimento profundo de indigência e de abandono por Deus. Veja-se o seguinte 

excerto do poema VII: 

 

  Concebido para amar, vi-me cercado 

  De gelo, e sombra, e Deus fingindo que 

  Não sabe que eu existo – 

  Porque foi
256 

? 

 

 Ou do poema XI: 
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  Deus faça com que eu não 

  Desespere de merecer 

  A paz da minha alma. 

 

  Senhor, eu sei que Tu desertas 

  A cada passo meu, da morada a que Tu 

  Me destinas.  Porquê tanta demora
257

 ? 

 

Observe-se o movimento assumido pela renúncia do sujeito à fruição amorosa e a 

indissociabilidade desta temática em relação ao problema religioso. Em muitos poemas de A Aliança 

e de Realidade Branca encontra-se, para além da presença de uma entidade que pode ser identificada 

com o transcendente, a de um «Tu»  com contornos humanos. No primeiro poema, surge-nos 

justamente o ente amado, num plano superior ao do sujeito. Esta posição hierárquica revela uma 

convergência das influências neoplatónica
258

 e cristã num modelo romântico que as assimila e 

transforma.  

 

   À tua altura – clara! – 

  Põe Deus as nuvens;  

  E o meu coração, baixo. 

 

  Não tremo se te vejo: Mais ainda 

  Do que dantes me elevo para ti. 

  

  Deus ajuda-me a ver-te e a louvá-Lo
259

. 
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 Ibid., p. 422. 
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 Pelo papel medianeiro que o amor assume na busca de comunhão com Deus, estes poemas estão  mais 

próximos de uma situação típica da poesia petrarquista  do que da poesia mística do Século de Ouro. Um traço 

da poesia de influência neoplatónica é o sentimento amoroso, que exclui a possibilidade de consumação, ser 

encarado como uma maneira de ascender a Deus. Existe, porém, uma diferença importante entre a poesia 

inspirada em Petrarca e a de Raul de Carvalho: o papel desempenhado pelo olhar na contemplação da amada, 

que faz dela objeto de minuciosa descrição, em que abundam os indícios da sua presença física através de 

referências aos olhos, aos cabelos ou às mãos. Em «O Dia Difícil» o «Tu» está presente como um mero 

shifter, não havendo qualquer referência à sua aparência física. Esta imaterialidade do «Tu» presta-se a 

confusões entre o ente amado e Deus, escondendo a identidade desse ente amado que, ao invés da convenção 

do lirismo de inspiração petrarquista, não é feminino, mas masculino. 
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Cf. op. cit., pp. 411-412. 
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O amor pelo «Tu» e o louvor a Deus fazem parte de um único movimento – « Amando-te, é a 

Deus que louvo e amo» –, baseado na renúncia à sensualidade e à posse: 

 

  Orgulho-me se Deus, para adorar-te, 

  Me despojou de toda a carne, débil
260

. 

 

 E ainda: 

 

  Deus serve-se de ti para que eu saiba  

  Que tu me dás testemunho 

  Da impossível posse
261

. 

 

Progressivamente, instaura-se no sujeito um estado de dúvida e sofrimento devido à 

separação imposta. Veja-se, no mesmo poema, o verso «Pergunto a Deus o que é que nos separa».  

Ou, no poema IV: «Ah, como é triste/ Amar-te assim...» (vv. 13-14). 

A solução para o seu conflito interior, causado pelo abandono divino e pelo peso do 

sentimento em relação ao ser amado, será encontrada numa convicção pessoal, expressa no poema 

IV: a de que «Deus não prefere um amor a outro amor» (v. 17). O fiel da balança para aferir o peso 

dos afetos deve ser o coração, que, como pode observar-se, adquire um papel cada vez mais central 

na obra de Raul de Carvalho. 

O poema XV ilustra esse papel. Os 4 versos finais, primeiro publicados em Versos (Poesia I), 

aparecem agora recontextualizados
262

. 

 

  Quanta ternura, minha alma, posta ao longo  

  De tanta hora solitária ... 

 

  O coração vacila e, no entanto, 

  Há neste ponto uma fonte inextinguível... 

                                                         

260 Ibid., p. 412. 

261 Ibid., p. 413. 

262 Processo de que se encontram outros exemplos na obra de Raul de Carvalho, nomeadamente no poema 

XIII de Realidade Branca: «Cenário» fora publicado num jornal como poema independente. Porém, o caso 

onde a inserção de um poema ou parte de um poema num novo contexto encontra a sua elaboração mais 

acabada é no livro Tampo Vazio. São incluídos nesta obra dois poemas publicados no Diário de Notícias e 

depois comentados pelo narrador, que diz ter descoberto que os autores desses poemas tinham sido duas 

personagens de uma narrativa de Tampo Vazio. 
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  Água correndo. 

 

  Meu companheiro de sempre, coração  

  Com tanta coisa dentro para dar... 

 

  Sempre correndo para chegar aonde 

  Nenhum de nós pode chegar
263 

... 

 

Repare-se na dupla aceção da forma verbal «correndo»: primeiro, referida à água; depois, 

referida ao coração. A segunda aceção representa o esforço deliberado, o investimento voluntário do 

sujeito, enquanto a primeira ilustra a possibilidade de renovação pelo amor. A abordagem do amor 

através da referência à água pode ser lida como uma valorização da sua dimensão física, pois a água 

é o elemento que está mais ligado às metáforas da sensualidade. No poema XIV de «O Dia Difícil»  

é «perto da água» que surge a primeira imagem de erotismo: «Ansiosas mulheres, de peitos 

salientes,/ Gesticulam na praia, à luz da lua» (vv. 21-22). 

Retomando o movimento a que se assiste em «O Dia Difícil»: até ao poema IV, Deus é ao 

mesmo tempo a fonte de onde o amor emana e o ponto aonde ele deve conduzir.  Progressivamente, 

inverter-se-ão as posições entre o Amor (consubstanciado no motivo do coração) e Deus. A ideia 

fundamental será, doravante, a de que o amor por um «Tu» humano é uma forma de amar e louvar a 

Deus. Por isso o  sujeito afirma: «Não amo nada/ Que não deva amar» (vv. 26-27).  

Na tendência para conciliar todas as formas de amor, incluindo o amor homossexual, é 

impossível não reconhecer a poderosa influência de Carlos Coccioli, autor de Fabrizio Lupo
264.

 A 

personagem principal dessa obra, um jovem dilacerado pelo sentido de culpa que a fruição amorosa 

com indivíduos do mesmo sexo lhe causa, apesar da absolvição que a igreja lhe concede devido ao 

seu arrependimento, julga descobrir que, ao fixar toda a sua capacidade de amar num único parceiro 

amoroso, está a ir ao encontro da vontade de Deus: 

 

Na manhã seguinte, muito cedo, Fabrizio entrou numa igreja e, fixando o altar, disse 

humildemente: 
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 «Pai: não vim pedir-te perdão nem agradecer-te. Só posso pedir-te perdão de erros 

cometidos e, quanto às minhas opções, sabes que não tenho a culpa. Não vim agradecer-te. 

É tal a felicidade que me invade que é como se me fosse dada por um destino: nascida 

comigo, ou para mim, pelos séculos dos séculos. Vim aqui, Pai, testemunhar-te que ouvi a 

tua voz e identifiquei o teu sinal. Vim pedir-te que não me faças indigno dele. Vim dizer-te 

que, ao olhar Laurent, é a ti que descubro: tu já não és invisível, difuso, indiferente, mas 

vivo, concreto, actuante, confortante. Fonte de amor: amor. Ajuda-me por isso, tu que és 

amor, a amar. Ajuda-me a consumir-me no amor, a não temer o seu fogo, a não vacilar 

frente ao risco e ao medo do ridículo, a não traficar, a não aviltar, a não degradar, a não 

corromper. Ajuda-me a distinguir o verdadeiro amor do falso amor. Ajuda-me a não ceder 

às emboscadas dos inimigos do amor. Ajuda-me a suportar os ataques dos padres que, do 

amor, só conhecem o nome. Dos juízes que, com leis adulteradas, dão sentenças sobre o 

amor. Dos poetas, que elogiam os atributos, não a substância, do amor. Dos moralistas, que 

encarceram o amor numa prisão de dogmas. Ajuda-me, tu que és amor, agora que o teu 

tempo chegou
265

. 

 

Transcrevi a longa oração de Fabrizio por entender que ela sintetiza o tipo de sentimento 

amoroso para o qual se evolui entre «O Dia Difícil» e «Religião do Mar». Este sentimento 

determinará, naturalmente, um afastamento da ortodoxia religiosa. Em Fabrizio Lupo, a 

consequência é  semelhante: 

 

... depois, quando fui confessar-me, disseram-me que a absolvição era impossível. 

Porque ao perguntarem-me se tinha a intenção de afastar-me daquele amor, eu respondi que 

não tinha o direito de o renegar. E, ao perguntarem-me se aquele pecado me entristecia a 

alma, respondi que a minha alma exultava de alegria. Consequência: enquanto que, ao 

encontrar Laurent, reencontrava o tempo de Deus, saía pela primeira vez do confessionário 

sem aquela absolvição que me fora generosamente concedida no tempo da desordem 

sentimental e moral
266

.  

 

Religião do Mar traz-nos o segundo momento importante na relação entre o sujeito e o «Tu». 

O problema da impossibilidade de conciliar o amor sensual com o desejo religioso de união com 
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Deus parece resolver-se pela aceitação incondicional da sensualidade e pela total obliteração dos 

problemas de carácter moral que lhe eram inerentes em «O Dia Difícil».  

A sensualidade passa a ser objeto de culto. O mar – elemento mencionado no título e 

profusamente reiterado ao longo dos poemas – e todo o campo semântico da água, apesar de 

símbolos reconhecidos da sensualidade, ficam investidos de uma função purificadora e, 

consequentemente, legitimadora: a fruição sensual é possível, desde que salvaguardada pelo poder 

purificador do mar. 

Pelo cântico da água, a religiosidade distancia-se definitivamente da ascese mística para se 

aproximar de uma espécie de panteísmo, tal como é referido por João Barrento
267

: 

 

  Ó Água!  Água! 

  Ó Mãe de todas as fêmeas que todos os homens     

  possuem com Alegria!, 

  de todos os ritos e religiões  

  da Terra, 

  de toda a confiança com que vós  

  lavais e limpais os corpos, 

   os corpos serenos e ávidos e semelhantes aos deuses
268

. 

 

As imagens de sensualidade terna, despertada por um jovem parceiro amoroso, são 

compatíveis com esta religião: 

 

  Qual de nós está 

  um ao outro mais preso, 

   só aos deuses compete conhecer. 

 

  E é costume dos deuses 

  ouvir o que ama e não pergunta. 

 

  Fácil me é comparar 

  esta noite aos teus dedos,  

                                                         
267

 Cf. op. cit., pp. 68-69. 
268 

Cf. op. cit., p. 437. 



 

 173 

  fácil me é dividi-los  

  e acariciá-los, 

 

  Prefiro deixar 

  à noite o cuidado 

  de purificar 

  teus dedos de infante morto 

   com a água lustral da lua. 

 

  Ardentes e iluminados, teus dedos,   

  – meus dedos Te possuem
269

  . 

 

A grande transformação operada  entre a necessidade de renúncia à fruição amorosa 

característica de  «O Dia Difícil»   e a possibilidade de comunhão do amor que se observa em 

«Religião do  Mar» traduz-se nos versos: 

 

  Cada palavra seja 

  Entre nós um abraço  

  de despedida  

   

  (O Dia Difícil, II, vv. 18-20). 

e 

  Até que o Amor não necessite  

  da nossa ausência  

 

  (Religião do Mar, I, vv. 61-62). 

 

Finalmente, na terceira parte do livro – intitulada «Realidade Branca» e sem data, o que me 

leva a supor que a sua redação pode estar próxima da data de publicação, 1968  –, assiste-se a uma 

mudança radical da religiosidade, que irá inverter o sentido da aproximação: já não se trata da 

ascensão da alma até Deus, mas simplesmente de dar lugar em si ao Deus que  procura o sujeito. É 
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Deus que, se acaso existir, deve descer até ao homem.  Trata-se, claramente, da desconstrução do 

«acaso» constituído pelo diálogo do sujeito textual com Deus. 

 

  Só amo quanto em mim requer amor. 

  Não beijo excluindo a boca. 

  Não tenho provas nenhumas 

  De que Deus exista
270

. 

 

Uma vez observada a evolução da representação da relação «Tu-Deus» desde A Aliança até à 

parte final de Realidade Branca, atentemos ainda no referente do shifter «Tu», que tanto pode ser 

escrito com minúscula como com maiúscula. 

A oposição entre «Tu» e «tu» é relativamente sistemática na plaquete A Aliança. Há, 

contudo, casos em que o referente resulta ambíguo.  Veja-se um exemplo em que, apesar de ser Deus 

o interlocutor, o pronome está escrito com minúscula. 

 

  Se encho os papéis de versos 

  Se a cada letra espero a tua 

  Anunciação
271

 

 

Na obra Realidade Branca a ocorrência não sistemática da alternância maiúscula/minúscula 

leva a frequentes confusões entre Deus e o «Tu» amoroso. Esta instabilidade deve-se, justamente, à 

fraqueza do referente.  A personagem para a qual o shifter «Tu» remeteria parece ter uma 

importância diminuta.  O processo de exaltação do «Tu» através do recurso à maiúscula perde o seu 

efeito quando o sujeito utiliza uma minúscula para se dirigir a Deus. Assim, a consequência da 

utilização assistemática de «Tu» e de «tu»  será a de que, mais do que um correlato do sujeito, o 

shifter configura um tipo de enunciação que se baseia na presença do outro: a «enunciação 

dialogada», de acordo com uma designação de Fernando Guimarães.   

Esta ideia encontra reforço na afirmação explícita da crença na existência do «Tu» – 

perfeitamente dispensável, se o sujeito nela acreditasse de facto –, no poema que fecha «O Dia 
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Difícil»: «Que nunca tenhas existido/ é coisa em que nunca acreditei./ Foi Deus que me criou, e Deus 

/Não consentiria nisso. ... /(Volto a dizer que existes, com certeza!)»
272

. 

A Impressão última que se desprende da representação deste «Tu-Deus»  é a de que ele se 

limita a abrir um lugar para a interlocução. Por «ocasional» que consideremos a sua ocorrência, não 

devemos descurá-la, quando  pretendemos ter uma visão de conjunto da poesia de Raul de Carvalho. 

Mas também não se pode afirmar que o «Tu-Deus» constitua um correlato do «Eu», isto é, que seja 

uma entidade subjetiva análoga à «construção referencial» (de carácter fictício, naturalmente) que se 

nos depara no caso do sujeito textual. 

 

3.2. 2. Tu-artista 

 

O «círculo»  em que a alteridade mais se aproxima de uma correlação efetiva é o do «Tu-

artista».  Trata-se de uma categoria que vai muito além da meticulosa construção de um conjunto de 

referências culturais, através de escolhas manifestadas em epígrafes, dedicatórias ou intertextos: na 

verdade, nomes de autores empíricos surgem no corpo do poema, ocupando o lugar de um «Tu» com 

quem o sujeito dialoga. 

Esses artistas  integram-se em dois grandes grupos, o dos pintores e o  dos escritores.  O 

sujeito apresenta-os como irmãos de ofício e reserva-lhes um amplo espaço afetivo.  O grau de 

proximidade varia, mas o movimento de identificação pode atingir uma intensidade capaz de criar 

uma ilusão de correspondência por parte do «Tu». Com efeito, a principal característica da relação 

«Eu-Tu» quando o segundo elemento é um artista é a profunda empatia que se verifica no discurso 

do sujeito, expressa por afinidades de experiências vividas – frequentemente, cria-se uma biografia 

fictícia do «Tu». A estas afinidades deve acrescentar-se a coincidência de opções estéticas.   

Nos parágrafos seguintes procederei ao estudo do processo de empatia entre o sujeito e o 

«Tu-artista».  Parto de um número limitado de poemas, cuja escolha foi baseada em dois critérios: a 

importância do artista mencionado, avaliada pelo número de poemas em que o seu nome ocorre e a 

especificidade do referido  processo de empatia, dentro de cada poema. 

Em cada um dos autores escolhidos para ocuparem o lugar do «Tu», Raul de Carvalho 

destaca elementos que são temas de relevo na sua obra: por exemplo, a valorização da juventude 

percebida em quadros de René Bèrtholo e Marc Chagall reflete-se nos poemas, como pode verificar-

se ao estudarmos a autoimagem construída em Parágrafos e Talvez Infância. Aí, a correspondência 
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atinge pormenores de identificação que revelam o carácter eminentemente projetivo da relação «Eu-

Tu».  

No poema «És a voz que vem do quadro», do livro Poesia I, lê-se: 

 

  René, não é difícil  

  esquecer a escola,  

  esquecer o bibe, esquecer as cores,  

  trocá-las depois pela namorada 

  ouvir os poemas dos nossos amigos,  

  ter tanto projecto que a vida não chega  

  para ser feliz 
273

 ...? 

 

A dificuldade ligada à passagem da infância à adolescência e a presença de projetos 

irrealizáveis representam características da própria experiência subjetiva, vindas à tona pelo estímulo 

cromático de um quadro de René Bèrtholo.  Observe-se a penetração na interioridade da figura desse 

pintor, sugerida pelo conhecimento que o sujeito revela dos seus pensamentos mais íntimos, do seu 

passado e das suas sensações presentes. 

 

  Alguém nos espera para nos deixar  

  das cores a memória, a doce memória. 

    ... 

  Alguém que murmura palavras tão belas  

  e tão conhecidas, 

  que tu interrompes o que estás fazendo, 

  as distantes coisas em que estás pensando,  

  tudo o que tu vês quando estás sonhando,  

  e saltas, do alto muro dos teus olhos,  

  com a mesma graça e facilidade 

  que os pássaros voam, que os poetas cantam, 

  que as mães abençoam, que os pais nos ensinam,  

  que as crianças todas são tuas amigas,  

  que eu falo contigo ao pé deste quadro  
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  onde estão ainda, para toda a vida,  

  as cores que trouxeste nos bolsos, nas mãos,  

  nos ossos do corpo, nas veias da alma,  

  nos olhos, nos beijos, e também nos sonhos. 

 

  As cores aqui estão.  Tu as abandonas, 

  e agora são elas que chamam, que gritam,  

  que querem que tu 

  as venhas buscar
274

. 

 

Os versos transcritos contêm uma verdadeira «arte poética». Ao dar conta do processo de 

criação em René Bèrtholo, Raul de Carvalho está a descrever aquilo que é valorizado na sua própria 

escrita: a contiguidade entre a vida e a criação artística, que nela encontra a sua razão de ser, com 

destaque para o espaço onírico, para o afeto e para o investimento sensual. 

Os aspetos acima referidos contribuem para a criação de empatia entre o sujeito e este «Tu-

artista».  Observemos um outro poema, «Miracles de l’enfance», dedicado a Marc Chagall. Também 

aí a infância é motivo de identificação: 

 

  Graças ao que não convém dizer 

  porque Marc Chagall  

  acredita, como eu, no mistério, 

  e é no mistério, bairro muito populoso e mal iluminado,  

  que a infância mora
275

. 

 

«Miracles de l’enfance» apresenta, contudo, uma particularidade: o «Tu» do poema não é 

Marc Chagall, mas um amante evocado a partir do quadro «Le poète allongé», de quem o «Eu» 

acaba por separar-se. Desse amante restará apenas uma recordação onde se reconhece a  valorização 

da infância: 

 

  Quando nos despedimos, digo que  

  guardo de ti somente esta lembrança:  
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  A de que foste tu que me ensinaste 

  a ter saudades dos meus tempos de criança
276

. 

 

Com a efemeridade que caracteriza a figura do amante contrasta a lembrança duradoura da 

infância, isto é, daquilo que o sujeito comunga com Marc Chagall. 

No poema «Ao pintor desesperado Manuel Ribeiro de Pavia», primeiro publicado na revista 

Vértice e depois recolhido em Poemas Inactuais
277

, a afinidade não se baseia numa amizade pessoal 

ou no tratamento de uma temática íntima afim da sua, como o próprio sujeito sublinha. 

 

  Canto não porque fora teu amigo 

  (a Amizade dos pobres pouco vale...); 

  canto não porque houvesse em ti as coisas 

  essenciais da minha vida;  

  canto não porque a tua compreensão humana 

  fosse a noite de espectros em que me debato
278

. 

 

 Existe, sim, uma admiração pela coragem e verticalidade do artista: 

 

  Adormeceste ontem, bem no sei,  

  com um punhado de azeitonas verdes  

  na tua cabeça, 

  com a tua mão sôfrega de pintar 

  mais distendida, um pouco mais estendida 

  na direcção da cova 

   – e galos loiros ou melhor morenos 

  porque morenos são os homens teus iguais, 

  vindo cacarejar à tua beira 

  as familiares melodias do ciúme:  

  tu entendias tudo menos a 

  velha e curvada posição do Homem
279

. 
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Outro motivo de identificação é a ligação ao povo do Alentejo. 

 

  Conversavam contigo nessa noite 

  os moirais do Manel, a Campaniça, um maltês, um  

    ladrão, um pedinte, um velho, uma    

 criança, e duas mulheres verdadeiramente belas
280

; 

 

Repare-se na intertextualidade com a obra do poeta Manuel da Fonseca, expressa através da 

designação familiar – Manel – e da evocação de personagens como Maria Campaniça. 

Num poema intitulado «Encontro em terra estranha com o poeta Dylan Thomas» o motivo de 

empatia é mais difícil de precisar. É na perceção do desespero de Dylan Thomas e da intensidade 

com que nele se repercute a infelicidade dos outros que esta parece residir: 

 

  Ouvi dizer que tu, Dylan, esqueceste 

  esta terra inglesa que os destroços 

  da guerra ainda cobrem e que tu olhavas revoltado  

   e triste – e para quê? 

  Estas vozes, aqui 

  irritam mais que nunca: 

  São velhas, avinhadas, 

  cheias de acentos bruscos e canalhas: 

  Eu estou pensando que morreste, Dylan!  

  eu estou pensando na tua morte: 

  Como pudeste, Dylan, atirar-te  

  dum arranha-céus de Nova Iorque, 

estando o céu tranquilo e os negros na Broadway  vestindo 

camisolas coloridas e mascando chewing gum e andando para um lado 

e para o outro desconfiados, ruminando qualquer coisa de que tu, que 

eras branco, tinhas medo
281

; 
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No poema «Complainte por René Guy Cadou», do livro Mesa da Solidão, atinge-se o mais 

profundo grau de identificação. São vários os elementos que a fundamentam: o amor pelas coisas 

simples, o ódio às cidades, o motivo do coração ou a solidão como condição de existência. 

Repare-se que não mencionei  Irene Lisboa, apesar de ser ela a figura que tem o mais 

poderoso ascendente sobre Raul de Carvalho.  A grande admiração que nutre por Irene Lisboa leva-o 

a assumir uma posição deferente, que nunca dá azo ao emprego de «Tu». Irene Lisboa não é um 

correlato do sujeito, mas sim uma figura exemplar. 

Frequentemente, a fronteira entre a comunhão «Eu-Tu» e a simples projeção do sujeito sobre 

um artista que admira a ponto de pretender conhecer a sua interioridade é difícil de determinar. 

Contudo, ainda que se trate de uma comunhão  fictícia, a verdade é que ela não encontra qualquer 

correspondente noutras representações da alteridade. Os poemas dedicados aos irmãos de ofício são 

o único espaço de verdadeira comunhão e amizade, contrastando radicalmente com o lugar ocupado 

pelo «Tu-Deus» ou pelo «Tu-amante». 

A intensidade dos sentimentos que o sujeito experimenta em relação ao «Tu-artista» leva-o a 

julgar que eles  não podem senão ser retribuídos. Veja-se o seguinte passo do poema «Complainte 

por René Guy Cadou»: 

 

  René como é possível 

  Amar tanto alguém 

  que já está morto? 

 

  Choro mas não sei 

  se é por ti se é por mim que choro 

 

  É que o amor assim 

  dá-me a certeza de que fui amado  

  pela primeira vez  

  de que os versos que escrevo 

  podiam perfeitamente ser escritos  

  por ti
282
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Já não é de amizade que o sujeito fala, mas de amor: um amor desprovido de sensualidade, 

sinónimo da profunda identificação do sujeito textual com a poesia de René Guy Cadou. 

Henri Miller surge como um escritor multifacetado, uma figura exemplar mas próxima, a 

quem o sujeito trata por você num texto longo que mais adiante edito como parte de Outra e a 

mesma estética da banalidade. Começando por falar dele, inflete o sentido do discurso e dirige-se-

lhe diretamente em tom cúmplice. 

Isabel Rato283 estudou, de maneira bem informada e convincente, as relações entre pintura e 

poesia na criação poética de Raul de Carvalho, passando em revista os artistas portugueses e 

estrangeiros, contemporâneos ou renascentistas, admirados pelo poeta e reconstituiu a sua «galeria», 

analisando as várias obras que a compõem. Os inéditos acrescentam essa galeria, como é o caso do 

poema ecfrástico dedicado a um quadro de Ló, uma pintora que gozou de um certo reconhecimento e 

que é referida, com admiração, por Eugénio Lisboa284. Sendo a pintura uma arte maior para Raul de 

Carvalho, a relação com o «Tu-pintor» é a de uma feliz cumplicidade, um amor feliz. O mesmo 

acontece com o «Tu-poeta», lugar ocupado por figuras próximas quer por conhecimento pessoal, 

quer por projetada afinidade de destinos, quer ainda por conhecimento da obra – uma das formas de 

conhecimento era através da realização de traduções. Por exemplo, no espólio camarário encontram-

se várias traduções de poemas de René Guy Cadou, de Hélène ou le règne végétal (1951), anotadas 

pelo autor (ignoro se chegaram a ser publicadas). 

- 

 

3.2. 3. Tu-amante 

 

A busca de um correlato coincide, em praticamente todos os livros de Raul de Carvalho, com 

a tentativa de estabelecimento de uma relação duradoura com um parceiro amoroso. 

Vimos que a oscilação na utilização de maiúsculas e de minúsculas, a par das formulações 

dubitativas sobre a existência do «Tu» na poesia religiosa, é reveladora da impossibilidade de o 

sujeito vir a encontrar no «Tu»  idealizado ou no transcendente um seu correlato. No espaço da 

amizade em que se enquadra a relação com o artista é possível detetar afinidades que ajudam a 

delinear o tipo de imagem de poeta que o sujeito textual pretende para si. 

O plano amoroso porá em evidência, sobretudo, a impossibilidade de manter uma relação 

duradoura com o outro. 
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Depois da publicação do seu primeiro livro, ainda ligado ao lirismo tradicional e contendo 

uma representação convencional do sentimento amoroso, o sujeito assume que o ser amado é do sexo 

masculino. Observam-se, porém, grandes diferenças entre a representação do amante na poesia de 

cinquenta e na de oitenta. Na primeira, o sujeito dirige-se diretamente ao seu parceiro amoroso, 

recorrendo à forma deíctica «Tu». Esse «Tu» é fruto de idealização e o registo adotado quando a ele 

se dirige é profundamente sentimental. Na segunda, observa-se uma preferência pelo pronome «ele». 

A visão do amante perde a idealização; o sentimentalismo desaparece. A procura idealizada do amor 

transforma-se em busca de prazer sensual. Na obra Uma Estética da Banalidade pode ler-se: 

 

No que respeita ao amor: (– ao amor?! – à fisiologia do amor, ou melhor porque sem 

hipocrisia: no que respeita ao sexo) –: inventar estratagemas de legítima defesa
285

. 

 

 A opção pela desistência da hipocrisia e do sentimentalismo é clara: 

 

  Que desgostante o sentimentalismo pederasta (o diccionário tem horror à palavra, não vem 

lá) o sentimentalismo pederasta de Coccioli. Há dias reli um livro seu ... Livro que eu lera 

em época bastante recuada da minha vida, coincidentemente com preocupações e literárias 

inclinações minhas desse tempo. E anoto: 

     Que frouxo comprazimento em devassar o íntimo, que lirismo frouxo, que especulação 

absorvente e inócua no tocante ao anormal, que artificiosa a construção do romance que, só 

na aparência, me pareceu inovador, e que cordelinhos move, que fintas nos faz o malfadado 

escritor para, literariamente nos convencer de que... Esse o erro. 

     Em contraste absoluto, sou tentado a dizer, com o que hoje me interessa e procuro nos 

livros. Como nós mudamos parecendo que não, como nós evoluímos (nestas matérias, 

porque noutras...), o que de nós fica para trás
286

... 

 

O ascendente de Coccioli é visível na época em que se assiste à idealização do amante e à 

exaltação do sentimento amoroso. O «lirismo frouxo» censurado a Coccioli é característico de 

muitos poemas sentimentais que Raul de Carvalho escreveu nos anos cinquenta. Uma comparação 

minuciosa com certeza  revelaria  coincidências estilísticas entre os dois autores ou até algo de mais 

englobante e difuso, uma espécie de transposição do imaginário presente em Fabrizio Lupo,  que 
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leva Raul de Carvalho a criar personagens como o Giorgio de Parágrafos e a descrevê-las à maneira 

de Coccioli, ou a alternar  a sua língua natal com expressões em francês e em italiano. 

Ao renegar Coccioli
287

, o poeta está a mostrar que uma fase da sua produção literária foi 

ultrapassada por novos interesses. O comprazimento em devassar o íntimo à procura de uma essência 

ignorada cede lugar ao elogio do banal e vai depois culminar na apologia do instantâneo. Esta opção 

poética reflete-se, naturalmente, sobre o «Tu-amante». 

Apresento em seguida um quadro em que se esboça a evolução verificada entre a 

representação do «Tu» nos anos cinquenta e nos anos oitenta. 

 

 

 

Anos 50/60 

 
Anos 80 

Tu idealizado; Ausência de idealização; 

ausência de fruição erótica. fruição erótica. 

Sensualidade descrita através de metáforas 

marinhas; associações longínquas às 

secreções corporais. 

 

Nomeação concreta dos órgãos 

genitais; alusão direta às secreções do 

corpo. 

Amante desprovido de corpo. Representações parcelares do corpo do 

amante. 

O «Tu»  como amigo. 

 
 

Projetos para viver com alguém. 

 
 

Manifestação do desejo de que o parceiro 

amoroso possa ser um verdadeiro 

correlato. 

 

 

Indícios de que o amor tem lados  

degradantes. Amor e espaço urbano. 

 

O outro como objeto de prazer. 

Prostituição juvenil. 

Juventude do amante ideal. Idade do amante ocasional: 17, 19 

anos. 

O «Tu» idealizado raramente é nomeado. 

Preferência por nomes bíblicos, como 

Nathanael. 

O amante é referido na terceira pessoa, 

pelo seu nome próprio ou diminutivo: 

Tonito, Fernando, Damiardo, Díaque. 

Itália como lugar de pertença do «Tu» 

imaginário. A italianização relaciona-se 

Abundância de nomes italianos sem 

relação com lugares da Itália. O livro 

                                                         
287 
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com a idealização do «Tu» e de um 

mundo de partilha amorosa (na vida do 

autor empírico, relaciona-se com a 

amizade)
288

. 

 

em que ocorrem – Mágico Novembro – 

prima pela ausência de processos de 

idealização. 

Momentos privilegiados para o amor: 

noite, Domingo, Primavera. 
 

O «Tu», apesar de ser mais novo, mais 

egoísta e de frequentemente necessitar da 

compreensão do sujeito textual, revela 

afinidades que prometem tornar viável 

uma partilha prolongada. 

 

Não se esboça sequer a possibilidade 

de partilha. Nos raros casos em que 

ocorre, não chega para anular um 

profundo sentimento de solidão do 

sujeito textual. De um modo geral, o 

amante é transitório. 

Confusão entre o «Tu» e o transcendente.  
  

 

 

Um quadro binário acentua, talvez um pouco artificialmente, o carácter contrastivo da 

representação do «Tu-amante». Deve, por isso, ser encarado como um simples instrumento de 

análise e não como uma tábua de verdades conclusivas. 

Quando tentamos interrogar a natureza das transformações observáveis através da 

comparação das duas colunas, surge-nos um processo que referi ao comentar «Religião do Mar»: 

incapaz de sustentar uma relação idealizada, o sujeito procura legitimar metaforicamente a fruição 

sensual, aliada ao sentimento amoroso. Posteriormente, a relação amorosa é associada ao erotismo e 

não ao sentimento, que será transferido para o terreno privilegiado da amizade pelo «Tu-artista».  A 

sensualidade, por seu turno, radicaliza-se, tornando-se «fisiologia do amor, ou sexo». Uma vez 

dissociada do lado sentimental, a figura do «Tu-amante» caracterizar-se-á por ser frequentemente 

renovada. Veja-se o seguinte excerto do poema «Passado tanto tempo», de Um e o Mesmo Livro: 

 

  Sei que era noite, e bem noite. 

  Que andara toda a noite, perdido.   

  E que ali viera parar, não sei como... – 

  em busca, certamente,  

  de um corpo, de outro corpo. 

  De passagem, furtivamente ali te vi,  

  encostado. 

                                                         
288 Veja-se a carta datada de 1953, dirigida a Luís Amaro, em que Raul de Carvalho refere que chamou assim 

o amigo: «no italianizante modo familiar que tu conheces: Luigi... Luigi... Luigi Amaro... E nada». 
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  ... 

 

  Eras uma promessa e eras, também, oferta. 

  Eras – serias – a posse, nessa noite, de um pouco de infinito
289

. 

 

Aprofundemos um pouco a  relação «Eu-Tu» no quadro de idealização que caracteriza a 

figura do amante nos anos cinquenta. Os poemas em que o «Tu» conta com o amor e a ternura do 

sujeito textual são marcados pelo facto de a relação ser sempre transferida para um tempo posterior 

ao momento da enunciação. 

 

  Ah, como seria fácil! 

 

  Estarias nas páginas das revistas de modas,  

  nos pés do galheteiro, na ânfora vazia, 

  no jornal esquecido, de noite, à minha porta,  

  nas flores que disponho e arranco 

  no terreno da solidão violenta
290

. 

 

No fragmento citado imagina-se a presença de um parceiro amoroso. O uso de condicional e 

a referência explícita à solidão revelam o pressentimento da distância que separa o presente do 

sujeito textual da partilha com o outro. Na obra Parágrafos deparamos com uma situação 

semelhante: o sujeito faz projetos para partilhar  um quarto com um «Tu», surgindo o poema como 

uma reflexão sobre o decurso da convivência de ambos, no espaço da intimidade. 

 

 – Tu sabes o que eu hoje te diria?  – Isto, muito 

 simplesmente: – Queres vir viver comigo? ... 

 

Fazia-te a pergunta: «se o teu pai compreenderá; dizia-te que teríamos duas camas 

(dois divãs) num ou em quartos diferentes, mas contíguos; duas chaves, duas vidas, dois 

horários – duas liberdades; e que tu me ajudarias a traduzir Henry Miller, René-Daumal ... 
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Teremos livros.  Teremos muito tempo para escrever muitos livros. Teremos o 

futuro à nossa frente (e ninguém acredita!  Porque será que ninguém acredita?)
291

. 

 

Vejam-se as afinidades entre o sujeito e o amante idealizado.  A associação entre o «Tu» e a 

atividade de escrita  está patente também noutros textos, por vezes através de breves alusões, como 

este verso: «A marca toujours de uma caneta de tinta permanente. . .»
292

. 

O uso do futuro alterna com o do imperfeito e do condicional, tempos que assinalam a 

distância relativamente ao presente da enunciação. 

 

Jogaríamos o jogo da palavra justa: sorte, por exemplo; ternura, por exemplo; goivo 

ou coral, por exemplo; muitas vezes, no jogo, apareceria a palavra amor
293

. 

 

O presente do indicativo marca a diferença entre o desejo mais longínquo (expresso, como 

vimos, pelo futuro ou pelo condicional) e a partilha julgada possível.  A comunhão é limitada, 

devendo o suporte da relação residir na capacidade de compreensão revelada pelo sujeito. Essa 

compreensão implica a renúncia à posse e a capacidade de aceitar que o outro possa estar ocupado 

em primeiro lugar com as suas descobertas pessoais. 

 

Compreender-te é acompanhar a velocidade, o brilho, a loucura adolescente dos 

sonhos que te estragam e embelezam a vida. 

 

     Por isso podes, quando queiras, mentir ou não; dizeres ou não que sim ao que te 

peço (sabendo que mais não poderás dar-me); ... deitares-te cedo ou tarde, na terra ou no 

mar, com esta ou aquela mulher que te ensine o amor (de que te arrependes); ... e por fim 

podes crer que te compreendo, que te abro a porta, que te deito na cama, te tapo com 

cuidado, te acaricio os cabelos e me lembro de quando tinha dezanove anos
294

 ... 

 

Repare-se na diferença entre a curiosidade deste «Tu» por coisas que necessariamente 

excluem o sujeito e a indiferença de Giorgio por essas mesmas coisas, em parágrafos que nos 

transmitem uma visão otimista do amor. 
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– não lhe apetecia pensar em nada: nem na casa, nem nos estudos, nem na namorada, 

nem no jogo de Domingo com os do outro team da outra turma; se alguém por ali passasse 

uma daquelas da vida e lhe dissesse querido tinha-a mandado bardamerda isso é que 

tinha
295

. 

 

A relação com Giorgio reflete, aparentemente, uma verdadeira comunhão o entre o sujeito 

textual e um outro.  No entanto, as dúvidas acerca da existência de Giorgio, expressas ao longo do 

texto – a própria epígrafe de Carlos Coccioli («Questa favola é vera, tu lo sai») mais acentua essas 

dúvidas –, levam-me a aproximar este fragmento  das relações apenas projetadas. 

Atentemos ainda num poema datado de 3 de Janeiro de 1976, incluído no livro Desejaria 

provar que esquecera a ponto de já nem se lembrar de ter tido qualquer coisa para esquecer. 

 

  Que bom seria que a vontade imperasse.  

  Ou que a fina pele do teu rosto 

   obedecesse apenas. 

   

  ... 

   

  Que nada no teu rosto transparecesse 

   desconfiança. 

  E que a transparência, em suma, e definitivamente 

   se implantasse – gloriosa – na nossa vida inteira. 

  Impossível
296

. 

 

A consciência da impossibilidade da relação projetada marca o próprio discurso: o 

condicional e o imperfeito do conjuntivo sublinham o carácter irreal dessa relação, confirmado pelo 

verso final. 

Nos poemas que acabei de passar em revista verifica-se que a relação com o «Tu» não 

ultrapassa o campo do desejo, é apenas uma imagem criada pelo «Eu» solitário. Consideremos, 

agora, um poema incluído em Poesia, 1955, «Coração sem imagens». 
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  Deito fora as imagens. 

  Sem ti, para que me servem 

  as imagens? 

 

  Preciso habituar-me a substituir-te 

  pelo vento, 

  que está em qualquer parte 

  e cuja direcção é igualmente passageira 

  e verídica. 

 

  Preciso habituar-me ao eco dos teus passos  

  numa casa deserta, 

  ao trémulo vigor de todos os teus gestos   

  invisíveis, 

  à canção que tu cantas e que mais ninguém ouve 

  a não ser eu. 

 

  Serei feliz sem as imagens. 

  As imagens não dão 

  felicidade a ninguém. 

 

  Era mais difícil perder-te, 

  e, no entanto, perdi-te. 

 

  Era mais difícil inventar-te,  

  e eu te inventei. 

 

  Posso passar sem as imagens 

  assim como posso  

  passar sem ti. 

 

  E hei-de ser feliz ainda que 

  isso não seja ser feliz. 
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  Sevilha, 15.9.54 
297

. 

 

Este poema demonstra uma extrema lucidez  quanto à  felicidade que as imagens lhe 

proporcionam  – «As imagens não dão/felicidade a ninguém» – e uma consciência profunda do papel 

que elas desempenham na invenção da relação amorosa.  Esta noção esclarece-se num poema de Um 

e o mesmo livro, 1984. 

 

     Compreendo, por fim, que é da imagem que gosto.  E basta. 

     Basta?  Bastou-me, alguma vez
298

? 

 

Depois de uma especulação sobre o carácter passageiro das relações e a maneira como os 

objetos, aparentemente mais duradouros do que elas, também acabam por perecer, apresenta-nos 

uma verdadeira «teoria das imagens». 

 

    Em que ficamos? 

     Por ora, apenas nisto: que talvez as imagens, para nós os que delas cuidamos, 

tenham o valor de: nos recordar, nos compensar e recompensar de tudo o que não fomos, 

não tivemos, não nos foi dado sequer experimentar.  E que por isso: perdurem. 

    Perdurem, através de quê? de que estratagema? de que falsa magia somos nós 

possuidores? 

     Nenhuma.  Nada se passa – monsieur dame – de ... sobrenatural! no sentido que 

lhe dais, talvez: que apenas é um modo (o meu, o é) de estar sentado no mundo vendo o 

mundo passar ... 

     Coisa de que não vale a pena enunciar os seus perigos, seus desgostos, seus 

irremediáveis fracassos.  Mas coisa – também! – que ... faz com que perdure – agora – a 

imagem do homem com quem (– Imaginei? não imaginei? Quis? não quis?) gostava de 

dormir, de amar, de saber como ... ISSO É POSSIVEL
299

. 

 

As imagens assumem um carácter compensatório, semelhante ao dos poemas onde surgem os 

projetos de partilha com um «Tu». Ao colocar-se do lado dos que cuidam das imagens, o sujeito 
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avalia os perigos e vantagens que elas acarretam: o perigo principal consiste em aquele que lida 

apenas com imagens não chegar a participar no movimento do mundo; a principal vantagem é poder 

registar duradouramente  algo que, de outro modo, depressa se diluiria. 

Passemos, agora, a uma breve síntese do movimento que se desenha entre os primeiros 

poemas referidos e o que acabamos de citar: projetos de relação com um «Tu» provavelmente 

inexistente, que o sujeito transfere para o futuro, é aquilo a que assistimos em textos como «Poema 

para pôr na mesa». Esta capacidade de evocação é posta em causa no poema «Coração sem 

imagens».  Finalmente, em «De um saber como», explicita-se o processo de criação da imagem e a 

sua funcionalidade como ficção capaz de substituir aquilo que não foi sequer experimentado.  O que 

sobressai, neste processo é, mais uma vez, a falha, a impossibilidade de encontrar uma hipótese de 

partilha real no plano amoroso.  
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4. O sujeito e o canto das coisas do mundo 

4.1. O motivo do anjo  

 

No presente subcapítulo estudarei um motivo que atravessa toda a obra de Raul de Carvalho, 

permitindo-nos averiguar até que ponto o autor se configura como um poeta de cinquenta: o motivo 

do anjo. A síntese de tendências que esta geração representa articula-se intimamente com a 

problemática do sujeito na poesia de Raul de Carvalho. 

A ligação de Raul de Carvalho à revista Árvore
300

 é de capital importância para a 

compreensão da sua poesia. Os textos programáticos da revista e os estudos que sobre ela têm sido 

feitos permitem avaliar até que ponto Raul de Carvalho se enquadra no «realismo contraditório» e no 

«humanismo» da Árvore. Tal como o dos outros membros deste grupo literário, o humanismo de 

Raul de Carvalho aspira à «prodigiosa ascensão do homem», como escreveu António Ramos Rosa, 

dando voz ao ideário do grupo. Porém, em momento algum recuará perante o canto da condição 

humana naquilo que ela tem de degradante e cuja representação, num enunciado poético, parece 

contrariar a ideia de ascensão. Raul de Carvalho contradiz exemplarmente uma afirmação de 

Eduardo Lourenço, num ensaio sobre o angelismo na poesia portuguesa contemporânea:  «no fim de 

contas todo o humanismo  é angelismo»
301

. Com efeito, contrariamente à idealização que essa 

afirmação implica, na obra de Raul de Carvalho prefere-se a representação concreta da condição do 

homem. A frase que Raul de Carvalho poderia subscrever seria a de que «mesmo o angelismo é um 

humanismo». 

A articulação entre a revista Árvore e o motivo do anjo faz-se, principalmente, por intermédio 

de Rilke. Para além de uma influência sobre poetas portugueses que já remonta à geração anterior, o 

autor das Elegias de Duíno influenciará de maneira determinante os poetas de cinquenta. Escreve 

Arnaldo Saraiva: 

 

Sob a égide de Rilke surgem muitas produções de poetas das revistas Árvore, onde 

até aparecem traduções de Rilke, e Távola Redonda; fazem-se  inúmeras estreias poéticas, 
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como, ainda em 1949, a de RC – que recentemente, no livro Realidade Branca, falava da 

sua dívida para com Rilke – e, como a de Vítor Matos e Sá
302

. 

 

Em «Angelismo e Poesia», Eduardo Lourenço reconhece a filiação rilkeana do angelismo 

português. Entre vários poetas em cujas obras ocorre o motivo do anjo, cita Raul de Carvalho e 

outros companheiros da  Árvore como José Terra e Vítor Matos e Sá. Para Eduardo Lourenço, os 

anjos que surgem na obra destes autores  

 

dizem, sobretudo, que já não há Anjo algum, que o olhar arquétipo do Homem que 

ele encarnava explodiu, jaz em pedaços no coração de cada homem, infância definiti- 

vamente extinta. É um angelismo negativo, uma metáfora, ou antes, a manifestação de um 

horizonte ou de um espaço contra o qual se perfila com o máximo relevo a carência da 

substância humana, vivida, tocada pelo poeta. Toda a “realidade” está do lado do homem 

mas o seu conteúdo tornou-se tão incerto, irrisório, poroso, que a visão dele desenha “em 

côncavo”, objecto imortal do nosso desejo, a figura do  Anjo
303

. 

 

 Ao tipo de angelismo que acabo de referir opõe Eduardo Lourenço um «angelismo 

positivo» em que 

 

a aventura pessoal, tanto como a aventura histórica dos homens são subtraídas, de 

raíz, à sua aparência empírica, recebendo “luz” de realidades de ordem superior, cujo 

sistema constitui “a verdadeira realidade”, o autêntico espelho e modelo de todo o existir. O 

exemplo perfeito deste metaforismo angélico encontra-se na poesia de Rilke, em particular 

nas Elegias
304

. 

 

Embora concorde com a inclusão de Raul de Carvalho no chamado «angelismo negativo» 

(que nega a existência do anjo), no modelo de Eduardo Lourençao, o anjo é, na obra do poeta, um  

motivo de clara filiação rilkeana. 

O metaforismo angélico de Rilke assume diversas formas ao longo da sua obra e até das 

próprias Elegias de Duíno. Não é tão uniformemente «positivo» que não possa ser objeto de 
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comparação com poemas de Raul de Carvalho que, aliás, nem sempre se apresentam como a negação  

absoluta do anjo, no sentido que o ensaísta português lhe atribui. Para Eduardo Lourenço, o anjo é 

um «circuito intercessor» inventado por poetas para quem a «palavra poética contemporânea se 

concebeu como palavra sem interlocutor»
305

. O autor afirma que quando, no quadro português, surge  

uma «poesia da poesia», assiste-se a uma manifestação do «angelismo radicalista», que se traduz por 

uma ausência quase total de referências expressas ao anjo. Seria este o caso do poeta Eugénio de 

Andrade. 

Não é meu objetivo estudar o angelismo de Raul de Carvalho, mas tão somente o anjo 

enquanto motivo, isto é, enquanto instância que pode ter várias representações nos poemas. Antes de 

entrar propriamente neste estudo gostaria de sublinhar que, apesar da sua filiação rilkeana, a presença 

recorrente do motivo do anjo não impedirá Raul de Carvalho de reservar um espaço ao social, na sua 

obra. Esta dimensão da sua poesia distingue-o, por exemplo, de Vitor Matos e Sá que, nas edições da 

Árvore, publicou Horizonte dos Dias (1952) obra que apresenta fortes influências de Rilke. António 

Ramos Rosa, numa recensão dessa obra publicada na Árvore, embora não censure essas influências, 

irá censurar a posição do autor, caracterizando-a como «romântica deleitação» de um poeta que, em 

sua opinião, se quer afastar da vida social por não acreditar no «projectar confiante para o futuro do 

homem»
306

. E acrescenta: 

 

A impressão com que se fica é que o poeta realmente não acredita nas possibilidades 

de libertação social, crendo mais na privilegiada sensibilidade dos poetas para viverem num 

mundo possível do que na dialéctica duma interacção entre a poesia e a realidade social. É 

um certo ranço de deleitação romântica o pecado duma poesia tão grave e luminosa e tão 

verdadeiramente espiritual
307

. 

 

A mesma acusação que António Ramos Rosa faz a Vítor Matos e Sá constitui, para Arnaldo 

Saraiva, o cerne da razão pela qual o fascínio exercido pela poesia de Rilke terá diminuído, depois de 

atingir o seu auge durante a década de cinquenta: o «alto teor estetizante» desta poesia, que ignora 

«muito da história suja do seu tempo»
308

. Será justamente através do seu lado sujo ou caricato que 

Raul de Carvalho irá evocar a história do seu tempo, quer pela representação realista de fragmentos 

da realidade social (veja-se, na poesia dos anos cinquenta, o poema «Sábado e cervejaria», Poesia I, 
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em que o sujeito espelha o seu desprezo pela vida burguesa ou, entre os livros mais recentes, vários 

poemas de Elsinore que revelam a degradação da atmosfera citadina, com lixeiras a céu aberto ou  

rapazes que se prostituem, quer pelo cinismo com que se refere ao seu país, um país «que não tem 

nome porque o nome se dá a alguém vivo»
309

, pela ironia amarga com que reescreve o «Sentimento 

de um ocidental», de Cesário Verde e manifesta o seu ódio à «cidade de órbitas vazias»
310

, em 

Quadrangular. 

O que pretendo defender, com o estudo do motivo do anjo, é que se por um lado o angelismo 

pode ser transformado na própria negação da existência do anjo, como sugere Eduardo Lourenço, por 

outro lado a influência rilkeana é determinante para a perceção e representação do mundo real nos 

poemas. O problema da perceção e representação coloca-nos, de imediato, perante a importância da 

subjetividade. O estudo das influências das Elegias de Duíno na obra de Raul de Carvalho e, 

nomeadamente, do anjo, fornece-nos chaves de interpretação para a figura do sujeito textual e para a 

missão de que fica investido como poeta, uma vez confrontado com essa entidade supraterrestre: o 

canto das coisas do mundo, o registo do encontro do «Eu» com os seres e as coisas do mundo 

terrestre. 

A influência do autor de Cadernos de Malte na obra de Raul de Carvalho é  indicada pelo 

facto de encontrarmos três epígrafes desse poeta alemão: uma proveniente dos Cadernos  e duas das 

Elegias de Duíno. A que provém da primeira obra ocorre no livro A Casa Abandonada, 1977. As 

outras ocorrem em Poesia I (1955) – Être ici est magnifique
311

 – e Realidade Branca (1968) – Todo  

o anjo é terrível. Foi a escolha das duas epígrafes extraídas das Elegias de Duíno e a sua integração 

em obras que, sob vários aspetos, apresentam afinidades temáticas, que me sugeriu que a recorrência 

do anjo em Raul de Carvalho pudesse ser tributária do anjo em Rilke. 

Na revista Árvore aparecem duas traduções de Paulo Quintela, uma da primeira e outra da 

segunda elegia. É justamente da tradução da segunda, feita em Novembro de 1937 e revista, para 

publicação na Árvore, em Janeiro de 1952, que Raul de Carvalho extrai a sua epígrafe «Todo o anjo 

é terrível». Porém, sob a epígrafe que ocorre em Poesia I, o autor inclui a identificação de que se 

trata de uma tradução de Angelloz
312

 . Essa tradução, de 1936
313

, é acompanhada por uma explicação 
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de cada uma das Elegias de Duíno. A leitura dos textos de Rilke por Angelloz, como, provavelmente, 

terá sido assimilada por Raul de Carvalho, pode ajudar-nos a avaliar a filiação rilkeana e, por 

consequência, não cristã, de que o motivo do anjo se reveste. 

Passo a enunciar os vários aspetos desse motivo em Rillke, baseando-me, para além da leitura 

das Elegias de Duíno, na interpretação de Angelloz
314

 e numa carta de R. M. Rilke a M. Witold von 

Hulewicz sobre a interpretação das Elegias
315

. 

O primeiro anjo que aparece na obra de Rilke (Les chants angéliques, Le Livre des Images, 

La vie de Marie) é o anjo da guarda, o confidente do homem. Segundo Angelloz, ele está exilado na 

alma humana, onde não cessa de empobrecer, desejando, por isso, voltar para o céu. 

O segundo (Les nouveaux poèmes), por se ter afastado tanto de Deus como dos homens para 

viver na contemplação das coisas eternas, já não se apresenta como um confidente, é o anjo de pedra 

das catedrais. O homem deverá lutar contra este anjo insensível, se quiser elevar-se até ele. 

O terceiro (La vie de Marie, primeira e segunda das Elegias) teria renunciado definitivamente 

à compreensão das coisas celestes. 

Num quarto momento (sétima elegia), quem irá ocupar o papel supraterrestre que tinha sido 

dado ao anjo será o próprio homem. Com efeito, este ultrapassa a tensão face ao anjo, resultante do 

abandono a que fora votado, quando o anjo pretendera ascender ao céu. Aquilo que, na linha de 

Angelloz, entendo como superação da tensão, é a consciência de que se, por um lado, as coisas da 

terra são provisórias e caducas, por outro encerram o que liga o homem, ser perecível, à sucessão das 

gerações. Desta consciência nascerá a necessidade de louvar as coisas terrenas, entre as quais 

merecem um destaque particular o amor e a música. Cito: 

 

  Chartres était grande et la musique 

  allait plus loin, plus haut encore, et nous dépassait.  Et même une simple 

  amante, ô seule à la fenêtre nocturne... 

  n’atteignait-elle pas à ton genou
316

? 
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Na sétima elegia há, portanto, uma mudança radical na atitude do homem em relação ao anjo: 

em vez do receio ou inveja por este se deslocar «dans l’univers qu’il sent avec plus de sensibilité»
317

, 

e por ter acesso às coisas indizíveis (vedadas ao homem), chama agora a atenção para a sua 

grandiosidade de ser humano e repele-o violentamente. O chamamento que o homem dirige ao anjo 

reveste, ao mesmo tempo, a forma de uma exclusão, o que à partida parece contraditório, mas que 

Rilke consegue conciliar numa imagem poderosíssima: a de um braço estendido, não como apelo, 

mas como aviso:  

 

 Ne crois pas que j’adresse une demande. 

 Ange, et même si je te demandais. Tu ne viendras pas. Car mon  

 invocation est toujours pleine de refus; contre un si fort 

 courant tu ne peux pas aller. Semblable à un bras tendu 

 est mon appel. Et sa main, qui pour saisir 

 s’ouvre vers le haut, reste devant toi  

 ouverte, comme une défense et un avertissement,  

 ô toi, Insaisissable, largement ouverte»
318

. 

  

Na nona elegia assiste-se a um reajustamento de posições: o anjo permanecerá no reino das 

coisas indizíveis, um plano a que o homem não pode aceder. Ao homem, que seria apenas um 

iniciado no reino do anjo, cabe o mundo terrestre. Dentre os vários tipos de homens destaca-se o 

poeta que, ciente de ter qualidades que o colocam num plano elevado, se pergunta por que motivo 

deveria viver à maneira dos outros, não obstante as suas qualidades superiores (veja-se, no início 

desta elegia, a metáfora do loureiro, superior às outras espécies vegetais) . Trata-se, contudo, de uma 

hesitação passageira, pela consciência que o poeta tem do facto de as coisas efémeras precisarem 

dele. É neste ponto que irá delinear-se com nitidez a sua missão, isto é, a glorificação das coisas 

terrenas perante o anjo. A própria efemeridade dessas coisas dá-lhe a possibilidade de, pelo seu 

canto, as transformar numa substância mais duradoura. É a este processo que Rilke chamará a 

transformação das «coisas visíveis» em «coisas indizíveis». 

 

 La nature, les choses de notre intimité et celles qui nous servent sont provisoires et 

caduques; mais elles sont, aussi longtemps que nous sommes ici, notre possession et notre 
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amitié; elles sont au courant de notre détresse et de notre joie, comme elles ont été déjà les 

confidentes de nos ancêtres. Il s’agit donc, non pas de noircir et de rabaisser tout ce qui est 

d’ici, mais, précisément à cause de son caractère provisoire, qui est aussi le nôtre, de saisir 

ces phénomènes et ces choses avec la compréhension la plus intime et de les transformer
319

. 

  

O canto do poeta proclamará, doravante, a adesão à terra e às coisas dizíveis («maison, pont, 

fontaine, porte, cruche, arbre fruitier, fenêtre»
320

). Acrescente-se que, segundo Angelloz, o anjo 

rilkeano não tem nada de metafísico, é apenas a criatura num grau superior da sua evolução. Na carta 

acima citada, R. M. Rilke escreve: 

 

L’ange des Élégies est cette créature dans laquelle la transformation du visible en 

invisible, que nous accomplissons, apparaît comme déjà réalisé. ... L’ange des Élégies est 

cet être qui se porte garant de reconnaître dans l’invisible un degré supérieur de la réalité. – 

C’est pourquoi: “effrayant” pour nous, encore suspendus au visible, dont nous sommes les 

amants et les transformations
321

. 

 

Angelloz defende que, por detrás da ideia de evolução que as diferentes representações do 

anjo na obra do autor de Cartas a um Poeta refletem, se encontra a doutrina teosófica, na qual a dor 

representa um papel fundamental. O homem teria sido concebido para se elevar pelo sofrimento a um 

grau de existência superior: a sua existência terrestre representaria um estádio na evolução que o 

deveria conduzir de uma origem misteriosa a um desenvolvimento pleno. O sofrimento consentido, 

que passa pela aceitação da morte como parte integrante da vida será, na evolução gradual do 

homem, uma condição importante, por lhe permitir franquear as diversas portas necessárias à 

realização dessa evolução. A própria ideia de Deus será enquadrada nesta perspetiva evolutiva. Para 

Rilke, Deus não existe como criador prévio. Homem, anjo e Deus («Anjo dos Anjos») teriam uma 

única origem misteriosa e representariam etapas diferentes de um mesmo percurso evolutivo. 

Os anjos apresentam uma natureza contraditória, quando comparada com a dos homens. Por 

um lado, por possuírem uma essência ontológica semelhante, poderiam ser  os grandes iniciadores da 

humanidade. Por outro lado, pelo facto de serem constituídos por uma matéria de densidade 

diferente, não poderiam apresentar-se à contemplação de seres que, ao vê-los, seriam destruídos 

(encontramos aqui o fundamento do verso «Todo o anjo é terrível»). 
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As figurações do anjo em Rilke relacionam-se com o pensamento fenomenológico de 

Heidegger, que situa a angústia na base do ser. No caso específico da obra rilkeana, essa angústia  

deve-se ao facto de o homem se encontrar só diante dos anjos imperecíveis, enquanto a sua própria 

existência não cessa de diminuir. O amor não lhe permite escapar à morte e, por isso, será 

negativamente valorizado na obra daquele poeta. 

Após esta apresentação da problemática rilkeana do anjo nas Elegias de Duíno baseada numa 

leitura de Angelloz, passo à importância que esta assume em Raul de Carvalho. A primeira 

verificação que podemos fazer é a de que o anjo é um motivo recorrente, mas que evolui ao longo da 

sua obra. Num exemplo extraído do livro As sombras e as Vozes, o anjo pertence a um imaginário 

popular e cristão. Na primeira fase temos um anjo protetor, mencionado amiúde em associação com 

a Virgem Maria e Jesus Cristo – trata-se do anjo da iconografia cristã, dos retábulos das igrejas.  

 

  Quando eu nasci, minha Mãe 

  Pediu à Virgem Maria 

  Que nunca me abandonasse 

  E que um anjo me guiasse 

  E uma estrela alumiasse 

  A minha noite e o meu dia
322

. 

 

Numa fase mais recente da obra de Raul de Carvalho, aparecem anjos com uma função 

essencialmente decorativa. Veja-se como exemplo um excerto do poema «Sonho muito, muito, 

muito antigo», de A Casa Abandonada. O anjo é um dos objetos que preenchem o quarto que o 

sujeito deveria partilhar com um parceiro amoroso. 

 

 Bastava-me um só quarto 

 para viver com ele  

 –: prontos e felizes 

 no ajudar-se. 

  ... 

 Com os dois olhos postos – ora aqui, ora ali – 

 em coisas, várias coisas, coisas que o pó singular que  

    cobre a imagem do Anjo! 
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 foi cobrindo, ajuntando, um ano outro ano, há muito 

 tempo –
323

. 

 

Ora, no período que vai desde a publicação de Poesia I (1955) até Realidade Branca (1968), 

o anjo está ligado à temática rilkeana, nomeadamente àquela que se esboça nas Elegias de Duíno. 

Esta fase é delimitada pelas duas epígrafes acima mencionadas, cuja presença me levou a afirmar a 

intertextual com a obra do autor dos Cadernos de Malte. 

A partir de As Sombras e as Vozes o anjo é despojado das suas características bíblicas e, 

como tenho vindo a sugerir, apresenta algumas afinidades com o das Elegias, sobretudo com aquele 

que não responde aos apelos do homem. São elas: a recorrência do motivo do sofrimento e a sua 

importância para a configuração do sujeito: a função da poesia e do poeta, cantor das coisas que 

pertencem ao mundo terrestre, embora o sentido de missão, assim como a própria realidade cantada, 

tenha matizações sensivelmente diferentes em Raul de Carvalho; finalmente, a presença de certos 

temas prediletos de Rilke, como a valorização da infância ou ainda o elogio da renúncia, 

nomeadamente a renúncia a conviver com um parceiro amoroso. 

O anjo despojado das suas características bíblicas aparece em obras situadas no período 

delineado pelas duas epígrafes extraídas das Elegias: 1955 e 1968. No meu estudo vou tomar em 

consideração um conjunto de poemas extraídos dos livros Poesia I, Versos e Realidade Branca. 

Estes textos apresentam figurações marcadas por traços sensivelmente diferentes entre si e que 

podem ser agrupadas em dois paradigmas: um de superioridade e felicidade anjo, em que este não 

comunica com os humanos nem se ocupa deles; outro em que ostenta sinais de humanidade que 

representam uma degradação do estado angélico. Comum aos dois é o facto de, ao contrário do que 

acontece na obra de Rilke, o anjo ser mortal em Raul de Carvalho. 

Atente-se primeiramente no paradigma em que ostenta marcas que acabam por aproximá-lo 

do sujeito. Veja-se o poema intitulado «Começo para uma lenda»: 

 

  Eu sei que o meu apelo é permanente e claro. 

 

  É com certeza a mágoa dos anjos quando acordam 

  é com certeza um céu que a morte interrompeu, 

  é com certeza Deus, em oblíquo disfarce, 

  conversando com velhos e sujos marinheiros
324

. 
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O sujeito tenta interpretar um apelo sentido através de entidades supraterrestres: os anjos, o 

céu, Deus. Porém, a explicação que estas entidades lhe podem fornecer é insuficiente para justificar a 

natureza do apelo e para revelar a «pobreza de infinito» que intui. 

As entidades supraterrestres que acabei de referir não estão investidas dos traços próprios da 

sua superioridade. O que as caracteriza são marcas do ser humano: 1 –  o céu foi interrompido pela 

morte. Atente-se na segunda figuração do anjo em Rilke, quando este se dedica à contemplação das 

coisas eternas, refletidas no céu. Aqui, esse valor é invertido, uma vez que a morte vem interromper 

o carácter de eternidade que deveria caracterizar o céu. 2 –  Deus está disfarçado, conversando com 

velhos e sujos marinheiros. A imagem do disfarce para permitir a comunicação entre uma entidade 

supraterrestre e os homens surge também na «Segunda Elegia de Duíno». Nessa elegia é referida 

uma figuração anterior à que está por detrás da afirmação de que «tout ange est effrayant». A mágoa 

dos anjos ao acordar, presente em «Começo para uma lenda», também indicia a fase em que estes 

ainda não alcançaram a felicidade: eles estão magoados, quando deveriam ser a imagem da 

felicidade e da indiferença perante os mortais. 

Os velhos marinheiros – a figura do marinheiro é das mais recorrentes na obra de Raul de 

Carvalho, significando, por um lado, aquilo que é passageiro (amores fugazes) e, por outro lado, o 

grau mais baixo da escala social, a posição em que melhor se refletem a degradação e o sofrimento 

humanos (em conjunto com as prostitutas e os pais que visitam os filhos nas prisões, para referir 

outros exemplos) – configuram aquilo que existe de menos religioso. A comunicação entre Deus e o 

homem não se faz pelo desejo de ascensão deste último; é Deus que se disfarça para ir ao encontro 

dos marinheiros. 

O que parece representar-se no poema é a própria natureza do apelo sentido pelo sujeito,  

matizado à partida  pela degradação dos elementos supraterrestres que, assim, aparecem destituídos 

da sua dimensão de infinito. 

O poema «Ficção», do livro Versos (Poesia II) integra-se também no paradigma do anjo 

sofredor: 

 

   Oh, anjos de pedra 

   de dor infinita, 

   que o amor deserta, 

   que a noite visita. 
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   Oh, anjos de pedra 

   que a pedra limita
325

. 

 

Aqui, a caracterização dos anjos é feita num apelo direto do sujeito, mas que não poderá obter 

resposta, pois os anjos são de pedra. A grande diferença relativamente ao anjo de pedra que 

encontramos em Rilke é que, neste, a matéria não constitui uma limitação; significa apenas a 

indiferença do estado contemplativo de entes que cortaram  a sua relação com Deus e os seus 

compromissos para com os mortais. Aqui, não só os anjos são limitados, como também são sensíveis 

ao sofrimento. A sua condição significa uma libertação da dor. Pelo contrário, representa uma 

intensificação do sofrimento, como se pode ver nos versos «Que o amor deserta / Que a noite 

visita»
326

. 

Repare-se que é no período definido pelas datas de publicação dos livros em que tenho vindo 

a basear-me (1955, 1958, 1968) que se situa a poesia de cariz religioso, devedora, mais que não seja 

quanto ao léxico, da poesia mística. Tomando este dado em consideração, podemos ler  noite, com a 

ligação evidente que apresenta com um outro verso onde ocorre o lexema dor
327

,  como a noite 

escura dos místicos, em que a alma se sente abandonada por Deus. Os anjos deste poema seriam, 

assim, anjos imperfeitos, mergulhados na noite que leva a alma a sentir-se abandonada pelo criador. 

Após a apresentação de exemplos em que ocorre o anjo sofredor, aponto um outro em que 

este tem características humanas. Trata-se de um excerto do poema «Despossuindo», Poesia I. 

 

  O movimento gira ao redor das cabeças 

  e há corações pendurados nas janelas. 

  Um Anjo, metade doce, metade amargo, 

  metade cor, metade branco, 

  metade ele, metade eu, 

  coloca, com vagares de criança, 

  um ramo de flores na locomotiva. 

  Isto provoca a brusca reacção dos transeuntes 

  com olhos sempre os mesmos. 
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  E há quem, para desculpar o Anjo, 

  invente explicações em que se fala 

  de um novo, e casto, e impossível Amor
328

. 

 

Surge-nos aqui uma espécie de entidade semi-humana, amável mas incompreendida pelas 

multidões e que é parte constitutiva do próprio sujeito. Veja-se a reação que este ser angélico e 

humano provoca entre os transeuntes habituados a interpretar apenas as realidades que já conhecem: 

o seu gesto enigmático é entendido como uma nova forma de amor. Os adjetivos mantêm o carácter 

ambivalente do próprio anjo, equilibrando «novo» e «casto» com «impossível». Fica em aberto a 

questão de saber se este compósito de homem e de anjo será capaz de transformar a sua ação em algo 

de consequente para os transeuntes que, à partida, reagem negativamente. 

Passemos ao segundo paradigma, isto é, às representações do anjo em que este se opõe ao 

homem, ignorando-o totalmente. O primeiro poema considerado é «A palavra dos anjos». Aqui os 

anjos retomaram a posição de estátuas, o que, em Rilke, ocorre quando cortam relações com os 

humanos. Também o facto de  se dedicarem à contemplação das coisas que o céu reflete está patente 

neste fragmento através do contraste entre a agilidade do olhar e a imobilidade do sorriso. O 

esquecimento sugere, por sua vez, que os anjos deixaram de manter qualquer tipo de relação com os 

humanos. 

 

  Alguma coisa ainda ficou por recordar 

  quando os anjos retomam a posição de estátuas, 

  quando os olhos profundos e ágeis como águias 

  alongam a planície, o voo, o esquecimento
329

. 

 

 Observemos algumas características dos anjos que surgem neste poema de Raul de 

Carvalho. Em primeiro lugar, a opacidade da sua palavra: 

 

  É opaca a palavra dos anjos, é imóvel 

  o sorriso que brinda seus lábios entreabertos. 

  

 Em segundo lugar, a sua impassibilidade e imaterialidade: 

                                                         
328

 Cf. op. cit., p. 204. 
329

 Ibid., p.152. 



 

 203 

 

  Seu riso não perturba, seu olhar não deslumbra, 

  Seu corpo não é mais do que o leito das águas. 

  ... 

  Despida, a sua carne insexual e frágil 

  causa pavor aos homens e o pasmo das mulheres. 

 

 

 A fraca densidade da substância corporal não impede que sejam vistos pelos homens, 

a quem provocam uma nítida repulsa. O não reconhecimento dos anjos pelas suas mães equivale a 

essa repulsa. 

 

  As mães, essas nocturnas vestes sacrificadas 

  aos primeiros vestidos, aos laços no cabelo, 

  não reconhecem neles os filhos destinados 

  a obter de Deus a permissão do eterno. 

 

Nesta estrofe temos dois elementos de extrema importância: a ideia de que os anjos provêm 

de mães humanas, isto é, de um lugar de origem semelhante ao dos homens; a ideia de que as 

alterações profundas que no ser  são operadas na sua transição para o estádio angélico implica o corte 

absoluto com a origem humana, corte que é representado no poema pelo facto de as mães não os 

identificarem como os filhos destinados a penetrarem na eternidade. Para eles, a eternidade é apenas 

uma promessa: estão mais perto de a obter do que os homens, mas ainda são mortais. As mães são 

sacrificadas, o processo evolutivo na direção da imortalidade implica sofrimento e a humanidade é o 

elemento sacrificado. A relação entre os homens e tais anjos é tensa. 

Atentemos ainda numa característica rilkeana: a raiva do homem contra os anjos por estes 

serem felizes. 

 

  Da última batalha, da última clareira, 

  para lá da imensa floresta oblíqua, 

  sobe um saudoso grito, um monstruoso grito 

  amaldiçoando os anjos, só porque são felizes
330

. 
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Concluindo, o homem, para se elevar à categoria do anjo, tem de lutar contra ele. Os anjos 

deslocam-se na atmosfera e afrontam os homens com a ostentação impassível da sua felicidade. Têm 

sobre estes últimos um efeito devastador e o seu papel de iniciadores fica perfeitamente obliterado 

por tal efeito, sendo necessária, à semelhança do que acontece em Rilke, uma redistribuição dos 

lugares entre o homem e o anjo. 

Contudo, e não obstante os pontos de contacto com o autor das Elegias de Duíno, na fase da 

sua obra que estou a tomar em consideração, Raul de Carvalho fica longe de uma obediência de 

epígono. Cito alguns exemplos da sua demarcação de uma perspetiva estritamente rilkeana: 

 

 1 - A eternidade é apenas prometida ao anjo, que ainda é mortal. Veja-se, como 

exemplo, o excerto de «A palavra dos anjos» em que se mencionam as mães, ou, ainda, o verso: 

«calam-se os sinos, quando algum deles morre»
331

. 

 

 2 - o anjo é sensível ao sofrimento (Cf. «Começo para uma lenda»). 

 

 3 - O anjo é mais humano e tem características ambivalentes (Cf. «Despossuindo»). 

 

 O poema em que o pensamento rilkeano mais nitidamente se manifesta é aquele que 

abre o livro Poesia I: «Ágil e só»
332

 que, com vista à análise, cito quase integralmente. 

 

Ágil e só 

 

  1 Era impossível 

   que eu não tivesse 

   nascido outro, 

   que a segunda mãe 

  5 que me pariu 

   não fosses tu, sofrimento, 

 

   Pois que é no teu peito maduro e violento 
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   que eu hoje me alimento. 

 

   É em ti que estes versos 

  10 litúrgicos, que escrevo, 

   bebem o sal e a goma, 

   bebem o gosto e o vómito, 

   bebem a maresia cinzenta ou prateada, 

   bebem o verde às folhas das laranjeiras 

  15 e o musgo às inscrições. 

 

   Em ti bebo o silêncio 

   semeado de vozes. 

 

   É em ti que a outrora 

   inexperiente e boa 

  20 circulação do sangue 

   se liga ao calmo abraço 

   do vocabulário. 

 

   É em ti que o teu rosto 

   incerto todavia 

  25 defende a inocente 

   nudez impossível. 

 

  Mon ange, mon ange, il ne m’a pas reconnu. 

 

   É em ti, no teu vago e longo entardecer 

   que as estrelas adquirem mais brilho. 

   

  30 É no teu duro ventre conciliador 

   que o amor se arrepia e se deita 

 

   No vento. 
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    ... 

   Aqui repouso. Ainda 

   não é tempo de as minhas 

  35 pálpebras se unirem. 

 

   Ainda tenho alguém 

   à minha espera, para 

   recomeçar com ele 

   a música sonâmbula. 

 

  40 Ou será distracção? 

   Deste mundo 

   ou de mim? 

                 

   Aqui, sou eu o dono! 

                 

   Entretanto, vou indo. 

  45 Entretanto, adormeço. 

   Entretanto, não faço 

   as coisas necessárias. 

 

    ... 

   Não digo boa-tarde 

   a ninguém. 

  50 Ou antes, não respondo. 

   Ou antes, só respondo 

   quando a voz não obriga 

   a marchas demasiado 

   lentas. 

  

  55 Porque, fiquem sabendo, 

   eu sou ágil e só. 

   Ágil e só. 
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O motivo do anjo manifesta-se no verso escrito em francês. A escolha da língua francesa leva 

a pensar que se trata de uma citação, mas não foi possível encontrá-la na tradução de Angelloz. 

O verso pode ser interpretado como expressão da ideia de abandono pelo anjo que, depois de 

passar a ser estátua,  deixa de comunicar com os homens. 

Nas estrofes seguintes, encontramos várias indicações  que acentuam o espaço que o sujeito 

ocupa: «aqui» (v. 33), «deste mundo» (v. 41) e «aqui» (v. 43). Estes deíticos demarcam o lugar em 

que se encontra o sujeito relativamente àquele em que se encontra o seu interlocutor subentendido, 

isto é, o anjo: o sujeito encontra-se na terra: o anjo está, supostamente, no céu. Primeiro, é expresso o 

desejo de continuar a viver («não é tempo de as minhas / pálpebras se unirem» (v. 35); em segundo 

lugar, na estrofe seguinte, há uma alusão a um «Tu» que o ama e que o vincula ao «aqui». A 

interrogação, nos vv. 40-42, demonstra a influência rilkeana. Nas Elegias de Duíno há uma 

valorização negativa do amor porque, no percurso evolutivo que, segundo Angelloz, se desenha nesta 

obra, este é mera distração, não conseguindo desviar o homem da sua angústia fundamental, que é a 

de ser perecível. 

A ligação do sujeito à terra encontra a sua expressão mais clara no verso «Aqui sou eu o 

dono»; a terra é como que uma propriedade do sujeito. Não há, então, qualquer menção da presença 

de uma entidade que possa desempenhar o papel de parceiro amoroso. O aqui é um espaço de 

ultrapassagem dos laços, tanto dos que o ligam ao sofrimento (no início do poema o sujeito diz 

alimentar-se de sofrimento), como dos que o ligam a um parceiro amoroso. O aqui surge como uma 

assimilação do être ici de Rilke, mas assume aspetos particulares. A principal diferença reside na 

atuação que, enquanto poeta, o sujeito terá no espaço cuja posse reivindicou; com efeito, em vez de 

louvar esse espaço, evidencia um descuido em relação às coisas necessárias, uma negligência de 

base ou uma incapacidade fundamental para as tarefas prosaicas e para a comunicação convencional 

com os outros. Finalmente, o que subsiste é a importância de nada obrigar a sua voz a «marchas 

demasiado lentas», de nada se intrometer entre o sujeito e aquilo que dolorosamente conquistou: a 

agilidade e a solidão, essenciais para o estádio final  de liberdade e leveza, enunciado nos versos que 

terminam o poema: 

 

   Fica-se leve  

   e livre 
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   quando o vento passa
333

. 

 

Quando afirma ser «ágil e só», é nítido que estes adjetivos têm uma conotação positiva. 

Posso agora fazer uma síntese do sentido que se vai articulando entre o começo e o fim do 

poema. A tomada de consciência do sujeito, de que ao homem cabe o mundo terreno («Aqui sou eu o 

dono!»), tornando menos dolorosa a desatenção do anjo, opera uma transição de um estado marcado 

pelo sofrimento (estrofes iniciais) para uma atmosfera mais otimista. 

A presença da temática rilkeana é, assim, evidente. O poema segue, no fundo, o esquema que 

está presente na sétima e nona Elegias. Tendo primeiro rivalizado (em vão) com o anjo (parte da obra 

de Rilke que antecede a redação das Elegias) e depois afirmado poderosamente a sua força, o homem 

chega à conclusão de que lhe cabe um espaço diferente daquele que cabe ao anjo. Esta consciência 

significa, em Rilke, uma libertação para o homem, diminuindo a tensão entre este e o anjo. A ideia 

de libertação está presente na epígrafe – être ici est magnifique – e encontra no poema que acabei de 

analisar um simile muito forte: «Aqui sou eu o dono». 

Queria, agora, chamar a atenção para a relação entre o motivo do anjo, presente apenas no 

verso em itálico, e a evolução que se pode observar no próprio sujeito, ao longo do poema. A 

verificação de que não é reconhecido apresenta-se, em minha opinião, como o elemento 

impulsionador da sua transformação, nomeadamente no que diz respeito à superação da dependência 

do sofrimento. A redistribuição dos lugares entre o sujeito e o anjo, que indiquei no início desta 

análise, consiste sobretudo na apropriação de um espaço pelo primeiro, e pela aquisição de uma 

mobilidade superior à dos outros homens, com quem não comunica por isso o obrigar a atrasar a sua 

marcha. Desenha-se, deste modo, uma valorização de qualidades que tendem a permitir a assimilação 

do sujeito ao anjo: primeiro, este não o reconhece; progressivamente, pelo despojamento de tudo o 

que poderia ser acessório (relação amorosa, tarefas quotidianas, convívio social), deixa de 

reconhecer os outros homens. Podemos, assim, ler o final do poema como uma legitimação da 

atitude do anjo e do processo evolutivo de um modo geral que, como se viu acima, implica 

sofrimento e renúncia. 
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4.2. O canto do mundo 

 

Afirmei, no subcapítulo anterior, que, em Rilke, a valorização do mundo terrestre levará a 

que o poeta seja investido de uma tarefa particular: a de cantar as coisas que são mais efémeras do 

que ele. No poema «Ágil e só», de influência rilkeana, apesar da afirmação de propriedade do sujeito 

relativamente ao mundo e da alteração verificada no próprio sujeito, não se chega, como nas Elegias, 

a mencionar o canto das coisas efémeras. No entanto, pode afirmar-se que boa parte da poesia de 

Raul de Carvalho se apresenta, justamente, como canto de elementos  ocasionais que preenchem o 

quotidiano. Disso é exemplo o poema «Amor e prazer das coisas», do livro Poesia I, cujo início 

passo a transcrever: 

 

 Vou, pelo caminho olhando 

 de repente um pote, de repente uma ponte, de repente um     

               vidro 

 com dedos em relevo. 

 

 Vou, pelo caminho olhando 

 de repente um minúsculo grão de areia, um bocado 

 de pano que não foi vestido, 

 um livro com gravuras de Rodin 

 e um menino de joelhos, adorando-as. 

 

 Vou, pelo caminho olhando 

 Um rápido cheiro de urina, 

 uma camélia sem pescoço, 

 uma teia de aranha do tamanho do corpo. 

 

 Vou, pelo caminho olhando 

 qualquer maravilha sem dono: 

 um prego um alfinete um cesto 

 cheio das coisas de que gostámos juntos
334

.    

 

                                                         
334 Ibid., p. 144.  
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O canto das coisas efémeras, que constitui uma espécie de ponto de chegada da reflexão 

filosófica desenvolvida nas Elegias de Duíno, não se assumirá nunca como representação realista. 

Não encontramos, na poesia de Rilke, os «catálogos do mundo moderno» que encontramos num 

Walt Whitman. Com efeito, o poeta alemão procede a uma seleção dos objetos que são dignos de ser 

cantados, o que irá determinar que, apesar de se fazer a apologia do mundo terrestre e de preferir o 

canto do homem ao canto do anjo, a imagem que permaneça seja a que Eduardo Lourenço apontou 

como exemplo de «puro angelismo». As coisas que merecem ser cantadas são «les choses douées de 

vie, les choses vécues, les choses admises dans notre confidence»
335 

e que, por apresentarem estas 

características, são insubstituíveis. O canto do homem, ao excluir os objetos que são «des choses 

vides, indifférentes, des apparences de choses»
336

, como Rilke considera tudo o que vem da América, 

pretenderá excluir a própria degradação humana. Não há, na poesia de Rilke, lugar para a 

representação da condição degradante da humanidade, tal como a encontraremos num poeta como 

Raul de Carvalho. 

Em Raul de Carvalho – que é devedor de Rilke não só quanto à temática do canto das coisas 

efémeras, mas também quanto às consequências estilísticas que a esse canto estão ligadas (emprego 

do verso livre, estruturas anafóricas, «enumeração caótica», segundo a designação de L. Spitzer ou 

«inventário», como geralmente se diz deste recurso quando usado pelos surrealistas), o canto do 

mundo será mais abrangente, como adiante se verá. De momento quero apenas sublinhar a hipótese 

de que o canto do real e do quotidiano possa arrancar de uma temática rilkeana. Com isto não quero 

dizer que Rilke seja o único poeta de quem Raul de Carvalho terá assimilado o canto do mundo (tal 

como os processos retóricos e formais acima apontados), embora a relação intertextual com a sua 

obra, nomeadamente na vertente filosófica que abordei na análise de «Ágil e só», não seja de 

subestimar.   

Há uma outra linhagem de poetas que, tendo origem em Whitman e passando por Álvaro de 

Campos, canta o mundo, sem excluir os objetos fabricados graças a inovações tecnológicas, e cuja 

presença irá contribuir para a ancoragem da poesia num real historicamente determinado. A 

influência destes poetas, à qual se podem acrescentar opções de Raul de Carvalho já apontadas em 

capítulos anteriores – da temática de inspiração neorrealista à íntima relação entre poesia e vida –, 

explicam que o autor proceda a um alargamento dos objetos cantados, tentando abarcar a própria 

condição humana, tanto naquilo que esta revela de poder vital, como no que revela de maximamente 

degradante. 
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 Cf. op. cit., p. 101. 
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No que diz respeito ao segundo aspeto, Arnaldo Saraiva aponta o facto de poetas que 

retomam motivos rilkeanos raramente deixarem de  

 

colocar neles o canto dramático e moderno que os leva, por vezes, a desprezar o lado 

formal tão prezado pelo grande poeta, e, quase sempre, a explorarem as zonas mais realistas 

do ser e do mundo, refletindo não só sobre as relações do homem com Deus, com a 

natureza, com o tempo, mas também – o que já é pouco ou nada rilkeano – com a  cidade 

concreta e com os outros homens
337

. 

 

Ainda sobre este assunto, refira-se que António José Saraiva e Óscar Lopes, na História da 

Literatura Portuguesa, mencionam, na poesia de Jorge de Sena, uma tendência que, desde Coroa da 

Terra (1946), se tornará característica: «a verberação sarcástica ou nauseada, mediante imagens 

cumulativas, da miséria, ou lixo podre, da condição humana (mais do que uma conjuntura histórica 

humana, que se precisará nos livros seguintes)»
338

. 

Por outro lado, valerá ainda a pena sugerir que a maior abrangência de representações do 

mundo seja devedora de um poeta como Pedro Salinas. No seu ensaio La realidad y el poeta
339

, 

publicado numa primeira versão em inglês, de 1940, Salinas revela uma consciência nítida da 

historicidade dos temas poéticos, em íntima relação com as transformações da realidade envolvente. 

A ideia fundamental de Salinas será a de que, se o tema poético por excelência é a realidade, num 

poeta em particular seria uma ou várias facetas dessa realidade. Refiram-se as principais: a alma 

humana, a natureza, o mundo fabril, o homem como valor social, a vida cultural (o pensamento 

abstrato, a poesia sobre a poesia e sobre a arte). Este desdobramento da realidade em aspetos 

específicos terá como consequência uma tolerância particular no que diz respeito às preocupações 

temáticas do poeta. Uma vez que o fundamento do poético deve residir numa relação entre a 

sensibilidade do sujeito e o mundo, a poesia poderá abarcar praticamente tudo. Salinas chama ainda a 

atenção para um reavivar do interesse pelo homem em relação com outros seres humanos, aquilo que 

designa como «o homem como valor social». Este interesse leva-o a considerar impossível que «por 

muy fuertes que sean las murallas del concepto individual de la poesía, puedan resistir a la inmensa 

presión de esa obsesión política y social»
340

. Mostra, no entanto, algumas reservas quanto ao valor do 

social como «realidad poética». 

                                                         
337

 Cf. op. cit., p.21. 
338 

Cf. História da Literatura Portuguesa, 15ª ed. corrigida e atualizada, Porto,   Porto Editora, 1989, p. 1120. 
339

 Cf. Pedro Salinas, La realidad y el poeta, Barcelona, Ariel, 1976. 
340

 Ibid., p. 29. 
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Em Raul de Carvalho, quer a representação social quer a representação de outras faces da 

realidade são caracterizadas – e neste ponto insisto mais uma vez na influência de poetas como Rilke 

e Salinas, sem esquecer um difuso, mas atuante, ascendente romântico – por uma relação estreita 

entre a realidade representada e o sujeito que a observa. Para este aspeto chama a atenção Joaquim 

Manuel Magalhães, numa aproximação entre os procedimentos de Raul de Carvalho e os poetas 

americanos da «escola de Nova Iorque», nos anos cinquenta, designadamente James Schuyler e 

Frank O’Hara
341

. O efeito que se obtém com tais procedimentos (que se caracterizam, 

fundamentalmente, como imitação do «carácter eventual dos encontros na deriva de um sujeito por 

entre coisas e outros seres» será «uma aposta renovada no realismo de um discurso que não abdica 

de ser subjetivo mesmo nas suas poses mais espelhantemente naturalistas»
342

. A proliferação de 

referentes de um universo real (topónimos e antropónimos) e de objetos que, verosimilmente, 

pertencem ao espaço em que o sujeito se desloca, faz de boa parte da escrita de Raul de Carvalho 

uma palavra poética com embutidos que são marcas de época, hiper-realistas. 

A ideia fundamental que se pode extrair do ensaio de Joaquim Manuel Magalhães já referido 

no primeiro capítulo do presente estudo, no que ao canto do mundo pelo sujeito diz respeito, será a 

de que o lirismo de Raul de Carvalho não reside na natureza dos objetos do mundo que são 

representados no poema, mas no «olhar lírico», profundamente subjetivo, que sobre esses objetos é 

derramado, no «pathos que deflagra entre o eu e o mundo»
343

. 

As longas enumerações que surgem em tantos poemas de Raul de Carvalho representam uma 

tentativa de conter no enunciado poético todos os elementos que podem fazer parte do real 

percebido. Ao estilo acumulativo  que os caracteriza pode aplicar-se a fórmula «solo-todo» ou o lema 

Omnia ad majorem Dei gloriam, referido por Spitzer e também utilizado por Rilke. 

Não queria terminar sem sublinhar que neste subcapítulo não é tratada a figuração mais 

recente do sujeito em Raul de Carvalho, mas sim a mais abrangente. Desde o «Eu» que se recorda de 

uma fase passada da sua existência até à procura de um «Tu», ao encontro com o mundo e ao canto 

da «humana condição», verifica-se um alargamento da imagem de si. Nos últimos livros, a 

representação do encontro do «Eu» com objetos do seu quotidiano é marcada por um 

ensimesmamento que não se enquadra numa representação abrangente da subjetividade. Será o canto 

do mundo que irá corresponder à exaltação máxima dos objetos que fazem parte do universo do 

sujeito; este, investido de uma missão de que tomou consciência pelos indícios de sofrimento e 

diferença que sempre marcaram a sua existência, entregar-se-á ao canto de «toda a humana 
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Cf. op. cit., p. 71. 
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 Id., Ibid.. 
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 Ibid., p. 77. 
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condição». O canto do mundo terrestre representa o alargamento máximo da consciência de si, numa 

evocação de todos os encontros que se apresenta, ao mesmo tempo, como invocação, apelo à 

superação da grande falha que marca o sujeito textual na obra de Raul de Carvalho. 
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5. Mecanismos de desconstrução do sujeito: poesia e ironia 

 

É bastante trivial falar-se de ironia, paródia, humor ou sátira a propósito da poesia lírica. O 

lirismo profano dos cancioneiros medievais conta, a par das cantigas de amor e de amigo, com um 

acervo importantíssimo de cantigas de escárnio e maldizer; o riso popular e carnavalesco, desordeiro 

e vital faz parte da própria arquitetura dos cancioneiros e é posto em prática por vários trovadores, 

contando-se entre eles o próprio Afonso X, autor igualmente de poesia espiritual e religiosa como 

são as celebérrimas Cantigas de Santa Maria. O Cancioneiro de Garcia de Resende, contemporâneo 

da construção dos Jerónimos e tão monumental como estes, a par de depurados debates amorosos ou 

da complexidade na representação do Eu que encontramos nuns ainda jovens Sá de Miranda e 

Bernardim Ribeiro, alberga importantes composições satíricas e até incipientes formas dramáticas 

que, para além de despertarem o riso, cumprem as funções morigeradoras da sátira (Anrique da 

Mota). A elevada poesia de Camões também baixa o tom e se tempera de ironia. A espiritualidade 

barroca, a sua forma de lidar com a morte, os extremos a que chega no culto do desengano, tem um 

contraponto poderosíssimo nas sátiras pessoais e na representação exagerada de fraquezas humanas 

ou simples tentações que misturam prazeres de diversa índole, provocando o riso. Um egotista 

torturado como o pré-romântico Bocage é, ao mesmo tempo, um cultor da representação do chamado 

«baixo corporal» na sua poesia erótica. Talvez tenha sido a poesia dos românticos que fundou um 

modelo de profunda seriedade e distanciou o lirismo de qualquer forma de riso ou ironia. Foi 

certamente o lirismo romântico que levou J. Cohen, no seu artigo «Comique et poétique» (revista 

Poétique, nº 61, 1985), a postular uma oposição diametral entre o poético e o cómico, como é 

referido por Philippe Hamon
344

. Porém, um poeta romântico como Garrett foi um perfeito cultor da 

«ironia romântica» ao praticar outro género literário
345

. E como entender tudo o que com o 

heterónimo coletivo Carlos Fradique Mendes se prende se desligarmos essa montagem da ironia 

realista? Fernando Pessoa, na sua obra em prosa, escreveu um elogio lapidar da ironia, por nela situar 

o cosmopolitismo que faz da sua uma poesia tão atual quanto universal: «É na incapacidade de ironia 

                                                         
344 

Philippe Hamon explica, na linha de V. Jankélévitch – autor de uma obra muito citada, l’ironie (1964) –, a 

postura do Eu, o «efeito-sujeito» do lirismo romântico, que explora o pathos através de dois processos 

discursivos: a transformação do sujeito em vítima inocente e a prática da confidência-confissão. Veja-se, a 

propósito, Philippe Hamon, «Sujet lyrique et ironie», in Le Sujet lyrique en question, op. cit. supra, maxime a 

nota 4 das páginas 24 e 25. 
345

 A ironia romântica na literatura portuguesa conta com um estudo importante de Maria de Lourdes Ferraz, 

ainda hoje atual, mas totalmente dedicado ao romance. Vide A ironia romântica. Estudo de um processo 

comunicativo, Lisboa, «Estudos Gerais, série universitária», Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987. 
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que reside o traço mais fundo do provinciano mental»
346

. E, para nos situarmos num tempo e figuras 

próximos de Raul de Carvalho, referiria o culto da ironia pelos surrealistas portugueses, estudada por 

J. Cândido Martins numa obra que a filia no riso carnavalesco polifónico de M. Bakthin
347

. 

O parágrafo anterior, mais que percorrer à vol d’oiseau a poesia portuguesa, aquilo que 

pretende é simplesmente demonstrar a presença da ironia ou de registos que dela se aproximam na 

tradição lírica nacional. Naturalmente, existem estudos de todas essas formas. Porém, quando um 

autor como Philippe Hamon, totalmente à-vontade nos seus estudos sobre os mecanismos da 

enunciação irónica
348

, aborda a relação entre sujeito lírico e ironia, fá-lo com muito cuidado, 

deixando-a em aberto. Os ironólogos, que extraem de muitíssimos exemplos práticos oriundos da 

literatura e outras artes uma teoria em constante evolução, não têm privilegiado a relação entre 

sujeito lírico e ironia. Proliferam, no entanto, entre os literatos estudiosos de obras de autores 

modernos, as alusões ao «éclatement d’un sujet polyphonique et ironique moderne»
349

, para usar as 

palavras de Philippe Hamon. Vejamos o que ocorre com Raul de Carvalho, autor de uma obra onde o 

«efeito-sujeito» tanto se destaca. 

A primeira observação seria a de que a ironia subverte o «efeito-sujeito» construído em cada 

poema e em conjuntos de poemas, bem como as formas de alicerçamento subjetivo que tenho vindo 

a descrever em todo o presente capítulo a tese. A partir da década de setenta, a preocupação com o 

alicerçamento e com a construção de uma imagem fictícia de si vai desaparecer. Em meu entender, 

as alterações na problematização e representação da subjetividade devem-se a um descrédito do autor 

num tipo de discurso marcado pelo idealismo romântico e rilkeano. Doravante, o sujeito textual 

insistirá na presentificação do ato de escrita, registando-se, então, uma insistência no papel que a 

poesia deve desempenhar na captação de momentos do quotidiano imediato. Nos últimos livros, a 

insistência no vínculo entre a vida e a escrita sofre uma radicalização: só a vida pode determinar o 

valor do texto poético e não ideias feitas acerca de estética. Isto funcionará como mecanismo 

legitimador da imperfeição dos poemas, embora não possa ser confundido com descuido formal. 

Raul de Carvalho preocupa-se, e muito, com a forma, como se pode ver quando determinamos as 

várias campanhas de intervenções autorais que deixam marca nos seus manuscritos, todos eles 

tratados como provas tipográficas. Porém, essas intervenções consistem em operações que respeitam 
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 Fernando Pessoa, Obras em prosa, Org. e notas de Cleonice Berardinelli, Rio de Janeiro, Aguilar, 1974, 

pp. 336-337. 
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Martins, J. Cândido, Teria da paródia surrealista, Braga, Edições da APPACDM Distrital de Braga, 1995. 
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 Hamon coordenou o número 36 de Poétique consagrado à ironia (Paris, Seuil, 1978) e é autor de L’Ironie 

littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, col. «Recherches littéraires», 1996. 
349

 Cf. Philippe Hamon, op. cit. supra, p. 25. 
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um momento de criação original, o «instante» com o qual lida o autor, insistindo muito na correção 

de provas precisamente para garantir, sempre, que o instante da criação original é respeitado. 

Entre o poema como espaço de alicerçamento e construção do sujeito lírico e o simples 

registo de uma ideia, vivência ou emoção instantâneas situa-se a poesia dos anos setenta e as duas 

obras com que termino o presente capítulo: Tampo vazio (1975) e Quadrangular, um livro que 

estava preparado para a tipografia já em 1970, mas que só virá a lume em 1976. 

Tampo vazio abre com uma epígrafe de Hemingway que deve ser lida em articulação com o 

que escrevi acima: «Inventa-se ficção, mas o que interessa é o material donde vem a invenção. A 

verdadeira ficção tem de vir de tudo o que uma pessoa viu, sentiu, aprendeu». Na segunda parte da 

epígrafe, bastante extensa, Hemingway pronuncia-se sobre a importância de abraçar o sofrimento, 

posto que a escrita, em última análise, consistirá em «expulsar a dor honestamente». O livro, 

colocado sob esta epígrafe programática, exemplifica-a: a ficção que contém não interessa – daí um 

permanente começar de nexos narrativos que não se concluem, frustrando qualquer perspetiva de 

seguimento linear (ou até reconstituído) da história das personagens; o que interessa é o autor e o seu 

duplo de papel, o narrador, também personagem de uma história paralela à diegese, a história da 

escrita da ficção. Estamos no domínio da representação do ato de escrita, na metaficção que o 

encena, no processo comunicativo que é terreno propício ao surgimento da ironia ou daquilo que 

Carlo Cattaneo, autor da resenha publicada na Colóquio / Letras 
350

, designou como «um estranho 

senso de humor». 

Na sua incursão na escrita narrativa (ainda que num livro publicado como poesia), Raul de 

Carvalho continua fiel à estética que postulara na sua obra de 1972, a estética da banalidade. Isso 

mesmo reconhece Carlo Cattaneo, afirmando que «todos os episódios se estribam na mesma estética 

da banalidade» a que Liberto Cruz se referira na recensão que fez ao livro do mesmo nome, 

publicada também na Colóquio / Letras 
351

. 

Para além do registo humorístico, destaca-se a atmosfera algo fantástica onde têm lugar umas 

metamorfoses de dois irmãos em talos, figuras que sugerem a Carlo Cattaneo uma aproximação ao 

surrealismo. Aproveito justamente para evocar uma caraterização daquilo que, em termos de registo 

discursivo, sobrevivia do surrealismo depois dos anos cinquenta. Deve-se a Perfeto Cuadrado, que 

menciona precisamente 

 

                                                         
350
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a superfície do discurso (um determinado número de imagens, quando não um 

arsenal de imagens repetidas; a ironia, o sarcasmo e a reverdecida flor do escárnio – fatais 

transformações do humor negro ou objectivo; algumas técnicas ainda eficazes, como o 

discurso automático ou semi-automático, a colagem linguística ou picto-poética, certas 

formas de experimentação – fonética, semântica, etc. – recolhidas pelo surrealismo daquela 

tradição em que sempre gostou de ser reconhecido, etc.)
352

. 

 

A ironia e o humor são, pois, reconhecidas práticas surrealistas. Uma ironia que esteve 

associada à vanguarda, quando o surrealismo foi um movimento vanguardista, e que subsiste num 

tempo que o transformou. Perfecto Cuadrado hesita em utilizar o rótulo de pós-modernidade, mas 

encara o conceito: 

 

Não foi apenas o Surrealismo que se tornou a ocultar, nem foi o Movimento 

Surrealista que deixou de ter presença em Portugal por volta de 1960: é o próprio conceito 

de movimento (projecto colectivo e dinâmico) e de vanguarda (actuação revolucionária). 

Vivemos já – dizem-nos – na Pós-Modernidade (?), “passaram de moda” as Vanguardas; 

vivem – os que no-lo dizem – negociando comodamente com os seus inesgotáveis despojos. 

 

Em meu entender, Raul de Carvalho recorre a uma imagética de caráter surrealizante e a um 

humor estranho que também é devedor daquilo que, não sendo já movimento revolucionário, é uma 

estética reenquadrada numa época histórico literária em que as vanguardas teriam passado de moda: 

a do pós-modernismo, que nenhum autor reivindicou como casa a habitar, pelo menos no caso 

português, aversão que bem se nota nas citadas palavras de Perfecto Cuadrado. 

Fernando Guimarães situa Raul de Carvalho na pós-modernidade pelo 

 

pendor marcadamente subjetivo ou uma expressa emocionalidade que conduz os 

seus poemas a uma dispersão ou divagação expressiva ao sabor das ocorrências, de alusões 

pessoais, de vivências, de imersão no quotidiano, como se não andasse longe daquele 

sentido de pós-modernidade que tanto marca alguma da nossa poesia atual
353

.  
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E se, por um lado, Tampo vazio é fruto do seu tempo, por outro é testemunho da evolução 

estética de Raul de Carvalho, em que assistimos à transformação de certos traços de fundo, mas não 

ao seu total desaparecimento. Alguns desses traços são uma herança romântica. Não há nada de 

romântico na diegese, mas há na postura ética da epígrafe – a de que a escrita é fruto do sofrimento – 

e na atitude autorreflexiva e irónica do narrador. É precisamente o narrador que vai meio-mostrando 

poemas e seus autores, os irmãos talos e colocando, de fora, a problemática da ironia como figura 

retórica de distanciamento e multiplicação de perspetivas. Mas, poder-se-á argumentar, não o faz em 

poemas e tudo pode ser modificado pela convenção genológica.  

Passemos a Quadrangular, obra onde também nos aparecem uns «cabeças-de-talo» e outras 

personagens absurdas, como a «Baronesa» ou a estranha ave de «Entremez das cidades com feira». 

Casimiro de Brito considerou-o como o mais amargo dos livros de Raul de Carvalho: «um canto à 

beira do pranto e do sono, ou, ainda, uma das formas possíveis de cantar um país sem horizontes» e 

que suscita múltiplas questões – «o sentimentalismo e o amoralismo, o peso do lugar-comum, a 

«desordem» emocional e estilística, os defeitos e virtudes do paralelismo, os riscos do escárnio, o 

gosto pelas personagens absurdas» 
354

. 

É um livro que esperou longamente a sua publicação, tendo, durante esse tempo, tido lugar o 

25 de Abril de 74, facto que talvez pudesse ter facilitado essa vinda a lume. É um livro que nos traz 

um país «lameiro», «que não tem nome porque o nome se dá a alguém vivo». 

 

*** 

 

Como afirmei na introdução, a partir dos anos setenta não se pode entender a subjetividade 

em Raul de Carvalho sem a mediação da ironia, neste caso uma ironia pós-moderna, que herda traços 

da paródia surrealista e reveste propósitos satíricos. Não se reconhece a clareza de um propósito 

satírico definido, como se o alcance da tarefa de transformar o país que se satiriza fosse demasiado 

grande. É uma sátira amarga, desistente e ao mesmo tempo generalizante, englobando a própria 

poesia, «este» poema e todos os poemas, atingidos por «terrena e solene podridão». A ironia Raulina, 

com a sua autorrelativização, tem uma tonalidade melancólica e, tal como a melancolia, é uma figura 

transversal em toda a obra do poeta. 

 

  

 

                                                         
354

 Cf. Casimiro de Brito, recensão de Quadrangular, Colóquio / Letras, nº 43, 1978, p. 82. 
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Capítulo III 

Editando Raul de Carvalho 

 

 

1. O espólio de Raul de Carvalho: do passado ao presente 

 

A especialização dos estudos literários normalmente não permite que um único estudioso 

seja, ao mesmo tempo, literato e filólogo. Os estudos literários têm-se aproximado de abordagens 

teóricas em constante evolução e os métodos de análise textual ressentem-se, tantas vezes, de modas 

culturais mais ou menos duradouras. Os estudos de cariz imanentista que privilegiaram o texto em 

detrimento do contexto, ocupados em romper com abordagens biografistas que faziam o século XIX 

ecoar ainda na segunda metade do século XX, apesar da insistência na materialidade da linguagem, 

descuraram uma parte importante do trabalho textual: a fixação do texto. Nas faculdades de letras, as 

Línguas e Literaturas Modernas
355

 não contemplaram, regra geral, a tradição da crítica textual e, se 

excetuarmos alguns casos tão brilhantes quanto isolados
356

, a tradição filológica das letras 

                                                         
355

 Refiro-me especialmente ao panorama português e às gerações formadas em Letras dos anos oitenta em 

diante. Para uma perspetiva mais ampla da tradição filológica em Portugal (por comparação com outros 

países), ver o estudo de José Augusto Cardoso Bernardes intitulado «A Filologia perene e o ideal da bata 

branca», Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, nº 9, pp. 281-303. 
356

 Refiro-me como exemplo e por dele ter conhecimento próximo, ao labor de Ivo Castro, que se destaca não 

só pelas suas publicações científicas como também pelo ensino da crítica textual, desde uma pequena parte do 

seu programa da disciplina de História da Língua, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ao atual 

doutoramento da mesma faculdade. Entre os professores, contam-se precisamente antigos alunos seus (João 

Dionísio e Ângela Fernandes), que iniciaram o estudo desta disciplina nos anos oitenta. E, tão importante 

como manter a chama de um saber e passar o testemunho, é a coordenação da Equipa Pessoa, criada em 1984 

e cujo trabalho pode ser valorado não só pelos volumes publicados (textos críticos e estudos) como também 

pela criação daquilo que Ivo Castro, na reedição ampliada da sua obra Editar Pessoa (2ª ed., Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, col. “Estudos”, 2013), designou como “um novo tipo de trabalhador, que traz 

consigo uma abordagem que pode ser nova em terras portuguesas, mas que repousa sobre uma velha e 

comprovada experiência: o cepticismo quanto ao rigor como são em todo o mundo publicados os textos 

literários e a certeza de que só um regresso ao exame minucioso, quase laboratorial, das fontes materiais 

permitirá eliminar do texto todas as impurezas e rumores que ele recolheu no percurso entre as mãos do autor 

e as do leitor” (Cf. Op. Cit., pp. 157-158). Tive o privilégio (na função de secretária da equipa) de acompanhar 

algum desse trabalho e de observar como, pela mesa de reuniões do gabinete da Biblioteca Nacional onde a 

Equipa Pessoa tinha a sua sede, passaram filólogos das letras portuguesas, como Luciana Stegangno Picchio, 

Cleonice Berardinelli, Maria Aliete Galhoz e tantos outros. As próprias polémicas que surgiram à volta da 

edição crítica (e a obra de 1993 Defesa da edição crítica de Fernando Pessoa) dão prova da vitalidade e do 

alcance de uma disciplina sem a qual jamais se poderia empreender uma tarefa como a edição crítica de uma 

obra tão complexa como central no cânone português. Também poderíamos citar o trabalho de duas equipas 

que, na Universidade de Coimbra, estão a fazer a edição crítica da obra de Almeida Garrett (equipa 



 

 220 

portuguesas não tem sido propriamente florescente. Isto é tanto mais flagrante quanto mais perto nos 

situamos no tempo, isto é, quanto mais próximos de nós estão os autores estudados.  

O início do meu estudo da obra de Raul de Carvalho, no âmbito do mestrado em Literatura 

Portuguesa Moderna e Contemporânea da Faculdade de Letras de Lisboa, em finais dos anos oitenta, 

situou-se no domínio da análise literária: escolhi um tema que podia desenvolver-se à luz da obra, 

mais concretamente, da obra publicada. Paralelamente à escrita da tese, no início da década de 

noventa, por convite de Luiz Fagundes Duarte, que estava a preparar a edição conjunta de todos os 

livros de Raul de Carvalho para a Editorial Caminho e que veio a lume com o título Obras de Raul 

de Carvalho – I (volume para o qual contribuí com uma nota biobibliográfica), iniciei a pesquisa de 

dispersos que, com os inéditos, deveriam constituir o segundo volume
357

. Motivos vários levaram à 

inviabilização, durante muito tempo, deste segundo volume, e longa seria a narrativa dos sucessos a 

ele ligados (de contornos ora sombrios, ora caricatos, como tantas vezes acontece com os 

manuscritos de um determinado escritor), poeticamente resumidos numa metáfora de Luiz Fagundes 

Duarte, a propósito de Raul de Carvalho: «o véu negro que caiu sobre a sua casa e os seus papéis nos 

dias subsequentes à sua morte fez-me perder o rasto dos inéditos que ele tanto queria publicar»
358

.  

A verdade é que os inéditos permaneceram durante vários anos nas mãos de Raul Agostinho 

Carvalho, sobrinho do autor
359

. A doação que este deles fez à Câmara Municipal de Alvito em 2009 

                                                                                                                                                                                             

coordenada por Ofélia Paiva Monteiro) e de Eça de Queirós (equipa coordenada por Carlos Reis). Ou um caso 

como o de Luiz Fagundes Duarte, simultaneamente queirosiano e pessoano. E, com a revitalização do 

interesse pela época dos Descobrimentos e o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses (1986-2002), foram editados muitos textos, alguns objeto de trabalho crítico, 

outros com anotações importantes, vários editados por historiadores e não por filólogos. Não obstante, com o 

interesse pela literatura de viagens surgido nos últimos anos do século XX, verificou-se um fenómeno com 

aspetos positivos, mas também com um absolutamente negativo: foi muito produtivo, porque inovador, o 

olhar que combinou contributos da área dos Estudos Culturais com textos da época dos Descobrimentos; mas 

também foi lamentável que os literatos se contentassem com os textos disponíveis, não se interessando pela 

respetiva materialidade e pela história textual. O normal seria pelo menos a exigência de edições críticas que, 

em termos ideais, deveriam contar com o saber de historiadores, mas também de especialistas em estudos 

literários e, the last but not the least, de especialistas em crítica textual. 
357

 Como referi no corpo do texto, o volume que veio a lume foi organizado por Luiz Fagundes Duarte e, se o 

plano de edição na Editorial Caminho tivesse prosseguido, deveríamos ter-nos ocupado da localização e 

organização dos poemas dispersos e da edição dos inéditos. Demos início ao trabalho, mas não tivemos acesso 

ao espólio durante o período que podemos designar como dos anos 90 – os contactos com o sobrinho do Poeta 

começaram antes da publicação do primeiro volume, de 1993, e perderam-se no tempo, sem qualquer 

resultado. Nessa altura, ignorava o alcance da tarefa que nos esperava e o espesso que poderia chegar a ser o 

segundo volume. 
358

 Cf. Luís Fagundes Duarte, «Onde pára o Raul», in Ana Luísa Vilela, Carla Castro, Margarida Reffóios 

(coord.), Lembras-te, Raul: homenagem a Raul de Carvalho, Évora, Câmara Municipal de Alvito e Centro de 

Investigação em Linguística e Literatura / Universidade de Évora, 2011, p. 166. 
359 Deixado em testamento a outra pessoa, que não se opunha à publicação e que nunca o reclamou, mas na 

posse do sobrinho que não chegou a acordo com Zeferino Coelho, diretor da Editorial Caminho, quanto à 

respetiva cedência para publicação do segundo volume das Obras, o espólio permaneceu durante anos sob a 
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veio possibilitar uma aproximação totalmente nova a um corpus notável de autógrafos e, de um 

projeto científico de uma equipa coordenada por Ana Luísa Vilela
360

, queirosiana experiente nas 

lides das edições críticas, começaram a surgir os frutos: duas teses de mestrado
361

, vários artigos, um 

colóquio, uma monografia, uma antologia, ações de promoção do estudo do poeta nas escolas do 

concelho e a edição de vários textos inéditos são alguns dos mais destacáveis. Como escreve Ana 

Luísa Vilela, «o tratamento e inventariação desse espólio, assim como a organização e edição dos 

inéditos literários, são os objectivos de um projecto, no âmbito de um protocolo de colaboração entre 

a CM de Alvito e o Centro de Estudos em Letras da Universidade de Évora»
362

. 

O espólio de Raul de Carvalho encontra-se atualmente depositado na Biblioteca Municipal 

Luís de Camões de Alvito e conta com os cuidados técnicos da equipa acima mencionada, que se 

encontra a braços com a necessidade de levar a cabo um ingente trabalho de arquivística e de, ao 

mesmo tempo, ir desenvolvendo e favorecendo a investigação sobre o poeta. Amplo campo de 

trabalho, verdadeiro tesouro para um estudo de crítica genética, os papéis de Raul de Carvalho 

repousam nas suas caixas ainda à espera das condições que permitam acelerar um pouco o trabalho 

filológico da equipa e mostrar a um público vasto toda a poesia e peças de teatro que ficaram 

inéditas. É precisamente intenção do atual Presidente da Câmara, Prof. Doutor António João Valério, 

disponibilizar online o espólio do Poeta – concordo com esse desiderato, mas não é pouco o trabalho 

a fazer para que tal seja possível. 

Surgirá, algum dia, o segundo volume das Obras Completas de Raul de Carvalho? Ouso 

esperar que sim e gostaria de colaborar tanto no trabalho filológico prévio como no de edição. Os 

papéis de Raul de Carvalho, paradisíaco caos para o crítico textual, merecem encontrar a letra de 

imprensa para que ele os preparou
363

. 

                                                                                                                                                                                             

guarda do sobrinho do Poeta que, paulatinamente, foi entregando à Câmara Municipal de Alvito alguns 

inéditos, acabando por fazer a doação daquilo que julgamos ser o grosso dos papéis de Raul de Carvalho. 

Seria desejável averiguar, junto dos descendentes do sobrinho de Raul de Carvalho, entretanto falecido, se a 

doação foi total ou se ainda subsistem algumas peças em poder da família. Pudemos consultar fotocópia do 

Termo de Doação, isto é, do contrato assinado pelo Presidente da Câmara de Alvito e pelo sobrinho do Poeta, 

Raul Agostinho Carvalho, a 26 de março de 2009. 
360

 Trabalho levado a cabo no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Alvito e a Universidade de 

Évora, ao abrigo de um protocolo assinado para o efeito pelo então Presidente da Câmara, Dr. João Paulo de 

Almeida Lança Trindade e pelo Vice-Reitor da Universidade de Évora, Prof. Doutor António Heitor da Silva 

Reis, a 15 de outubro de 2008. 
361

 Cf. Bibliografia. 
362

 Cf. Ana Luísa Vilela, «”Que destino terá este diário?”», Delphica. Letras e Artes, nº 2, Braga, Crescente 

Branco, Janeiro de 2015, p. 37.  
363

 É muito curioso ver como os mais insignificantes papéis, o suportes mais precários, apresentam indicações 

tipográficas, manifestam traços de releitura feita pelo autor e, naturalmente, uma intenção de publicação 

corroborada, aliás, por testemunhos de amigos do Poeta. 
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Ainda nos anos setenta, existiu um projeto de edição das obras completas de Raul de 

Carvalho na Brasília Editora, do Porto, a cargo do Poeta Albano Martins. Na sua tese de mestrado 

intitulada Célula e Diário Contíguo: edição crítica de dois inéditos do poeta Raul de Carvalho, 

Filomena Andreia Dias Candeias refere que “tal editora iria publicar uma obra completa de Raul, 

com inéditos, incluindo Célula. Contudo, o projeto não se realizou
364

. 

Os anos noventa ficam marcados pela publicação do primeiro volume das Obras, vol. 1, 

primeira etapa de uma edição em dois volumes organizados por Luiz Fagundes Duarte, com a minha 

colaboração, num desejo de dar a conhecer o máximo da escrita poética de Raul de Carvalho, tal 

como formulou Luiz Fagundes Duarte: 

 

Há dezassete anos, quando Maria Luísa Leal e eu próprio demos corpo ao desejo, 

tantas vezes formulado pelo Poeta, de lhe reunir num livro bonito toda a obra que nos 

deixou, édita e inédita, tivemos a orientar-nos a única intenção de o dar inteiro ao público. É 

verdade que, de início, nos passou pela cabeça a ideia de preparar primeiro uma edição 

antológica que, não dando embora uma imagem a corpo inteiro do Poeta, poderia dele dar 

uma imagem sólida que contribuísse para o seu definitivo ingresso na não muito vasta 

galeria dos grandes poetas nacionais pós Fernando Pessoa; mas depressa tal ideia nos 

pareceu indefensável: com que critérios haveríamos de constituir tal antologia? Não seria 

ela mais o reflexo do nosso gosto, sempre discutível, em vez da voz real, viva e humana, do 

Poeta? Fazermos uma antologia não equivaleria a contrafazer a obra do seu autor, que no-la 

deu como entendia que a deveria dar-nos, em todo o esplendor das suas grandezas e das 

suas fraquezas? Enfim, como reagiriam as gerações vindouras, necessariamente senhoras de 

um gosto diferente do nosso, quando descobrissem que nós lhes havíamos sonegado partes 

importantes da poesia do Raul?
365

 

 

Trinta e um anos depois da morte de Raul de Carvalho e vinte e dois após a publicação deste 

volume das Obras, estamos novamente perante um panorama já conhecido e não propriamente 

auspicioso para a publicação dos inéditos e dispersos: este volume encontra-se esgotado ou 

indisponível, apenas suscetível de ser encontrado em alfarrabistas; nas páginas online de algumas 

livrarias ainda se encontra o título, com a indicação de “esgotado”. Observando a respetiva ficha 

técnica em duas livrarias diferentes, não é referida a data original de edição, mas a de reimpressão; 

                                                         
364

 Dissertação apresentada à Universidade de Évora em 2012, p. 15. Cf. bibliografia final. 
365

 Cf. op. cit., p. 165. 
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1997, num caso, e 2008, noutro. Se tivermos em conta que a tiragem original foi de 2000 

exemplares, e não sabendo embora de quantos terão sido as reimpressões, talvez não estejamos 

perante um fracasso editorial e possamos esperar, não só outra reimpressão do primeiro, como a 

publicação do segundo volume. 

A abertura condicionada do espólio a alguns investigadores deu azo a novas publicações de 

obras inéditas de Raul de Carvalho embora, dada a índole académica dos trabalhos em que surgiram, 

não se possa considerar que se dirijam ao público em geral. Naturalmente, se houvesse interesse 

editorial no segundo volume, estas publicações seriam necessariamente tomadas em consideração. 

Todo o trabalho que se vai fazendo é de extrema importância, mas as pequenas clareiras que são as 

obras editadas (Fragmentos de um diário inédito, ed. de Ana Luísa Vilela
366

, Célula e Diário 

contíguo, ed. de Filomena Andreia Dias Candeias
367

) pouco alteram em relação à selva dos inéditos. 

A edição que integra a presente tese pretende justamente ser outra dessas pequenas clareiras, não 

invalidando o projeto de edição de um grande volume que contenha toda a obra que não integrou o 

primeiro volume das Obras. A ideia será, naturalmente, publicar as Obras Completas de Raul de 

Carvalho, dando a ler o Poeta ao grande público. Todos os trabalhos académicos que se fizerem 

entretanto facilitarão o trabalho editorial exigido por esse segundo volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

366 Texto editado, com um estudo, por Ana Luísa Vilela, no nº 2 da revista Delphica. Letras e artes, Braga, 

Crescente Branco, Janeiro de 2015. Os fragmentos do diário, datado de 1955, ocupam as pp. 45-55. 

367 Cf. op. cit.. Os textos críticos ocupam as pp. 33-134.  

Registe-se que, ainda antes de surgir esta edição, já fora publicado um breve ensaio sobre a obra inédita, “na 

última fase da sua produção literária”, como escreveu o seu autor, Fabio Mario da Silva na já citada 

monografia Lembras-te, Raul. Homenagem a Raul de Carvalho, 2011, p. 71.  
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2. O projeto “Uma estética da banalidade” e a presente edição 

 

A obra Uma estética da banalidade veio a lume em 1972, em edição de autor (impresso na 

Tipografia Ideal, com uma tiragem de 500 exemplares, 100 dos quais numerados e fora do mercado). 

Trata-se de um livro com 60 páginas que, uma vez integrado nas Obras, ocupa as páginas 601-632. 

Essa trintena de páginas da edição da Caminho, com o seu tributo a Irene Lisboa, é de grande 

importância para o conjunto da poética de Raul de Carvalho. Ora, aquilo que o seu espólio veio 

revelar é que o volume publicado em 1972 era apenas uma parte de um projeto mais vasto. Daí que 

conhecer e dar a conhecer a parte inédita desse projeto se converta numa missão tão interessante 

quanto espinhosa.  

Se consultarmos livros posteriores como De nome inominado (1974), Quadrangular (1976), 

A casa abandonada (1977), Duplo olhar (1978) ou Elsinore (1980), encontramos, quer entre os 

volumes em preparação, quer a publicar, o título Uma estética da banalidade – Partes II e III. Era, 

pois, intenção do autor, reiteradamente afirmada, publicar essas duas novas partes. Porém, apesar de 

tão anunciado, não se encontra no espólio de Raul de Carvalho nada que se pareça com um volume 

preparado para publicação (ou dois, se a cada parte correspondesse um livro). Existem, sim, vários 

outros livros preparados para tipografia (manuscritos ou datiloscritos), como é o caso de 

Quadrangular, que se apresenta em versão manuscrita (“passado a limpo”, com data de publicação 

também manuscrita: 1970, bastante anterior àquela em que efetivamente veio a lume, 1976) e numa 

outra datilografada. Se observarmos o conteúdo das duas pastas que contêm estas duas maquetes de 

Quadrangular, aquilo que verificamos é que, apesar do tempo que conservou o livro inédito e de este 

ter sido copiado através de um meio mecânico (supomos que pelo autor, mas também o podia ter 

sido por um terceiro) Raul de Carvalho não introduz variantes ou correções nos poemas que foram 

publicados; existe, isso sim, uma diferença nos poemas a incluir no livro. Uma vez encontrada a 

palavra certa (há casos de rasuras que revelam esta pesquisa vocabular como processo de criação 

poética), Raul de Carvalho não alterava nada. Existem traços físicos de releituras, signos destinados 

à tipografia, como se os poemas, mesmo escritos em suportes que nos podem fazer pensar em 

primeiras versões, rascunhos, etc., estivessem prontos para a tipografia ao saírem da mão inspirada 

do Poeta.  

Esta permanência da letra dos poemas contrasta com uma grande mobilidade dos mesmos nos 

livros. Os livros, tal como se encontram no espólio, isto é, na sua forma de antetexto (rascunhos, 

versões rejeitadas total ou parcialmente) ou de projeto, parecem ser exatamente pastas em que o 

título funciona como rótulo e o conteúdo pode ser reajustável. O manuscrito de um poema publicado 
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num determinado livro pode encontrar-se no espólio desligado de qualquer conjunto ou incluído num 

outro que, por uma circunstância determinada, não chegou a ser editado. 

Durante o período em que tive acesso ao espólio para a realização do presente trabalho
368

,  

não encontrei nem o manuscrito nem o datiloscrito da obra Uma estética da Banalidade (1972), mas 

não é de excluir que possa estar em paradeiro desconhecido. Existem, sim, vários materiais 

relacionados com o livro, quer sob a forma de antetexto – alguns textos manuscritos que foram 

incluídos no livro publicado por Raul de Carvalho –, quer como uma continuação deste. 

O espólio está ainda a aguardar que se conclua um primeiro inventário e a sua grande 

dimensão não permite um conhecimento à vol d’oiseau. A verdade é que, para ser menos provisória, 

a edição que proponho precisaria que fosse feito esse trabalho prévio. Em crítica genética, o processo 

de constituição do corpus é uma parte do processo de trabalho que, para além de laboriosa, é 

demorada. E um espólio literário sem inventário é como o deserto que leva o investigador a ser 

vítima de miragens e, ao mesmo tempo, a confundir com miragens objetos reais. O conhecimento da 

escrita de um autor ajuda, mas não é um método fiável; ao lermos muito, treslemos. Só a deteção 

daquilo que é édito e inédito, entre milhares de papéis, já é um trabalho especializado. Porém, apesar 

de todas as limitações, opto por apresentar esta edição como um trabalho com um corte temporal 

específico, com consistência suficiente para poder ser posto em comum, mas sendo passível de 

revisão, quer por mim, quer por outros, razão pela qual apresento, no ponto «Notas sobre a génese 

dos textos», uma descrição minuciosa das peças editadas, referindo-me ainda a outras que, reunidas 

às primeiras pelo acaso ou por uma intenção autoral impossível de reconstituir, deixo de fora. 

Reconstituir Uma estética da banalidade – Partes II e III tal como a pensou Raul de Carvalho 

é totalmente impossível. Consciente de que dificilmente se chega a uma edição ne varietur, mesmo 

em vida de um autor (podendo manifestar a sua vontade em relação ao caráter definitivo das suas 

obras, a verdade é que os autores nem sempre o fazem), no caso vertente o caráter provisório da 

edição apresentada é superior ao que desejaria. Esta edição foi realizada com um fim específico 

(aparte de representar um contributo para o trabalho de edição dos inéditos): o de permitir sustentar 

uma tese, com base na revelação de um conjunto de peças inéditas cujo tratamento e agrupamento 

poderá ser revisto ulteriormente, se novas peças forem acrescentadas.  

Para a edição que proponho servi-me de quatro pastas
369

 exaustivamente exploradas, com os 

seguintes títulos: Uma Estética da Banalidade – I parte, Uma Estética da Banalidade – II parte, 

                                                         
368 

Tratou-se de um período compreendido entre junho e outubro de 2015, em que usufruí de uma licença de 

estudos e pude realizar a investigação necessária, contando com o apoio científico da Profª Doutora Ana Luísa 

Vilela, docente da instituição de acolhimento, a Universidade de Évora. 
369

 No caso de Autobiografia de Irene Lisboa trata-se de um envelope. 
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Outra e a mesma Estética da Banalidade e Autobiografia de Irene Lisboa. Também examinei todas 

as outras pastas do espólio Raul de Carvalho suscetíveis de conterem poemas ou outros textos com 

cariz literário, mas o facto de ter estado em contacto com o espólio durante um tempo limitado não 

permite afirmar que não tenha deixado passar algum texto com interesse para a presente edição. As 

peças são muito numerosas e, apesar da orientação proporcionada pelos trabalhos prévios da equipa 

supra citada, não se pode dispensar o inventário. Desse exame resultou a inclusão de dois conjuntos 

– um de quatro textos e outro de cinco – escritos em cartões-de-visita da mesma série e com o 

mesmo papel almaço quadriculado no verso que se encontram na pasta catalogada como “Dispersos 

sem data”. 

O que está por detrás desta arrumação de papéis é um projeto caro ao autor, visto tê-lo 

mantido ao longo de bastante tempo (há, por exemplo, fragmentos com a data de 1967) e de o ter 

ainda entre mãos quando é surpreendido pela morte, a 3 de setembro de 1984. A presente edição 

resulta de uma tentativa de compreensão desse projeto e propõe uma interpretação da intenção 

autoral devidamente argumentada e baseada em critérios que descrevo com objetividade mas que, 

ainda assim, permanece totalmente subjetiva. 

Embora o possa parecer, dada a coerência dos títulos das pastas, estas não contêm livros 

organizados; estamos tão-somente perante intenções de livros, não sabendo se todas elas são 

atribuíveis a Raul de Carvalho ou se alguma é resultado de tentativas de arrumação de mão alheia. 

Todas estas pastas de papel almaço (três brancas e uma com linhas) contêm abundante material de 

caráter heteróclito, sem data ou com datas que vão dos anos sessenta a 1981. O rótulo de cada uma 

das pastas, ainda que pudesse constituir um título literário interessante, é traído pela diversidade do 

conteúdo, mais se parece com a metáfora cristalizada do “cajón de sastre”, usada em espanhol, a 

gaveta do alfaiate onde se guardam objetos vários com o intuito de poderem ser utilizados mais 

tarde. Tudo o que se encontra na gaveta do alfaiate pode ser precioso, mas seria vão abri-la com a 

esperança de aí se encontrarem fatos acabados ou, até, todos os materiais que permitissem acabá-los: 

moldes, tecido, complementos, etc.. Ainda que aquilo que se me afigura como simples rótulos de 

pastas fossem títulos de livros pensados por Raul de Carvalho, a variedade dos materiais (poemas, 

coleções de epígrafes, planos, notas autorais, classificações como “não prestam” que, por 

manipulação dos papéis, não ostentam relação com textos concretos, envelopes vazios...) não 

permitiria aceder à sua intenção quanto ao conteúdo dos livros.  
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Na primeira das quatro pastas de papel almaço, encontra-se o título Uma Estética da 

Banalidade escrito a tinta azul e, com a mesma tinta, a indicação de que contém 109 peças
370

. Por 

baixo, a esferográfica azul e certamente de outra mão, encontra-se a indicação “I parte”. Por cima, 

escrita a lápis, uma observação que atribuo a algum membro da equipa que, mais recentemente, teve 

acesso ao espólio: “Berbicacho” – inéditos? Uma consulta rápida revela a presença de alguns 

fragmentos publicados no livro de 1972. Porém, aprofundando a observação, verifica-se que, na sua 

grande maioria, os textos são inéditos. Ao editá-los (adiante explico que textos deixo fora), há uma 

primeira decisão a tomar em relação à respetiva categorização: trata-se de textos que Raul de 

Carvalho não quis incluir em Uma estética da Banalidade? Deveriam ficar numa categoria de 

excluídos ou podem ser integrados nas partes seguintes? Responderei a esta última questão com 

aquilo que é o primeiro critério para a definição do corpus a editar: são suscetíveis de publicação 

todos os textos originais que, encontrando-se em qualquer das pastas acima referidas, se relacionam 

com o projeto “Uma estética da banalidade”. E ficarão de fora as peças que com ele não tenham uma 

relação visível e sustentável através de argumentos. Não caberia na categoria de texto original uma 

tradução intitulada “Dois fragmentos de sermões de Tauller”, que pertence a um projeto dos anos 

cinquenta (1958), “A Ocidental Praya Lusitana”
371

. Se se encontra neste conjunto é, provavelmente, 

porque num dos textos há uma referência a Tauller. 

Uma vez que as pastas não contêm maquetes de livros, nem sequer projetos exequíveis, a 

ordenação dos textos não pode consistir em seguir a ordem lógica de sucessão das pastas. Também 

não se me afigurou uma boa solução basear-me apenas no critério cronológico, que é o recomendado 

quando não há outros fiáveis. A presente edição é um compromisso entre esse critério de base e a 

interpretação de vários indícios autorais. O resultado contém uma margem de risco – o risco de ter 

errado na decisão –, mas não há edição sem perigos e esta tem como vocação a própria revisão antes 

                                                         
370

 Há que apontar o seguinte: temos uma folha de papel almaço com o poema “Incursão no alheio” sem 

numeração; as restantes estão numeradas de 1 a 109, mas há um salto na contagem da peça número 25 para a 

27. Felizmente, trata-se de um simples lapso de quem inventariou, pois as páginas em que ele se verifica 

contêm um poema paginado pelo autor de 1 a 5 e não se regista qualquer falta. 
371

 No espólio encontram-se vários fragmentos manuscritos desse projeto, passados a limpo em papel almaço 

de 35 linhas. Trata-se de uma maquete para impressão. O frontispício reza: “Praya/ I/ Edição dos autores / 

António Ramos Rosa / Raul de Carvalho / Ernesto Sampaio”. Noutra folha, com a indicação de que deveria ir 

“ao centro”, a seguinte ficha técnica: “PRAYA / I / FORAM TIRADOS 500 EXEMPLARES QUE FORAM 

COMPOSTOS E IMPRESSOS – GRAÇAS A UM SUBSÍDIO DA “FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN” – NA TIPOGRAFIA IDEAL CALÇADA DE S. FRANCISCO 13 13-A LISBOA SOB 

“MAQUETTE” DE R. C. EXECUÇÃO GRÁFICA DE José Ramos NOS MESES DE OUTUBRO, 

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1958”. No índice, com a página 101, o seguinte título: “Dois fragmentos 

de sermões de Tauller”. Trata-se do texto que se encontra na pasta de “Uma estética da banalidade – I parte”, 

maquetado por Raul de Carvalho, mas sem paginação (à espera de ser incluída na tipografia, o que nunca veio 

a acontecer). A numeração que essas páginas ostentam, de outra mão e com outra tinta, é a que corresponde à 

inventariação das peças.  
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de dois projetos que já se desenham no meu horizonte próximo de interesses: a edição crítica de Uma 

estética da banalidade (trabalho avançado com o estudo que acompanha esta edição) e a sua inclusão 

na edição de um volume de inéditos e dispersos destinado ao grande público pois, como se deduz do 

que escrevi sobre a receção da obra de Raul de Carvalho, o Poeta continua ainda à procura de um 

público capaz de entender cabalmente a sua mensagem. 

A pasta intitulada “Outra e a mesma estética da banalidade” e que parece vir como 

continuação das partes I e II (pois inclui os textos com datas mais recentes) contém, ao mesmo 

tempo, o material mais heteróclito e o conjunto mais acabado. Na ordenação textual pela qual optei 

coloco à cabeça precisamente o conjunto que revela maior coerência interna e que se intitula “Outra 

e a mesma estética da Banalidade”. Pelas semelhanças entre o tipo de textos e por um critério 

material que permitiu repescar mais alguns fragmentos no espólio e incluí-los entre estas duas partes 

– o tipo de suporte textual –, segue-se-lhe a “Autobiografia de Irene Lisboa”. Estes dois conjuntos 

constituem o corpus mínimo de um projeto com forte coerência interna e semelhança de 

caraterísticas formais e de sentido. Porém, dada a vastidão do projeto e a sua duração temporal, há 

que aceitar que essas semelhanças se possam ter esbatido e o tipo de textos tenha também acabado 

por variar – dentro de certos limites, naturalmente. Assim, por exemplo, se uma caraterística 

fundamental destes textos, inspirados pela estética da banalidade, é um certo prosaísmo e aparente 

descuido formal, aceitar que poemas longos em verso rimado pudessem fazer parte do conjunto 

requereria o aval do autor. Na impossibilidade de o obter, decidi excluí-los, sendo certo que outro 

lugar haverá para a sua publicação.  

A seguir a este núcleo, ou centro da parte inédita do projeto, passo a editar o que designo 

como “Outros textos do projeto” e que se encontram nas capas rotuladas como Partes I e II de “Uma 

estética da banalidade” e “Outra e a mesma estética da banalidade” – esta última, para além do 

conjunto de papéis de pequena dimensão (cartões-de-visita) reunidos por um clip que fazem parte do 

núcleo da presente edição, contém, como referi, textos que se articulam com o projeto e cuja inclusão 

tratarei de justificar. Os “Outros textos do projeto” surgem ordenados cronologicamente, valendo-me 

para estabelecer essa ordem do frequente recurso de Raul de Carvalho à datação ou, na ausência 

desta, conjeturando-a com base em indícios que serão oportunamente descritos.  

Não incluo textos já publicados, como o poema “Pequeno pressentimento”, que veio a lume 

em Tudo é visão (1978), nem fragmentos que pertencem ao antetexto de Uma estética da 

banalidade. Se, em vez de publicar a parte inédita de um projeto, apresentasse uma edição crítica da 

sua totalidade, estes fragmentos seriam fundamentais para o estabelecimento do aparato de variantes 

do único livro editado, Uma estética da banalidade. 
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Excluo textos poéticos como “Casulo” devido à sua extensão e à presença de métrica e rima. 

Alguma hesitação suscita um poema como “Para aprender a odiar”, texto datilografado que tem, 

manuscrita, a seguinte nota autoral, assinada: “Do livro, a publicar, DIÁRIO CONTÍGUO”. Ao 

consultar esse livro na sua edição de Filomena Candeias, verifiquei que o texto não consta, talvez 

porque Raul de Carvalho o tivesse pensado primeiro para Diário Contíguo e depois decidisse 

integrá-lo em “Outra e a mesma estética da banalidade”. Refira-se, a propósito, que Diário contíguo 

apresenta poemas escritos entre 21-IX-81 e 9-XI-81 e que em “Outra e a mesma estética da 

banalidade” se encontram sete poemas escritos entre janeiro e maio de 1981. Este poema poderia 

estar cronologicamente perto desses sete poemas e a nota pode, por isso, ser interpretada como 

vontade do autor, o que me leva a incluir o poema. 

A estrutura da edição, para além da respetiva introdução, é a seguinte: 

1. Textos 

Parte I: Outra e a mesma estética da Banalidade 

Parte II: Autobiografia de Irene Lisboa 

Parte III: Outros textos do projeto 

2. Notas sobre a génese dos textos 
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3. Edição e convenções 

 

Nascida de uma oportunidade de aprofundamento do estudo da poesia de Raul de Carvalho à 

luz da revelação do seu espólio, a presente tese está marcada por um condicionamento temporal que 

determinou a escolha do tipo de edição. Num período de tempo bastante limitado, foi preciso 

familiarizar-me com uma bibliografia muito especializada. Os estudos publicados, especialmente em 

França, pela equipa do Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM) – unidade mista do CNRS 

e da ENS
372

 – (alguns generosamente colocados online, como se pode ver na bibliografia da tese), 

revelam que, apesar de a crítica genética ser uma disciplina que se desenvolve no último quartel do 

século XX (a expressão é cunhada por Louis Hay em 1979)
373

, a bibliografia produzida desde então é 

bastante extensa. Foi de grande ajuda um trabalho que conhecia melhor, levado a cabo pela Equipa 

Pessoa, que tem realizado uma edição crítica com aparatos genéticos.  

Apesar do apoio desse e de alguns outros modelos, o próprio estádio de preparação em que se 

encontra o espólio não permite levar a cabo, neste momento, uma edição crítica de um projeto com a 

envergadura e o risco daquele que optei por editar. Assim, assumo a presente edição como uma fase 

preparatória e uma via de trabalho a continuar mais tarde, ao mesmo tempo que se avança na 

inventariação e estudo do espólio do autor. É precisamente por isso que, em vez de um “aparato 

genético”, com o seu conjunto de siglas que fixam os gestos autorais, opto por um conjunto de notas 

descritivas.  

As notas que acabo de referir, pelo seu número e extensão, sobrecarregariam excessivamente 

a parte da edição dos textos se optasse pelo formato de notas de rodapé. Decidi, pois, criar uma 

secção que permita o esclarecimento dos textos através de uma associação por numeração. Os textos 

surgem numerados e ostentam a seguir, entre colchetes, as cotas provisórias do espólio Raul de 

Carvalho
374

. 

                                                         
372

 Siglas correspondentes a : Centre National de Recherche Scientifique e École Normale Supérieure. 
373 

Cf. Essais de critique génétique, Paris, Flammarion, 1979. 
374

 Esta parte de inéditos literários ainda não estava inventariada, pelo que realizei esse trabalho ordenando-os 

e inventariando-os de acordo com o modelo dos documentos inventariados antes pela equipa dirigida por Ana 

Luísa Vilela. As cotas atribuídas são totalmente provisórias e as siglas que as integram significam: E1/1 = 

Acervo Literário; LL = identifica a autora da cota, Luísa Leal; 1, 2, etc., o número de ordem do documento. É-

lhe acrescentado outro número no caso de ser constituído por várias peças. No entanto, os textos que formam 

o núcleo duro desta edição apresentam uma particularidade, isto é, a anteposição de uma letra ao número de 

ordem, havendo mudança de letra quando passamos de um a outro dos conjuntos editados, a saber: a. número 

= Outra e a mesma estética da banalidade; b. número = textos acrescentados (conjunto A); c. número = textos 

acrescentados (conjunto B); d. número = textos acrescentados (conjunto C); e. número = Autobiografia de 

Irene Lisboa. Como esta catalogação é provisória, tomei essa liberdade, de maneira a poder localizar mais 

facilmente as peças utilizadas que, neste estádio de inventariação, não devem ser deslocadas. 
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 Critérios editoriais: 

 

1. Não se atualizou a ortografia e manteve-se maximamente a pontuação, bem como as 

opções tipográficas do autor.  

2. Embora se corrijam alguns erros ortográficos, casos há, sobretudo de erros gramaticais, 

que constituem opções deliberadas do autor, o que se pode verificar quando, em dois 

testemunhos diferentes, repete a agramaticalidade. Neste caso, mantêm-se
375.

 

3. Os sublinhados utilizados pelo autor para designar títulos de livros ou para destacar 

palavras são substituídos por itálico por tal ser o critério seguido em todos os livros 

publicados por Raul de Carvalho. 

4. Fez-se uma descrição do suporte material dos textos pelas implicações poéticas que pode 

ter: trata-se de uma obra fragmentária em termos de conteúdo, mas também redigida em 

fragmentos de papel, isto é, o suporte material reflete e reforça o conteúdo da mensagem. 

5. Recorreu-se a uma secção – notas para um aparato genético – para dar conta de todas as 

intervenções de autor (correções, anotações tipográficas, casos esporádicos de 

numeração) e também do editor (correção de lapsus calami, interpretação de passagens 

duvidosas, etc.).  

                                                         
375

 Era do conhecimento de quem privou com o autor a sua insistência em registar a forma como surgia a 

palavra no momento inspirado em que escrevia o poema. Se surgia com um erro, entendia que devia mantê-lo. 

Como, porém, isto entra em contradição com as múltiplas correções autorais que verifiquei nos seus originais, 

não posso generalizar a prática de não correção, reservando-a apenas para certos casos, que justifico nas notas. 
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Instantâneos de Raul de Carvalho conservados no espólio camarário com a indicação de que se 

destinavam ao livro Tauromaquia (que, como se sabe, nunca foi publicado). O registo de 

captação do instante e do quotidiano banal é o mesmo que marca a «estética da banalidade». 
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Peças pertencentes aos projetos «Outra e a mesma estética da banalidade» e «Autobiografia de Irene 

Lisboa». 
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4. Textos editados 

 

 

 

Parte I 

 

 

 

 

Outra e a mesma Estética da Banalidade 
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Outra e a mesma estética da banalidade376 

  

                                                         
376 

Título autógrafo. 
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1 [E1/1 –  LL –  a.1.] 

 

→ a que está, é que é a ordem cronológica (–: tempo espiritual) 

 

 

2 [E1/1 – LL – a.2.] 

 

(selecção provisória?) 

 

 

3 [E1/1 – LL – a.3.] 

Duplovê 

 

 Vi em tempos um retrato de Gide em que ele olhava para um fósforo aceso… 

 Aceso na escuridão, com certeza… 

 E que iluminava-lhe… 

 

 

4 [E1/1 – LL – a.4.] 

 

 Títulos de Julien Green: O Jardim Fechado; The Dark Journey. Reflectem-no, ao autor. 

Tenebrosos e tristes; magoados, pessimistas; um por igual mundo de solidão. 

 

 

5 [E1/1 – LL – a.5.] 

 

 Parece que fazem o favor de me deixar viver. 

 

 

6 [E1/1 – LL – a.6.] 

Xis 
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 Escapulir-me de mim próprio. Era uma maravilha... 

 Desgosto do eu? Sim, em certo sentido. 

 Mas no outro, o que lhe dou, é sentir que sufoco. 

 Já não é mau que tenha à mão um lápis... 

 

 

7 [E1/1 – LL – a.7.] 

 

 O que é que a prosa tem de elíptica? 

Por definição, não o é. 

Ao passo que em poesia, tudo nela se exprime labirìnticamente... 

Mesmo quando os resultados o parecem desmentir. 

 

 

8 [E1/1 – LL – a.8.] 

  

 Mesmo nas circunstâncias mais porcas, salvo uma coisa limpa, o espírito. 

  (Constatação imediata.) 

 

 

9 [E1/1 – LL – a.9.] 

 

 Compreendo agora, melhor do que nunca, que há coisas de que não devo falar. 

 

 

10 [E1/1 – LL – a.10.] 

 

 Sei que estou sòzinho; e, momentos há em que não me apetece mesmo nada estar 

acompanhado. 

 Para quê? Sei que me faria mal. 

 

 

11 [E1/1 – LL – a.11.] 
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 Um escritor que nunca teve um dicionário... 

 Aprendi por mim a conhecer as coisas, os sinais, as letras deste alfabeto que me foi tão difícil 

e doloroso de aprender... 

 

 

12 [E1/1 – LL – a.12.] 

 

 Às vezes tenho a certeza do que escrevo, mesmo às escuras. 

 

 

13 [E1/1 – LL – a.13.] 

 

 uma árvore que me pareceu uma cruz... vejam lá... 

 

 

14 [E1/1 – LL – a.14.] 

 

 [...] Como poeta sinto-me incomparàvelmente mais livre, estou no meu céu e na minha casa. 

Posso intuir em vez de explicar. 

 [...] O que me leva à conclusão (conclusão será?) que se acaso a minha poesia ensina (sim, 

creio que toda a verdadeira poesia nos ensina algo), a minha prosa, coitada, é completamente 

analfabeta... 

 

 

15 [E1/1 – LL – a.15.] 

 

  (Arranjar um espaço suficientemente longo para me sentar e não pensar em nada.) 

 

 

16 [E1/1 – LL – a.16.] 

 

 Deixemos as flores de amendoeira; peguemos de novo na enxada; tem uma vantagem: 

esquecermo-nos. 
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 Ocuparmo-nos de coisas práticas, deixarmo-nos absorver por elas, é uma excelente forma de 

nos vermos livres, entretanto, da prisão. 

 

 

17 [E1/1 – LL – a.17.] 

 

 E “a poesia deve ter por fim a verdade prática”. 

 

 

18 [E1/1 – LL – a.18.] 

 

 Esta aragem é benigna. 

 

 

19 [E1/1 – LL – a.19.] 

 

 Reservar às palavras o valor de estelas. 

 

 

20 [E1/1 – LL – a.20.] 

 

 Uma certa espontaneidade. 

 

 

21 [E1/1 – LL – a.21.] 

 

 Uma certa capacidade de atenção e de recusa. 

 

 

22 [E1/1 – LL – a.22.] 

 

 Não fugir às obediências dos outros é uma forma, hábil, de salvaguardar a nossa liberdade. 
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23 [E1/1 – LL – a.23.] 

 

 Nem de propósito... 

 “... ce refus qu’a essuyé mon livre avant même d’être achevé, a agi sur moi comme une sorte 

de stimulant. C’est l’effet ordinaire qu’a l’opposition sur mon travail” 

 Assinado: Julien Green. 

 

 

24 [E1/1 – LL – a.24.] 

 

 – É uma pena que a gente tenha que comer... 

 (Interpretem como queiram; tem múltiplos sentidos.) 

 

 

25 [E1/1 – LL – a.25.] 

 

  Manter-me na ignorância de mim próprio, é o que me aflige. Emendo: mentir-me. Não saber 

onde chegam as minhas próprias forças, as verdadeiras, as não fingidas. Para saber até onde posso ir, 

não me enganar. (De antemão sei que não tenho um fim predeterminado). 

 Cansado de andar, e não posso estar parado. 

 (Não se interprete andar, por andar com os pés. E é precisamente isso o que cansa.) 

 E ao mesmo tempo liberta. Talvez... 

 Mesmo que o não seja, não pode ser de outra maneira. 

 Saberemos quando poderá ser... 

 

 

26 [E1/1 – LL – a.26.] 

 

 Os santos e os demónios têm os poetas na sua companhia, gozam da sua companhia 

misericordiosa. 

 A hereditariedade é um abismo. 

 

 

27 [E1/1 – LL – a.27.] 
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 Vêduplovêxizipsilonezê, uma linguagem cifrada... 

 É preciso inventar qualquer coisa... 

 

 

28 [E1/1 – LL – a.28.] 

 

 Uns olhos desmedidamente abertos podem ser a pior doença. 

 

 

29 [E1/1 – LL – a.28.] 

 

 Ao acaso, por entre leituras e de entre teias de aranha, leio: “... o benefício do 

distanciamento.” Seria bom ter forças para, ao menos, fixares isto – escrevo sem vontade nenhuma... 

frouxa a vontade, a pena, o pensamento; frouxa a vida... 

 

 

30 [E1/1 – LL – a.28.] 

 

Cordas de viola a um ritmo sagrado... 

Ser forçado a compreender que nada é melhor que o esquecimento. 

 

 

31 [E1/1 – LL – a.29.] 

 

 Pêlos, arames, cabelos, teia luminosa: no lambril da casa de banho. 

 Tudo tem um valor de experiência. 

 

32 [E1/1 – LL – a.30.] 

 

A morte repõe tudo nos seus devidos lugares. 

 

 

33 [E1/1 – LL – a.31.] 
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 Taquigrafia emocional. Uma definição. 

 

 

34 [E1/1 – LL – a.32.] 

 

  O medo de ter ido longe demais; é o mesmo sempre. 

 

 

35 [E1/1 – LL – a.33.] 

 

 Dar à estampa, de afogadilho... Sofrear as ânsias de comunicação... 

 

 

36 [E1/1 – LL – a.34.] 

 ...  

 Arrependo-me de lhe ter falado num livro... 

 O livro não existe... 

 Existem bocados dele, para aí, aos bocados... 

  
*
 

 Faço hoje anos. 

 

 

37 [E1/1 – LL – a.35.] 

 

 Releitura proveitosa (de Tristão, de Thomas Mann.) 

(a) “... quem o visse devia chegar à conclusão de que um escritor é um indivíduo que tem 

mais dificuldade em escrever do que todas as outras pessoas.” 

 

Pausas; lentidão; vagares; concentração; responsabilidade; despego de... etc. 

 

(b) “... palavras que [...] estão, refulgentemente certas no seu lugar.” – isto aplica-se à Poesia. 
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Textos acrescentados 

 

Conjunto A 

 

38 [E1/1 – LL – b.1.] 

 

 Um sonho. 

 Fenómenos essenciais: 

1) Ter de apalpar as coisas para saber que existem. 

2) O frio. 

3) as pessoas que passam. 

4) A luz! (secundário?) 

Por ordem de importância no choque. 

 

 

39 [E1/1 – LL – b.2.] 

 

 O receio de que a doença me iniba de ver claramente no que escrevo. 

 

 

40 [E1/1 – LL – b.3.] 

 

 Ele empregou o termo missanga a propósito de uma letra miudinha, quase ilegível. 

 Que bem empregado! 

 A vivacidade destes algarvios! 

 

 

41 [E1/1 – LL – b.4.] 

 

Vamos lá por partes. 

1º: estamos a escrever para os outros. 

Etc. 
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Conjunto B 

 

42 [E1/1 – LL – c.1.] 

 

 A vida 

Nesta palinódia 

É uma paródia 

De vida  

 

 

43 [E1/1 – LL – c.2.] 

 

 Meditação (I) 

 

Tudo o que é 

demasiado bem feito 

pressupõe orgulho 

da parte do homem. 

Devemos deixar 

ao cuidado de Deus 

que preencha os espaços 

em branco. 

 

 

44 [E1/1 – LL – c.3.] 

 

 Compreender (admitir sem mágoa) que as reais satisfações são para os outros. 

 Para nós, poetas, as (René Char) satisfações adoptivas. 

 

 

45 [E1/1 – LL – c.4.] 

 

 Mon cher... 
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Como os que invocam espíritos 

  Invocam espíritos 

Invoco uma alma viva e não 

  Encontro nada 

 

18.4.67. 

 

 

46 [E1/1 – LL – c.5.] 

 

 As gavetas de um escritor são um mistério... 

 Quem me havia de dizer a mim que esta história é tão boa... que tanto me agrada... 

 O que me intriga, é: – Quando a escrevi?... – Quem me a ditou...? 

 Deve ter sido escrita em vida de meu pai... 

 E deve estar ligada à minha de oito anos profissão de angariador de anúncios... 

 Mas... o mais... 

 A história é esta: 

(Ainda uma pequena de uso particular observação: pelo cuidado com que a passei, devo-me 

ter apercebido da sua, para mim, qualidade... 

 Mas tinha-a esquecido completamente.) 

 

 

 

Conjunto C 

 

47 [E1/1 – LL – d.1] 

 

CARTA 

 

1 

 

 

 

5 

A minha mania arqueológica (de uns dias...) vai levar-me a pegar num livro 

teosófico... Imaginem... teosófico... 

 Pois bem. 

 Conta o Miller... 

 Pois bem... eu já estive várias vezes para mandar este livro ao Miller – 
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30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

que casou ontem, com setenta e cinco anos, com uma rapariga de 

dezassete... – Felizardo! 

 Gostei que o […..] tivesse chamado geniais às páginas dos Trópicos – 

que eu nunca li; mas li outras... 

 Há para aí, com certeza, muito rascunho para o Miller. 

 O que este cavalheiro me deu a volta à cabeça... 

 De palhaço a guru: quantas encarnações... (– Um mefistófeles das 

letras? – Um mago.) 

 Lembro-me... Neste momento, para falar a verdade, não me lembro de 

nada. O que é bom! Deixa o espaço livre. Pode passar a maquineta... 

 Ah!, tenho a certeza de que você gostaria, meu velho; para lhe 

espevitar a curiosidade, temos: edição de 1927, salvo erro; nota ou prefácio 

(estou falando de memória; e que memória a minha... não se fie! De Annie 

Besant (você já escreveu sobre ela, não escreveu?); a abrir, em epígrafe, 

meia dúzia de palavras que valem (que resumem?) todos os evangelhos 

taoístas (sim, já, há anos, as escolhi); e é un tout petit livre, mince, 

esfarelado, que não se sabe como veio cá parar, que se perde fàcilmente na 

estante e que infalivelmente e para sempre se deposita, se aconchega no 

nosso coração; basta que lhe diga, seu velho peralvilho a caminho do céu, 

que os santos que você vai encontrar pelo caminho lhe perguntarão por ele 

(e por mim, já se vê; diga-lhe que eu também sou da sua opinião: que o que 

interessa é ser santo e não artista; e que entre artistas, como sabe, esta é 

opinião muito generalizada; conscientemente ou não, é lá com eles); ora 

bem, aqui chegados, temos nós algo mais para dizer? 

 Bico calado! sossegadinhos! um mar enorme em frente, um céu 

distante ao alto, uma vida longa e sem remédio, um sorriso que não é de 

gente para tudo, uma memória que nos não larga, a puta!, uns bocadinhos 

disponíveis para ir pintando umas aguarelas... 

 E tanto pensamento por aí parado... Sim, porque você já reparou 

decerto: quem anda somos nós, cá dentro; lá fora, faz um vento dos diabos 

(é a guerra! é a guerra! é a paz!) e nas cabeças vazias há um tremor de terra: 

ambulante, perseguidor, incrível! 

 O seu Echolalia, roubei-o! É parecido consigo; eu tomo-o, sabe, por 



 

 249 

 

40 

 

 

 

 

50 
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65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

um auto-retrato. E quer saber porquê? Aparte as feições – que são as suas, 

antes de nascer – todos os mercúrios sinais da sua vida (– que tal? Ainda 

não acabou de a contar? tenho pena...), os abscônditos signos que o 

rodeiam, lá estão: obscenos, ameaçadores, crucificados, vivos! Os falus e as 

vaginas, cruzando-se entrecruzando-se, disputando à morte e à vida a sua 

progenitura sagrada (que maravilhosas e lívidas páginas essa manufactura 

do diabo lhe ditou, seu gabarola...). Que mais? Sim, temos mais: temos tudo 

o que está para vir e que era bem melhor que não viesse: mas é fatal!,  mon 

vieux, é fatal! As linhas do seu dialecto passam e tornam a passar pelas 

macedónias dos brutus; elas virão, um dia! de facho na mão!, de coroas 

entretecidas ao sol grego da liberdade! (para que queremos nós a 

liberdade?, não lhe parece...) libertar-nos disto tudo, trazer-nos a esmola do 

nosso esquecimento. 

 Gostou muito da Grécia, bem sei. 

 Sabe que há um conterrâneo meu, muito snob, que se julga capaz de 

ver com os seus olhos, de espreitar com o seu coração, de poder e saber 

misturar as falas de um modo, só o seu, que só os melhores o entendem... 

Parvoíces... 

 Se não estou enganado, são horas de ir para a cama, dormir. Ou tomar 

um narcótico. 

 Para o que a arqueologia me havia de dar... 

 E, afinal, o livro?, o tal? 

 Talvez um dia (mais claro que o de hoje!, mais luminosamente estéril e 

deitado, mais 

 fruto de vagares e de beleza, mais calmo todavia: – o livro apareça, para 

si). 

 Tudo depende dos gestos inacabados, são uma força. 

 A gravidade da vida antes de a morte – está em não saber e não querer 

saber: além do mais, para que serve? Tanta, a confusão... Tanto, o 

desalinho... Tanto, e tão irremediável quanto de ignominiosamente 

ignorado, o que, por aí adiante, vai acontecendo... Você já pensou, 

camarada, que a virtude dos santos não existe, que é uma léria...? 

 Essa história maligna de São João da Cruz a pular da janela altas horas 
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80 

 

 

 

 

85 

 

da noite para ir fornicar com os ciganos – esclarece tudo, não acha? E a 

Senhora Santa Teresa a dar-se muito bem com as amigas e a ter famas de 

impostora – também não são as suas artes domésticas de panelas ao lume e 

descascar batatas, que me convencem, pode crer... 

 Se misturarmos a cruz com o que temos entre as pernas, – tudo bate 

certo, assim está certo! 

 Ora passem vossas excelências muito bem... 

 Tenho o trapézio à minha espera. 

 Salve! 

 À boca do inferno se consomem as auspiciosas aparições da Lua. E o 

sonho é manifesto... 

 Singularmente brandas as durezas da carne. 

 E nada violentas (por hoje!) as mazelas do espírito. 

 São prenúncios de férias... 

 

 

48 [E1/1 – LL – d.2.] 

 

Povoado de recordações... 

 Ao acaso delas... delas extraído... Firmo-me (blasfémia!) um pouco na certeza de que esse 

livro existe, só falta escrevê-lo. Confiar, sobretudo, no sentimento de que me é por assim dizer 

desnecessário dar um passo por ele... tal como se o livro se fizesse sem mim, sem precisar de mim... 

e não procurar subterfúgios em toda e qualquer intervenção pessoal... o que é manifestamente 

impossível e me é manifestamente necessário por motivos outros alheios à literatura... 

 

 

49 [E1/1 – LL – d.2.] 

 Um livro gnóstico, se quiserem. Tranquilizador. Espraiado. Sensível. Um campo da minha 

vida. (Que, peço perdão, cada vez mais me interessa... Interessando-me muito e sobremodo ir 

descobrindo – como que por milagre! – o que nela houve de... assinalado pelos outros, por e para o 

bem ou o mal, não importa... tudo são grãos que, um dia..., hão-de germinar, se Deus quiser... 

 Creio impenitentemente e desta maneira. O arrimo dos pobres é o sossego de Deus. Não 

confundir solidão com irremissão. De irremissíveis só as letras. 

 Curioso... Como carácter e caracteres se conjugam. 
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50 [E1/1 – LL – d.2.] 

 [...]  

Irremissíveis só as letras... Elas nos agasalham e nos despem; nos conduzem; nos separam; 

nos simplificam. Apresentarmo-nos perante Deus – ou perante a morte, a nossa, o que equivale – 

cobertos de pequenas ou grandes, numerosas escamas: prateadas, umas; confusas, outras; enganadas, 

outras ainda... um tropel de letras ao abandono, agora, nos escamam a pele, a cobrem, já no fim. 
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Parte II 

 

 

 

 

Autobiografia de Irene Lisboa 
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51 [E1/1 – LL – e.1.] 

 

Projecto (de há tempos) de uma antologia da obra de Irene Lisboa. 

Projecto de prefácio: 

 Prefácio 

Para os organizadores, compiladores e prefaciadores dela, esta antologia tem por título: 

Antologia dita neo-realista para dar a ler e a comparar aos ditos. 

 

 

52 [E1/1 – LL – e.2.] 

 

A seguir: a autobiografia de Irene Lisboa. 

 

 

53 [E1/1 – LL – e.3.] 

A seguir (b): o estudo (a desenvolver) feito por José Bento no número 49 da Revista O Tempo 

e o Modo: Irene Lisboa, Solidão, etc. 

  

 

54 [E1/1 – LL – e.4.] 

 Para estabelecer uma cronologia, consultar: a Exma. Senhora D. Ilda, amiga dilecta de Irene 

Lisboa, e uma irmã de Irene Lisboa que (soube-o outro dia) ainda é viva. 

 

 

55 [E1/1 – LL – e.5.] 

Cada qual sabe do seu ofício... Perceber que verdadeiramente é este o meu ofício. E que, nem 

por ser transitório e mal guardado, deixa de me nobilitar e de ser útil. Se cada qual é para o que 

nasce, eu nasci para isto. E não remedeio nada arrependendo-me constantemente ou constantemente 

receando desperdiçar o tempo ou constantemente me acusando... me recriminando. 

 

 

56 [E1/1 – LL – e.6.] 

 Orientar-me neste labirinto, é o essencial. 
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57 [E1/1 – LL – e.7.] 

 

 Não te esqueças que a vida pode, de um momento para o outro, parar. 

 

 

58 [E1/1 – LL – e.8.] 

 

 Fogueira 

O pai: 

–  Onde é que está? onde é que está isso...? 

– desenhos... versos... papelada... 

– queima-se tudo!... 

 De dentro de uma gaveta, tira papéis que queima na chama dum candeeiro de petróleo. 

 

 

59 [E1/1 – LL – e.9.] 

 

 1951-1953 

 

Não tinha, então, o sangue envenenado. 

Circulava nele alguma seiva. 

Apesar da tragédia. 

Aconteciam coisas extraordinárias! 

A amizade parecia 

Verdadeira e eterna. 

Não era como hoje: 

em que a língua, pavorosamente suja, 

mal serve para dizer: Adeus, até um dia... 

 

19.4.67. 

 

 

60 [E1/1 – LL – e.10.] 

A M.V. 
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... O que tem mais interesse é contar-lhe que: certa palavra anónima partiu de uma mulher – a 

descrevê-la seria: uma vassoura vestida de branco – imagina o que é? é ela). Faltam, porém, os 

olhos, não chorosos; são: pisados. Agora, sim, é ela. Apresento-lhe como um ser triste que por 

qualquer outro caminho se aproximou de nós. 

 

 

61 [E1/1 – LL – e.11.] 

 

 Estes meus empregos... 

 O que eles davam de pano para mangas se eu um dia me visse livre deles... 

(Com a idade em que estou, já não teria tempo.) 

 

 

62 [E1/1 – LL – e.12.], [E1/1 – LL – e.13.], [E1/1 – LL – e.14.]   

 

Anotado por mim nos brancos dos livros de Irene Lisboa: 

(a)  Move-se parada; olhando para fora e para dentro; absorta, parece, atenta sempre; 

vagarosamente se dispõe... E conta. 

Reminiscente, vaga, dispersiva, – mas não passando nada em claro, distracção nenhuma no 

contar (só na aparência não há ordem). 

Mas também não há premeditação; há um assunto que se pega por todos os lados, que se 

relacionam por simpatia, por afinidade, por familiaridade, porque tendem a unir-se, inevitàvelmente. 

A autora mais não faz que... recordar, seleccionar, reunir. Em obediência a quê? A uma emoção 

original que marca o assunto, que o traz à baila, que o torna merecedor de ser contado. Não há 

enredo, não. Há um novelo que se vai desenrolando. E com que vagares, com que respeito, com que 

abstracto prazer, com que velha indiferença e jovem perícia... Com que mãos não direi amorosas, 

nem felizes, nem pertinazes, nem sequer desejosas: mãos secas e fraternais. 

 

 Duas palavras 

 Azuis? Azulados. 

 E logo se vêem tais olhos – azuis? Azulados... 

– como eles na verdade são. 

 Sem isso, eram outros com certeza. 
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 Não há engano possível, quando se escreve, se descreve assim. 

 

b) É como quem diz: o significado daquilo que vos parecia sem significado, é este. Mas 

alusivamente, não expositivo. (à margem do final da história A Prima Isabel) 

 

c) (Reescrito:) 

 

 

63 [E1/1 – LL – e.15.]   

   

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

       Com um intervalo de doze anos (1967-1955, a que distância...) tentei 

ainda desta vez não sei se com êxito dar, dos versos do poeta e do trecho de 

prosa do poeta-pintor (também sabia música, o macaco...) a versão que pelo 

meu português me aproximasse de duas coisas que sabemos ser características, 

senão gerais, suficientemente notadas no que em linguagem poética tem sido 

dito em língua chinesa: seu pendor pelo objectivo, pelo que se viu para tornar 

visível; seu amor à concisão (nada de imagens à toa, nada dizem...). Não se 

estranhará que goste de ter voltado a pegar neste ruminante trabalho; os outros 

motivos dele que a ele o reconduzem ficará para ao depois... (Talvez que 

algum curioso ou algum esquecido o queira saber: também para os textos de 

Wang Wei e Tchen Tzeu-Nang me serviu o livro de Claude Roy, La Chine 

Dans Un Mirroir, um belo livro... que, não sei lá como (tout cela a un air de 

miracle...) se salvou da voragem... 

64 [E1/1 – LL – e.15.]   

 

 Palavras, letras, de Albert Camus. 

 Nem sequer pretendo ser génio, pois já me custa muito ser simplesmente um homem. 

 E: Que a verdade exige uma vida verdadeira. 

 

 

65 [E1/1 – LL – e.16.]   
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– Apanhou o Burton..., – Foi almoçar... 

 Que bons começos (prudência!) para duas histórias pacíficas... distanciadas... recostadas no 

conhecimento, no sofrimento, na aversão, na desilusão... Libertadoras: se possível... 

 Que fruste o entendimento entre os humanos... 

 Logo a seguir a uma acalmia momentânea... uma sessão de pugilismo... 

 Sempre assim. 

 Águas passadas... o mal é a gente remoer... até nisso somos predestinados, cinglés... A 

história do Mann, é uma triunfante história. 

 Besuntam-nos a intimidade. 

 

 

66 [E1/1 – LL – e.17.]   

 

 É depois o trabalho de deslindar o alfabeto, de distinguir, nas letras, quais as verdadeiras, de 

estimar, enfim, efectuar o trabalho de pôr as letras no seu lugar... Maçador, sim, mas proveitoso. E 

inevitável. Igualmente irremissível, nesta vida. 

 

67 [E1/1 – LL – e.17.]   

 

 Homens e Deus se reunem então, afanosamente, e para sempre. O mais pequeno engano nos 

condena... Mas Deus tem piedade... O que é preciso ter é o coração disposto a isso. Os inúmeros 

classificadores das letras funcionam, então, como pedra de toque, como, finalmente, aferidores 

involuntários, coitados... Eles que em vida não tinham respeito nenhum por nada, vê-los, agora, 

submissos, acoplados a uma função para que não foram feitos..., ligeiramente soberbos, ainda. 

Pobres de nós… 

 De irremissível, pois, este mistério. Que torna humano o inumano. E que desemboca na 

verdade. 

 

 

68 [E1/1 – LL – e.18.]   

 

 Já sei a quem a história pertence... Uhf! 

 Pretexto para... 
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 Para concluir que quanto mais se estabelece o inidentificável à volta de uma situação, de uma 

figura, – mais, literàriamente, tal situação, tal figura, vivem por si, se impõem. 

 É quando os traços de um rosto deixam por completo de se ver – que esse rosto se nos 

apresenta de mais nítida configuração: pegou-se-nos à alma. Verdade psicológica e literária, 

simultâneamente. 

 Foi esta a lição e o aviso. 

 

 

69 [E1/1 – LL – e.19.]   

 

 Isto de escrever sem veleidades de publicação imediata... 

 O primeiro pensamento, foi: tem as suas vantagens... 

 O segundo pensamento, foi: tem muito que se lhe diga... 

 E, por hoje, ficamos por aqui. 

 

 

70 [E1/1 – LL – e.20.]   

 

 4 de Setembro de 1967; 47 anos, feitos hoje; único projecto: escrever um único e mesmo 

livro. 

 

 

71 [E1/1 – LL – e.21.]   

 

  ipsilon 

 

Curioso que o conhecimento que tenho deste homem (velhas histórias complicativas e 

elucidativas também; de as tais que esclarecem sobre qual é – constituição, funcionamento, e tudo – 

o nosso “meio literário” – tão sui generis 

... curioso que ao pegar num livro deste homem, me recusei a lê-lo. 

Que é feito, então, da minha isenção, da capacidade que me arrogo em não misturar coisas 

com loisas... 

Pois bem; repeli o livro tal qual o meu ser repele o homem seu autor. 

Sem mais explicações... Estará isto certo? ... 
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É claro que a primeira, a imediata resposta será a de que... Não estamos a ser leais para com a 

literatura. 

Porém... Será que lealdade para com a literatura […] 

 

 

72 [E1/1 – LL – e.23.]   

 

  Aliterações 

 

 As dálias são formas azuis e vermelhas. 

 De formas, eu gosto. 

 Sanguíneas. 

 Despertas. 

 O corpo que tenho 

 Tem o seu uso. 

 Esquecido. 

 

13 de Setembro de 1967 

 

 

73 [E1/1 – LL – e.23.]   

 

 Aroma. 

 Erecto. 

 Le mont analogue. 

 René Daumal. 

 

 

74 [E1/1 – LL – e.24.]   

 

  Paternidade inútil 

 

 Meninos. 

 Gordinhos: de barriga suja à vela. 
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 Três ou quatro. 

 Sem mãe. 

 Sem pai. 

 Sem pão. 

 Dão curvas na rua: não brin- 

  cam, não andam de roda, brin- 

  cando. 

 São irmãos. 

 São de quem? 

 A culpa é de quem? 

 Não me posso esquecer disto. 

 São meus filhos. 

 

13 de Setembro de 1967. 

 

 

 

75 [E1/1 – LL – e.25.]   

 

 Título de um filme: o homem que morreu duas vezes. 

 Quantas vezes eu já morri?... 

 

 

76 [E1/1 – LL – e.25.]   

 

  Rosácea 

 

 Os arlequins de Picasso. 

 A indecisão da carne. 

 Não me causam alegria. 

 Causam-me tristeza. 

 Esguios, flébeis. 

 Isolados. 

 Iguais a estes versos. 
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 Sem ninguém. 

 Outrora eu fui. 

 

11 de Setembro de 1967. 

 

 

77 [E1/1 – LL – e.26.]   

 

 Estes saloios são falsos... Apercebo-me disso sempre que aqui venho. 

 Afinidades com os algarvios. 

 Loquazes e solertes.   

 Finórios!, também os define. 

 

 

78 [E1/1 – LL – e.27.]   

 

 Estes doutores... Uns sábios... Não!, uns sabidos... 

 

79 [E1/1 – LL – e.28.]   

 

 Um senhorio... 

 Que orgulho na posse e que saber na intrujice. 

 

 

80 [E1/1 – LL – e.28.]   

 

Febre de Malta. 

 

Aqui, poderíamos, talvez, operar uma secreta aproximação. 

 

 

81 [E1/1 – LL – e.29.]   

 

  Muito giro... 
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 “Muito giro”, diz-se de um rapaz, ou de uma rapariga. 

 Foi o comentário de... 

 Bem intencionado, não duvido... 

 Displicente ou constrangido, – talvez ... 

 Seja como for... isso que interessa? 

 O que me interessa é registar a de todo ineficácia de semelhante comentário, o seu 

inadequado modo de se exprimir... 

 E de aí é bem possível (todos temos os nossos slogans) que lá na sua “muito giro” queira 

dizer outra coisa. Por exemplo: ó menino, fazes favor vai-te embora... 

 

 

82 [E1/1 – LL – e.30.]   

 

 Acabar com a “desnorteação”! 

 

 Domingo, 28 – XI – 65. 

 

83 [E1/1 – LL – e.31.]   

 

 O que me receberá  primeiro... a morte ou a sepultura? 

 

 

84 [E1/1 – LL – e.31.]   

 

 Esta família... Tem curiosidade em saber para que são as injecções... Esta curiosidade da 

família... 

 

 

85 [E1/1 – LL – e.32.]   

 

  – É coisa que não há aqui em casa, é barulho. 

 Pois é... silêncio não quer dizer sossego. 

 

 



 

 263 

86 [E1/1 – LL – e.33.]   

 

Absolutamente em estado parabólico residual. 

 

 

87 [E1/1 – LL – e.33.]   

 

Companhia 

 Ventoinha. 

 É só mecânica. 

 Mas anima… 

 

 

88 [E1/1 – LL – e.34.]   

 

 Eternamente ausente em carne viva 

 O sonho é livre de passar sem mim 

89 [E1/1 – LL – e.35.]   

 

 Que bonitas flores... e tantas... 

 Uma colorida mancha na manhã. 

 Sobre o tejadilho de uma carreta funerária. 

   * 

 Tiro sempre o chapéu à morte... Uma forma simples de dizer também eu vou. 

 

 

90 [E1/1 – LL – e.36.]   

 

  Sossego a pouco e pouco 

   e em mim sòmente. 

  Sossego dentro de alma e 

   amorosamente. 
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91 [E1/1 – LL – e.37.]   

 

 “Devagar se vai ao longe” – quereis melhor preceito (e popular) para aquele que escreve...? 

 Serve tanto para a enxada como para a pena. 

 Abdicar do tempo é ganhar o tempo. Um pouco mais filosofante... Saber elaborado... Mas 

vem a dar no mesmo. 

 O que o povo diz está sempre certo. “Voz do povo é voz de Deus” – não! é voz dos homens. 

Que Deus nos fale pela Sua boca... – ah!, isso é história em que não me meto... basta acreditar. 

Acreditar no povo e acreditar em Deus. É o que faço, venho fazendo, creio que sempre farei... nasceu 

comigo. 

 E (como ponto final na matéria...) – “o que o berço dá a tumba o tira”. 

 Ditados... 

 Estractificações. Pois sim... Mas, entretanto, quanta livralhada... 

 

 

92 [E1/1 – LL – e.38.]   

 

  Cartas hindus 

 

 Anónimas pessoas empregadas 

 no poço da ventura que não cansa 

 Há séculos e séculos congregadas 

 A ver passar o mundo que não passa 

 

93 [E1/1 – LL – e.39.]   

 

  

 Não sonhemos com rosas nem brocados. 

 Vejamos nossos corpos destroçados. 

 

 Ah, que destino amargo me levou 

 a ser a toda a hora o que não sou. 

 

 Se ter da morte a experiência certa 
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 Por que razão nasci, meu Deus, poeta. 

 

 POBRE RENÉ DAUMAL  
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Parte III 

 

 

 

 

 

Outros textos do projeto 
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Textos datados 

 

94 E1/1–LL– 84 

 

 Será verdade? 

Um jovem como tu 

falar da Morte. 

É o mesmo que um 

velho como eu falar da : Vida. 

E todavia ambos se encontram. 

21-XI-65 

 

 

95 E1/1–LL– 84 

 

Apreendedor sublime do nascer misterioso das plantas, dos astros, navegador do coração 

humano, grito de paixão: adivinho do Bem e do Mal e seu conjugador, seu fornecedor dum filtro – o 

da Beleza, o da Morte – o do Amor, experiente senhor dos gestos e do espírito do homem milenário 

de antes e depois de ter nascido, e morrido. 

 

 

96 E1/1–LL–39 

 

 Paragem 

 

Todos os dias tomo um carro para Alvito. 

Se vocês soubessem o que isto significa… 

Nem eu o sei, quanto mais vocês…* 

Significa tudo, pouco, ou nada? 

Comecemos, primeiro, pelo tudo: 

é uma área perdida além do mundo. 

Vem, a seguir, o pouco: 

confesso que estou mouco. 

E, finalmente, o nada: 
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vocês todos bem sabem que isto tudo é uma merda. 

 

(Provàvelmente tomo – tenho dito – 

todos os dias um carro para Alvito. ) 

 

9-II-66 

* isto já o disse o Pessoa 

16-II-67. 

 

 

97 E1/1 – LL – 54 

 

Outro roubo manifesto é o que, qualquer dia, (quando me der na gana… pode ser de um momento 

para o outro: – entre um levantar e um pôr de mesa), qualquer dia temos aqui a visita de Maître 

Eckhart, um bom homem, destemido na fé e um adversário de Deus à sua altura (bem pouco meigo 

nas crenças como convém a cristão que se preza – a lembrança (pálida) que dele guardo. Ei-lo: 

 

__ 

À rédea solta…  

 

–– 

Levei hoje as injecções que eram para o meu pai. 

–– 

(1955-1967, a que distância…) 

 

 

98  E1/1 – LL – 56 

 

22 e 23« –10–58… - foi quando traduzi. 

Tem alguma importância apontar a data…? 

Tem. 

A que eu sei. 

São pedras da minha conímbriga espiritual… – Que desaforo! 

E que ostensividade de silêncios… – digo eu. 
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Escrevo em 1967. 

E rectifico: Que agressividade de silêncios! 

Melhor assim? 

… E foi escrito antes de reler a tradução que fiz. 

Ora, já há dez anos que… 

 

Confrontado com isto, que banalidade tudo o que eu tenho escrito… 

–– 

 

Como este homem, morto, conhecia a minha alma, viva. 

 

–– 

Terei eu tempo e saúde para conferir estas traduções? 

Cela s’est passé… 

 

Mais… 

… je ne sais pas aujourd’hui saluer la beauté… 

 

–– 

Tenho o gosto de mexer em livros velhos. 

A novidade desencanta-me, será? 

Cansa-me, deve ser isso. 

Ou será a luta entre a saúde e a doença, a ideia que ainda tenho de que sou capaz?  

De que é que eu sou capaz?, afinal…? 

 

–– 

Pôr em ordem manuscritos é tarefa bem dolorosa e necessária. 

Que fiquem de nós com uma face atraiçoada – é contra isso que devemos lutar… 

Apenas. É tanto… E é tudo… 

 

–– 

Poupar as palavras tanto quanto poupo os gestos é poupar-me de duas maneiras. Úteis, 

ambas. Não cansativas, ambas. Economizadoras, tenho dito. 
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99 [E1/1 – LL – 58]   

 

 Intermezzo 

   Tudo vem a seu tempo 

   Um passo um passo mais 

   E estamos nos domínios 

   Das coisas irreais 

 

Milão 

Vê os anexos. 

Vou evitar o delírio (fica para depois…) 

Vou restringir-me às coisas práticas: as que se me afigura exequíveis, vantajosas, quando 

muito prometedoras… 

 

–– 

(Agora: – Que bem estar sozinho…) 

–– 

Penso reunir vários papéis para, em Milão, livre disto, escrever… sabes o quê…? – um 

romance. 

Não te rias; já está congeminado; e o material (muito materialista que ele há-de ser, propendo 

eu, agora, em crer) – existe, falta reuni-lo: nisso, sou e serie metódico; começo a ver o que – 

TALVEZ – venha a gostar d efazer (prefiro fazer a escrever), a gostar de ter feito sobre mim. 

 

–– 

Penso, em seguida, (vão-se sucedendo os papelinhos…) em as possibilidades de ver o livro 

traduzido e editado em Itália. 

Trará. O livor, muita coisa portuguesa à bon marché. 

 

–– 

Títulos: 

Para o livro: RENASCER EM MILÃO. 

Para as partes ou capítulos: RENASCER EM MILÃO (que dá o título ao livro); MORTE EM 

SEVILHA; TANTO TEMPO DEPOIS!; e: IL PESCO MAGICO. 



 

 271 

(Quem sabe se… IL PESCO MAGICO virá a ser o título escolhido para o livro..) 

São bonitos, qualquer deles, não são? (Bonitos sem boniteza, como sabes.) 

 

–– 

Tiro cópia destas coisas que te escrevo. 

Faz tu o mesmo. 

À cause de… 

Faço segredo. 

 

–– 

Convém-me ir pensando em como fazer (o que há a fazer) para que, no meu “bilhete de 

identidade” me seja averbada… uma profissão; eu, que tive tantas, para os senhores da lei não tenho 

nenhuma… 

Sei que a profissão que me convém! que lá se ponha é a de escritor. 

Sei que isso é difícil – e o que é que a burocracia não torna difícil? – sabendo que, para obter 

isso, o Cesariny se viu em palpos de aranha… (contou-me ele). 

Mas também estou ao corrente de como isso se consegue, tratado que seja a tempo e horas. 

 

–– 

Fiquei sabendo duas coisas (das quais provavelmente estava esquecido) e foi-o olhando para 

um mapa de folheto turístico que tenho aqui no emprego; são essas duas coisas: a) que Milão fica no 

Norte; b) que Milão se diz MILANO. 

Para começar… 

 

–– 

Constatação hermética: 

Há sempre qualquer coisa a estragar-me tudo; hoje foram duas cervejas. (Não as que bebi na 

tua companhia, acrescento, para que não julgues…) 

–– 

Tenho, por abrir, um livro de Butor, PASSAGEM DE MILÃO. (o Butor é um autor 

embirrante; não consegui ir além das primeiras vinte ou trinta páginas de GRAUS.) 

Talvez desta vez abra o livro. 

(Mais tarde: folheando-o, cheira-me…) 
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–– 

Vai sugerindo o que devo fazer… 

Aprender (embora à custa profamina…) uns rudimentos de Italiano? 

 

–– 

O que dizes tu de.. 

Pausa, E ATENÇÃO AO PASSARINHO!... 

 

–– 

TERRA ESTRANGEIRA 

Revista Portuguesa de Poesia 

 

–– 

REPUGNÂNCIA por: a) os demagogismos; b) as oligarquias literárias; c) as libertinagens 

fora do lugar próprio; d) as conveniências; e) as amizades; f) as modas; g) ser contra todas as fraudes 

e turbulências genitais. 

E só se publicarem coisas… ofensivas. 

Atenção a tudo o que ponha a nu a(s) realidade(s) portuguesa. 

Cautela com os colaboradores! Não dar passos em falso. 

 

–– 

Ser CONTRA  A LITERATURA (“cansados de litearatura”, Cendrars dixit). 

 

–– 

Outras barbaridades a evitar (estar de atalaia!): (pensaremos mais nisso). 

 

–– 

Coisas a publicar na Revista: “Comediante e Mártir” e “Entremez das Cidades com Feira”, 

dois poemas meus. Creio que ficam a matar… em TERRA ESTRANGEIRA. 

Farei por tirar cópia, que, quando, enviarei. 

 

–– 

Trabalhar pela divulgação em Itália da obra de Irene Lisboa. 

 



 

 273 

–– 

Dia seguinte. 

Acordei e vi que tinha estado a sonhar; e tive vergonha. 

 

–– 

TUDO ISTO TEM APLICAÇÃO NO ESTRANGEIRO, TUDO ISTO NÃO TEM 

APLICAÇÃO EM PORTUGAL, O QUE QUER DIZER MAIS EXPLICITAMENTE QUE TUDO 

ISTO É CONFIDENTIONAL PLEASE DE POINT EN POINT (traduzir: PONTO POR PONTO). 

Cá tenho as minhas razões… que inteiramente justificam o pedido. 

 

Terá continuação. 

 

–– 

ALVORECER SEM DONO 

Substituirá (ou não?) o título: RENASCER EM MILÃO. 

 

–– 

Levar comigo 2 coisas: uma máquina de escrever (que terei que comprar) e o gravador. (“Le 

voyageur peut porter avec lui (…) ds phonographes, des machines à écrire, des livres personnels, à 

condition que tous ces objets aient déjà servi ».) 

 

–– 

Era bom que me publicassem um livro!, antes de ir… 

 

–– 

Que tens tu – DE MELHOR! – para TERRA ESTRANGEIRA? 

 

–– 

a) Informar-me sobre o câmbio em vigor lira-escudo. 

b) Informar-me sobre quanto é preciso ganhar, em Itália, para manter uma vida decente; qual 

o mínimo. 

 

–– 

TERRA ESTRANGEIRA. 
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g) IMPORTANTE 

 Encher as páginas 

 com boas coisas 

 é muito fácil 

 desde que tu 

 e eu estejamos 

 de acordo com 

 este critério: 

 Só publicamos 

 o que queremos 

 e só queremos 

 publicar GRANDES POEMAS. 

 (“Não temos espaço para mais.”) 

 Exemplos de 

 GRANDES POEMAS (alguns): 

 Do Cesariny (hesito qual), 

 Meu País Desgraçado, don Sebastião, 

 Uma Pequenina Luz, do Jorge de Sena, 

  Telegrama sem Classificação Especial, de António Ramos Rosa, 

 Notícias do Bloqueio, de Egito Gonçalves, 

 Poema Pouco Original do Medo, de Alexandre O’Neill, 

 “Já houve” e “O Monstro”, de Alberto de Lacerda, 

 Após Uma Leitura de Jornal e Exortação de António Luís Moita, 

 Et coetera (que fica teu cargo). 

 Sendo que além de bons “estão publicados em livro”, 

 esta peregrina ideia nos defende 

 dos esbirros do czar… 

 (ponhamo-nos pois de acordo com a legalidade)- 

 Inéditos? 

 Bem poucos, meus queridos… 

 Já sabemos que o que vocês escrevem tem muito que se lhe diga… (hoje  não). 

 Temos pois e deste modo imensamente facilitado o nosso trabalhinho… e  não 

criamos complicações (ah!... as tão acostumadas “complicações” chez nous). 

 Há um rigor maior, é quanto basta. 
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 Sabem?... temos um grande medo de aplicar o tempo em coisas inúteis,  ficamos com 

remorsos… podemos ir para o Inferno… não gostamos, pronto…  da vossa companhia… 

 A nossa divisa é: (em “caixa alta”): 

 NÃO PUBLICAR NADA 

 QUE NÃO SEJA VERDADE. 

 NÃO SUJAR PAPEL. 

(E vós, meus caros (toda a gente o sabe…), 

primeiro, sois mentirosos, 

segundo, sois porcos.) 

À entrada: 

“RESERVADO O DIREITO DE ADMISSÃO”. 

Por baixo: 

Temos mais que fazer… 

Não nos levem a mal. 

 

–– 

DECIDIDO 

(Embora admitindo que…) 

Decidido a não dar (à iniciativa de A. O.) outra colaboração que não seja o original de um 

livro. 

Estou imensamente cansado de muita coisa. Os anos pesam-me de muita maneira. Os sonhos 

– os sonhos… – lá se foram, os melhores, pela borda fora… E, se acaso ainda me dão volta ao 

miolo… depressa a memória vem avivar-me o passado. Não afirmo que venha em meu socorro, 

porque a memória traz tudo… mas afirmo que me não permite… esquecer-me, e é tudo. Os sonhos 

tornar-se-iam mais íntimos, mais limitados, mais exigentes também; mais rigorosos, para melhor 

dizer. E todas as flutuações me expõem: me desgostam, me fatigam, me desinteressam – acabando 

por me remeter sem remédio ao meu desabitado quarto sem janela. (Todos os hóspedes se foram 

embora sem pagar a conta.) De aí… estar decidido a, digo eu. 

 

–– 

A origem do bem expresso – está no conhecimento: um conhecer de que participam em 

partes que se compenetram – cabeça e coração, lume de alma e centelha da inteligência. 

Conhecimento infuso, tornado de informativo em formativo, o gesto criador. 

O resto é palha… 
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Vistosa, não o nego, mas palha… 

 

–– 

Do Lorca: 

“…una poesía amarga, pero viva, que creo podrá abrir sus ojos.” 

“… y no quiero daros miel, porque no tengo, sino arena o cicuta o agua salada.” 

 

–– 

E, porque não, um poema: 

 

 Vamos lá a ver 

 o que me reserva 

 este meu destino 

 de mártir moderno. 

 

 Vou balanceando 

 de aqui para ali 

 e me vou perdendo 

 do que já perdi 

 

–– 

Grandes, imutáveis conversas pardacentas. 

Um zumbido na cabeça… 

 

–– 

Noto: as palavras ao ritmo da respiração. 

O sarro na língua. 

Escrever às escuras. 

 

–– 

Procura de uma palavra. 

Não é “pequena”, nem “pequenina”, nem “ínfima”; é: minúscula. 

 

–– 
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A sensação de… os braços cortados. 

 

–– 

E o sentimento, antigo, de culpa cometida. Ao afastar-me de certas preocupações usuais, 

caseiras. A irritação e a secura (surdas) de minha mãe, ao verificar isso. A escravidão às 

necessidades físicas, outro demónio. 

 

–– 

Que silêncio!, nesta casa… Mas que silêncio coalhado de ameaças, de temores… Que dor no 

peito! 

 

–– 

As minhas esperanças compáro-as às de um ser já enterrado. 

A própria posição (horizontal, deitada) favorece a comparação. 

Escrevo por escrever… 

Sòzinho, molemente circunscrito ao que der e vier… 

 

–– 

Não vale a pena iludir a claridade do sol. 

 

–– 

O acto mecânico de escrever; esse sim, a correr… 

 

–– 

   Rosas 

    A Maria Valupi. 

 

Nem a cor; nem o brilho; nem a fanada pulcritude efémera 

– dão, das rosas dadas, o perfume 

: seu perfume é eterno. 

 

16 – IX – 67. 
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 100 [E1/1 – LL – 57]   

 

Datas (além das mencionadas): 

19 e 20 de Novembro de 1965. 

Março de 1966. 

29–VIII–67 

1 de Setembro de 1967. 

7 de Setembro de 1967. 

22-23 de Novembro de 1968. 

25 de Novembro de 1968. 

25–III–69. 

Lisboa, 1–IV–69. 

3–IV–69. 

 

 

–– 

101 E1/1 – LL – 1 

 

incursão no alheio 

 

Com hábitos se constroem movimentos 

que não pertencem às leis de espaço e tempo 

 

E que ligados estão – quem o diria! –  

a um Anjo de Pedra que encontrei um dia! 

 

 antevéspera 

 

É quando tudo se torna mais claro em mim 

que escurece à minha volta 

 

    1969. 
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102 E1/1 – LL – 40 

 

É melhor pensar do que escrever. 

Segunda aposta. 

 

 

103 E1/1 – LL – 41  

 

Nota à margem de o prólogo de As Dragonas. 

… Ora é, neste fascínio e neste terror que está o saber do encenador. 

Em: Sexta-feira Santa de 1969377 . 

–– 

a) mímica 

b) pantomina; mímica 

c) atenção aos trajos; (indispensável ir buscar au Bauhaus (sobretudo a Kokoscha) – 

sugestões úteis: mistura de estranho e rasteiro, de real e surreal, de fantasia e vulgar; Goya também 

pode ser aqui metido e o pintor de Toledo, o El Greco do Enterro do Conde de Orgaz; de trapos e 

jóias, em suma, creio que resume, e bem;) o que quero). 

vem, a propósito, a indicação de uma luz, que se pode ir buscar ao Enterro do Conde de 

Orgaz (aquele azul mesclado de céu inferno, difuso inalcançável, filtração da Alma; liquefação 

(húmus) do corpo. 

 

–– 

Importante, a págs. 297 de Vers l’Invisible. 

Não esquecer. Se puder. 

 

–– 

 

Limpando uns óculos de caminho para um encontro com gente ilustre. Não nos devemos 

esquecer dos desgraçados. 

–– 

                                                         

377 Dia 4 de abril 
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(*) um livro que eu vou lendo… religiosamente; hoje, amanhã, depois… ao acaso dos dias, 

das horas, das páginas – das necessidades do espírito), as solicitações (ocasionais, sempre; 

impositivas, sempre; inesperadas e irresistíveis, como deve ser e de tal se tirar proveito, verdadeiro 

partido na leitura); pois hoje… qualquer coisa (ides rir!... decerto) me dizia que…; na cobertura do 

livro, escrito não sei por quem, lá está: 

a) (…) autobiographies intérieures. 

b) (…) a toujours été immunisé contre les entraînements de la mode et les conformismes du 

goût. 

c) (…) une expérience éprouvée et soufferte dans sa pérennité quotidienne. 

 

pois é isto mesmo, é disto mesmo que se trata (ao pensar, ao relacionar com o livro em que 

venho trabalhando). 

Como o entenderão os leitores? 

 

–– 

Tácito; a palavra pronunciada por um rosto jovem e bonito. 

Como nós estamos presos ao mundo (reparei, escrevendo o período acima, que escrevi: rosto, 

e não, por exemplo, boca, voz, etc.) – como nós, eu, estamos presos ao mundo por tão pouco: coisas 

de nada, e tão brilhantes! 

 

(Embora esta gente julgue toda que não… eu é que sinto.) 

–– 

 

A minha maior dificuldade está em ganhar tempo para ordenar tudo. Dentro e fora de mim. 

 

–– 

d) faustosos e pobre – simultaneamente 

e) haverá, nisto, um certo canibalismo…? 

f) … era bom que o redentor viesse nu, aparecesse nu em cena 

g) CONCILIAR ISTO TUDO?!!! 

h) … e como preparar, – como introduzir os espectadores na sala? 

i) a(s) função (colaboração) entre: encenador, música (sons), luz: reescrever o texto. 

j) atender – muito! – à expressão corporal nos intérpretes 
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h’) e se… no final (… ASSIM / NALADOS) – fizéssemos subir (desaparecer) as 

personagens (técnica: puxá-las para cima, subi-las para o tecto, para fora de cena), deixando, assim, 

o palco nu…? 

k) “coração de plástico” (título?) 

l) não há que imprimir expressão polémica 

m) a única forma de evasão para o espírito (benéfica, em certo s casos (ocasiões, períodos, 

datas) ) é… a carne. 

única forma: minha 

n) um cigarro também pode ter algo de tranquilizador 

o) o mais difícil (e isto sim, é o que importa) – o mais difícil seria arranjar uma forma – de 

parar o espírito 

p) descobrir um outro (qual?) o estratagema 

q) sintetizar o medo na concentração da escrita 

r) ter sempre presente a noção da responsabilidade; eliminar à menor suspeita de que não 

presta; pedir a Deus ajuda na consecução bom êxito deste propósito (finalidade e ideal) 

s) as absorventes coisas práticas podem… me desviar; boa terapêutica 

t) necessitado: não de escrever, de ler 

u) uma espécie de pontilhado espiritual, esta linguagem; já lhe chameimorse, e compara-se-

lhe 

v) e escrito sempre… en avant de la route 

 

–– 

w) “não estás em teu juízo perfeito”; pois claro que o meu “juízo” não é “perfeito”; mas 

será… imperfeito…? 

x) Juízo Imperfeito poderia ser o título desta vagabundagem de hoje. 

–– 

tenho horror às grandes páginas em branco 

–– 

gosto de ouvir chover 

–– 

e do silêncio; absoluto. 

–– 

há um texto de Raul Brandão sobre uma amendoeira em flor, que preciso reler; preciso, – 

mas quando…? 
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104 E1/1 – LL – 46 

 

Eu sei que é uma loucura arquitectar 

Águas de gelo para me encontrar 

–– 

Em 22–III–69: a literatura é verdadeiramente um castigo de Deus? 

 

–– 

Os deuses não comunicam: os deuses conversam, sabem, reproduzem. Os deuses são, de os 

poetas, os interlocutores ideais: porque, calados, vomitam chamas, labaredas, astros, estrelas e 

escórias. E nos chamam! 

 

Os deuses não vomitam! Conservam! 

 

Os deuses não amam: respiram! 

 

 

105 E1/1 – LL – 47 

 Ambas destinadas a conseguir o vácuo onde é preciso. 

 

 

106 E1/1 – LL – 74 

 

  Parábola do Parapluie 

 

     A Rui Mário Gonçalves 

 

Não devemos submeter-nos à chuva inutilmente. 

É um erro sair de casa com as algibeiras vazias. 

Quem paga as favas (diz a mulher-a-dias) 

é a água corrente, que é mais cara. 

Um príncipe com orelhas de burro (que hoje vale muito dinheiro) 
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não se deve enfeitar de noite, só de dia. 

As fraldas, os fundilhos, as algibeiras rotas, os remendos – e outros  

  sinais de tédio  

devem andar suficientemente tapadas, habilmente cerzidas todas as nódoas 

e cansaços irremediáveis (outros não – que para isso lá está o 

  chapéu-de-chuva, o misericordioso chapéu-de-chuva, o objecto 

  miraculoso enfim que nos livra de muita coisa aborrecida 

e que muita gente – por manifesta falta de habilidade – não sabe manejar. 

 

Pois bem. Eu penso que um chapéu-de-chuva, hoje em dia, 

É coisa indispensável no arsenal do homem moderno. 

 

Defende-nos de tudo. Só não nos defende – pelo menos por enquanto – 

De ter uma febre dos demónios que nos leve pró diabo. 

 

Pró diabo que os carregue. 

 

Lisboa, 7 – VII – 71 (números aziagos) 

 

107 [E1/1 – LL – 17]   

 

 Retrato 

 

Quando me ponho 

a pensar em ti 

não é em ti que penso 

é no que serias 

para mim 

18/I/74. 

 

A FALA DA FELIZ VELADORA 

Eu posso dizer isto de diversas maneiras: 

– só se tu existires 

– só se tu me ajudares 
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– só se tu quiseres 

 

– Que eu cole o abismo 

– Que em mim se recomponha o ser profundo 

– Que encare a morte como deve ser: que 

 os mínimos, os mais pobres papéis percam de   

 repente a aflição e a confusão –: e seja um lago límpido o que circula à 

minha volta cheio de vida! só Tu me farás perceber, sem pena, que a vida 

é dos outros e maravilhosa e flui! Vejo tudo isso num certo brilho exterior 

e interior, bondade e doçura, a criança que eu fui igual a ti, – e agora me 

diz sem palavras: – deita-te; adormece; sorri; venceste o teu demónio; 

estou aqui a velar-te. 

 

7-XI-74 

 

    * 

Que a minha morte seja a limpidez do teu rosto, hoje. 

 

108 [E1/1 – LL – 18.1 a 18.5]   

 

AOS AMIGOS DE DYLAN 

 

Já sei como é. 

É a tua boca. 

(– Deram-te isto aonde?...) 

Trocámos o sangue. 

Tens a boca móvel. 

Levantam-se os teus lábios ao de cima tal  

 a brandura do sentimento; 

e do ciúme 

sensual; 

e do cansaço extreme e entreaberto. 

Tal a necessidade e a fome 

de fazer um desenho. 
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Tal a extrema, a formosa melodia 

dum isqueiro vermelho. 

Tal o cigarro proibido entre os lábios. 

 

Já sei como é 

o brilho do teu olhar, molhado. 

 

Já sei como é 

Exigir, de nós ambos, a expressão exacta 

 do sentimento. 

 

– Ah!, que me esquecia… 

– Já sei como é escrever como quem 

 desenha traços sensuais no teu 

 rosto. 

– Como antigamente eu te fazia. 

– Lembras-te? 

 

Quarta-feira, dia 6 de Novembro de 1974. 

 

109 [E1/1 – LL – 18]   

 

Última flor colhida na Amadora 

 

Para trazer para casa. 

Uma casa sem ninguém. 

A não ser 

A impossibilidade do teu rosto. 

 

22 de Dezembro de 1974. 

 

 

110 [E1/1 – LL – 19]   

  



 

 286 

 Meditação 

 

Ao Fausto. 

 

Tanta coisa acumulada 

ao longo de anos… 

Se houvesse alguém 

a quem amasse, 

Tudo isto adquiria 

um verdadeiro sentido… 

 

12 / I / 1975. 

 

 

111 [E1/1 – LL – 20]   

 

 Milagres da Arte 

 

a imagem do andor 

saindo da igreja 

é duma beleza extraordinária 

 

embora seja mentira 

 

14-I-75. 

 

 

112 [E1/1 – LL – 20] 

 

 Divagação 

 

A imagem da barca 

com seu quê de mistério 

não dá nem pode dar 
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ninguém para o olvido 

 

Escrevo simultaneamente 

 

16-I-75. 

 

 

113 [E1/1 – LL – 20] 

 

 Soldados e soldados. Máscaras. Sonhos 

 

Quando esta merda levar um piparote, 

o que fica de nós? 

Mitos e mais mitos, e pintura. 

Da mais bela pintura que se viu… 

descendo as águas… 

num filme de Fellini. 

 

16-I-75. 

 

Lembras-te do bosque de que tanto gostavas? Passarei por lá amanhã. 

 

 

 

114 [E1/1 – LL – 21] 

 

Ascildo 

 

O sorriso misturado 

ao som da música… 

A música que eu gosto 

cada vez mais de ouvir… 

Serão [†] moscovitas 

ao pé de uma garrafa de Patras. 
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Serão os pelos encaracolados 

do sexo… 

És tu e não és tu. 

 

É o meu sentimento religioso de ti 

 

Sábado, 18. 1975. 

 

 

115 [E1/1 – LL – 22] 

 

Reencontro 

 

O que este livro representa para mim… 

Meu pai e minha mãe reunidos. 

No beijo que nunca me deram. 

 

18-I-75 

 

 

116 E1/1 – LL – 95 

 

Foi Deus que se lembrou que eu existia… 

 

8 – IX – 77. 

Lisboa 

 

 Oração 

 

Tomara eu que Deus me ajude 

A fazer o que devo e com saúde 

 

9 – IX – 77. 
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117 E1/1 – LL – 100 

 

  SÃO DUAS DA MANHÃ 

 

Não há inveja 

Nem há qualquer coisa 

Que com a tua cara se pareça. 

Se vou (se estou) escrevendo um poema 

É claro que não tenho de pensar em nada 

E tenho de em tudo pensar ao mesmo tempo. 

São duas da manhã. Prossigo. 

Prossigo às escuras. Ando pelas vielas, frequento  urinóis  

 voltejo incautamente pelos jardins desertos – àquela hora, debaixo de  

 chuva, ninguém! 

 NINGUÉM! NINGUÉM. 

 

Dou a volta ao quadrado. 

 Isso mesmo. Tento a todo o momento, algarismos, geometrias  diferentes. 

Porque dizem que eu sou diferente. Porque, ao que parece, ao que  segundo dizem, ao que 

incertamente pensam: há em mim provas de estranha  fixidez nocturna. Eu não desminto. 

Ando. Ando. Vou lendo os poemas de a, y, z, os contos de z, y, a, os romances de Aquilino 

Ribeiro (um mestre, ao que consta). 

Vou vendo estátuas. Igualmente mestrais, maestrais, semanais. 

 

Deslizo. 

Para a verdade é que deslizo. Para onde, não sei. 

Entre os sapos me acordo, entre as toupeiras. 

Tenho povos que se estendem para além do Mundo, deste mundo de 

Assembleias Constituintes. 

Os políticos, esses metem-me nojo. 

São uns alfarrábios 

Decoram ametistas. 
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Vou – continuando – voltejando. 

Uma criança há a que chamo: 

 Um disco a voar. 

Gosto muito de pombos. E de quadros. Roubo livros. Dou aos amigos tudo quanto tenho. 

Acaricio cabelos como quem faz obras de Arte. Docemente, docilmente, meigamente, 

pacificamente me debruço sobre o ser doutro ser. 

Levo no cu. 

 

Se for possível, se possível for, se os intelectuais o desejarem: 

Ninguém leva no cu. Todos, assim, afectos à madre, à mater 

A ela se submetem. 

E temos que: é o Partido (se…) [que] não consente, é o emprego que (o não aconselha), 

são os amigos, para os amigos teus é que é pior, dixit. 

 

E avolumam-se as dúvidas, 

 Como os colchões. 

– Será que dou em doido? 

Será que o Char, o Michaux, o Artaud, o Rimbaud, o Pasolini, o Miller, o  Botto, o 

Pessoa, o Camões do amor e da cobiça, o da Torpeza pátria, 

Será que todos aqueles que [se] suicidaram nus 

Não terão tido criada nem família 

Nem respeito pelo Senhor Presidente da República 

Nem respeito por Deus 

Nem relações cordiais ou amistosas 

Com a Casa Civil (os assessores) do Senhor Presidente da República. 

 

Será que… 

Sindicatos (ligeiros ou pesados) 

 Cinturas industriais, associações disto ou daquilo instituições   

 benéficas, benévolas, uma maravilha! 

Não terão, não sentirão pesar quando algum deles vai a enterrar. 

Será que… – enfim, não invalidemos os clássicos à Goether (à Goether  doméstico) – 

possuirão, estarão na posse do segredo de não possuir, 

DE NÃO POSSUIR O AMOR DE QUE SE GOSTA. 
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Eu duvido. Duvido das pedras e das ignomínias. 

E mando à merda as hipocrisias. 

ESTE É UM POEMA DEDICADO AOS HOMOSSEXUAIS. 

 

Este é um poema dedicado a… 

 

Estamos em Portugal, em Lisboa, e estamos a 29 de Maio de 1980 (aderentes – quasi – à 

C.E.E.) 

 

 

118 E1/1 – LL – 94 

 

Tenho que inventar nomes 

Porque os outros me esquecem 

 

20 – 1 – 1981 

 

 

119 E1/1 – LL – 83 

 

  NOITE 

O pequeno conforto 

de encontrar as pantufas 

ao sair da cama. 

 

– Que bom! 

o regresso ao frio 

dos lençóis. 

 

São pequenas coisas 

que fazem dum velho 

um ser infeliz. 

 



 

 292 

24 – I – 1981  

 

 

120 E1/1 – LL – 92 

 

 DEPOIS 

 

Tenho gasto o coração 

Por tanto o ter dividido. 

Mas quanto mais ele gasto 

Mais estou de bem comigo. 

 

22 – II – 81.  

 

 

121 E1/1 – LL – 79 

 

LAMENTO 

 

… E tudo podia ser 

Se a vida tivesse querido… 

Ah, mas a vida não quis 

E bem podia ter querido… 

 

Março/ 1981. 

 

 

122 E1/1 – LL – 82 

 

SOBRE UM QUADRO DE LÓ 

 

O papagaio; o pente que não se vê; provavelmente a bebida debaixo do sofá. 

O espelho é oval e tem dentro 

Um marinheiro barbudo d’outras eras. 
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As almofadas carmesins, bordadas a ponto-de-cruz, 

São pequenas, quadradas, discretas e amáveis. 

La Signora está meio-reclinada, o busto voltado para a janela que dá para a Rua   

  do Salitre. 

Vê-se que espera; espera qualquer coisa: um outro papagaio, uma visita, um   

  aceno de música. 

Espera a noite e um cliente. 

É dia, ainda. 

Ainda o Sol enfia raios para o meio da casa. 

E, dentro da gaiola, pendurada, há uma jóia refulgente. 

Há alegria em tudo à sua volta; até no tapete e nos pés nus. 

Nas paredes – de todas as cores! – há um sorriso bom e divertido, 

  o gosto de sorrir embebeda a Signora. 

E a moldura não torna nada infeliz, nada limita. 

Aqui, nem sequer falta amor. 

 

16/ 3/ 1981. 

 

 

123 E1/1 – LL – 90 

 

  MÃE 

 

Vinha encontrar-te 

Ao fim do dia 

Cabeça baixa 

E dormitando. 

 

Nesta cadeira 

Onde me sento 

Em mim morrendo 

E em ti pensando… 

 

Maio de 1981 
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Textos não datados: 

 

124 [E1/1 – LL –5]   

 

Um pequeno aconchego cor-de-rosa é a palavra alvura. 

Quando a poesia vem… 

 

 

125 [E1/1 – LL –6]   

 

E, porque não?, um poema: 

 

Vamos lá a ver 

o que me reserva 

este meu destino 

de mártir moderno 

 

Vou balanceando 

De aqui para ali 

E me vou perdendo 

Do que já perdi. 

 

 

126 [E1/1 – LL – 7]   

 

A cumplicidade das coisas ao redor de nós. 

Matéria que me deu para escrever algumas baboseiras consabidas. 

Foi inegavelmente correcto o acto de rasgar. 

 

 

127 [E1/1 – LL – 8]   
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Quantas vezes, na rua, julguei que chamassem por mim, ouvi o meu nome: –  Raul … 

Sol de pouca dura. 

Afoiteza de príncipes. 

 

 

128 [E1/1 – LL – 9]   

 

O espírito não passa de um quintal desplantado: a terra, aos montes, para ali ao deus dará, 

água nenhuma, cuidados nenhuns de dono ou dona, viçoso outrora… 

Lá vem um dia, uma hora, um minuto – instante imprevisto sempre – em que, nos canteiros 

ao abandono, na terra dir-se-ia que para todo o sempre estéril, sem préstimo nenhum senão para as 

galinhas, furando a secura imóvel, se põem a nascer e a florir rápidas e gostosas folhinhas de 

couve… 

É de esta agricultura que trata o escritor. Sempre à mercê de… 

 

 

129 E1/1-LL-29 

 

Hei-de escrever qualquer coisa sobre a brancura do leite; a delícia; a suave frescura; a 

facilidade; a humildade natural; a sobriedade contida; em resumo: um alimento que não pesa, não 

obriga, satisfaz e contenta, consente, foge… Alimenta. 

A pura gratuidade. Inconfessa. 

 

Um certo gosto estético que não é de desprezar… 

 

A liberdade das ovelhas é igual. 

 

A mansidão do leite –: eis a que chegou a divagatória passeata por pastos e pastoreios, 

comigo a guiar um rebanho de cobras mansas… 

Entendemo-nos bem, nós e os animais: não somos inimigos, e eis tudo. É bom beber assim da 

brancura matinal de um copo de leite. Faz de conta que é a teta – oferecida! – do bico do peito da 

nossa mãe. 

Há uma adulta claridade quando o alimento é doce, doce mel. 

Não quis ser lírico, mas a alma é pobre e o pobre corpo com pouco se contenta: um guardador 

de rebanhos deve ser feliz… 
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De que precisa? Nada. 

Seu corpo dorme enfim o sono da certeza. 

Que badalos, que sinos, o poderão acordar?, se tudo o mimoseia a bom recato, se tudo o mais 

se esconde à sua vista… 

 

 

Deve ser bom seguir tal andamento, à rectaguarda de um guia que não se vê… 

O resto é chuva. 

 

Os conhecidos caminhos são os únicos. Por eles ninguém se perde. Há a palavra Deus à 

minha beira. Pedir a bênção ao Pai, beijar-lhe a mão, era costume antigo. – Deus te abençoe… 

 

Seguidamente o sonho se complica. 

 

 

130 E1/1 – LL – 31 

 

– A parábola do peixe; – o meio – o habitat – a justificar o ser. – tese segundo a qual em meio 

inquinado a vida não é possível; opção pela tese, comprovada, de que o sonho poético pode ser ou é 

mais largo e livre vigorando as piores condições atmosféricas. – Regresso à parábola do peixe, para 

lembrar os sues esforços por salvar-se (– necessidades; no caso do Poeta, a necessidade de Canto[)]. 

     * 

 

– Os movimentos do peixe, dentro de água, e os movimentos (os acentos) do Canto, no caso 

do Poeta, –: podem não conduzir à salvação. – Motivos vários desta incapacidade ou engano. – No 

caso português, a desvirilização do Canto (o que se entende aqui por desvirilização; suas causas). – 

(Destaque – no anterior – dado ao Poder e aos Pirinéus.) – 

     * 

 

– As vozes poéticas mais significativas (positiva e negativamente, isto é: por oposição e por 

conformação). – A análise, não a partir, só, do dado literário, estético; de preferência, uma pesquisa 

das ideologias em confronto, feita mediante o estudo das suas respectivas significações estéticas. – 

Concluir pela necessidade de: [riscado com 3 cores] clarificação (de diálogo (sic. Eduardo 

Lourenço)). 
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131 E1/1 – LL – 32 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

Renunciar à vida o mesmo é que renunciar à morte. Foram estas as 

primeiras palavras… 

J[es]us em Jerusalém 

A eternidade de Deus está no homem. É através do homem que Deus 

se manifesta. 

 

Mas como renunciar a si mesmo, se é através do Homem que Deus se 

manifesta… donde, renunciar a si mesmo, seria renunciar a Deus… 

 

… E o transporte amoroso, sendo Cristo o Amado, não dá, não 

provoca, não significa – alegria. Significa outra coisa… união, talvez… 

 

E se Deus fosse uma… pantominice? Uma ilusão… 

Não se percebe por que razão o Homem – tão senhor de si! tão seguro 

de si mesmo! tão desnecessitado de Deus… – teve e tem necessidade… de 

(contra ou a favor) pôr a si próprio a … possibilidade da existência de 

Deus… 

Porque… então… – que sentido faz… a um ser que se basta mostrar-

se carecido de outro Ser… ou, por outras palavras, qual a total imanência (o 

pontapé no Deus!) que recorre – ambiguamente ou não, tanto faz – a um 

qualquer sinal de… transcendência, – qual?... 

E é nesta irrefutável carência parte de si próprio o Homem – que está, 

quem sabe?,a única, a irrefutável “prova” de que Deus existe… 

 

E não há nada mais que preocupe o Homem. 

 

A pusilanimidade perante os homens… sim, não é de querer; mas – 

perante Deus?! 
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55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

As várias formas – malignas! – de que se reveste (se disfarça…) o 

prazer estético. A experiência disso. 

 

– Não será a Beleza… (lisonjeadora dos sentidos… a macaca!) – uma 

forma, a mais subtilmente venenosa, eficaz forma – de… submeter o 

Homem… de o alienar em desproveito de… o essencial… 

E… – a que chamarei eu: “o essencial”? 

À (que a Beleza oculta ou, para bem dizer, faz ocultar; insinuando 

desprestígio sobre desprestígio, desvalor sobre desvalor: tornando inepta e 

inapta, digna de desprezo, enfim… – a essa derradeira espécie de fidelidade, 

que a do Homem unido (supremo desígnio seu! supremo alvo inatingível… a 

não ser…) unido a tudo, a tudo, a tudo! – sem cuidar de saber (ou crer; ou 

querer;) se é bom ou mau, belo ou feio, acariciador ou desprezível: e, então, 

teríamos… Teríamos o homem recusando, recusando-se, a… aderir ao 

essencial (essa união, essa empatia, – esse sopro vital – sim, verdadeiramente 

vital) em troca de aparências, das entusiásticas aparências, inúmeras e 

entontecedoras e amortecedoras e – o que é mais, e pior: desfiguradoras 

formas de… conduzir o Homem pelos ínvios, e ímpios, (e infernais, em 

certos casos) caminhos do Inferno das formas sensíveis… 

Mas… mesmo aqui… existe o mistério… 

Por que é tentado o Homem a proceder assim?!... 

 

Seremos levados a uma concepção de… Beleza fraudulenta…?  

 

E revertemos ao início (um dos inícios… um dos nós do – Problema!) 

– qual é o de… pensar o porquê dessa eficácia do Belo – nas mãos de Deus, 

nãs mãos do Homem… 

 

Uma concepção peçonhenta da Beleza – é para que tende o espírito 

enlutado por ela. 

 

Há uma forma inocente de saber que Deus existe, diferente da forma 

sabedora. 
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95 

 

 

E há uma forma culposa de amar a beleza? – outra, e outra, e outra 

vez se interroga… 

 

Há quem confunda a renúncia com o despojamento. Eu não. 

 

A única coisa que legitima o acto de criação literária é o ser ele a 

tentativa, vã, para preencher o vazio de uma alma em perpétua solidão 

original. 

 

Há um enorme tempo intransponível… 

 

Entre monstros de um amor tão cruamente 

elevados à severa e cristalina 

irmandade precisa, 

– Quem faz mover a roda que os tritura? 

quem os empurra? Quem os martiriza? 

 

De resto… 

Na fímbria dos caminhos se confundem terra e céu. 

E verdadeiramente – digam os homens o que disserem – sabe-se lá 

aonde nos conduz… 

 

De resto… 

Cumpre-nos desconfiar, sempre, das aborrecidas conclusões. 

Nossos poderes são infinitamente menores. 

Poderes por natureza inconclusivos. 

Entre o que é e não é há sempre um espaço em branco. 

 

Sê nobre e cauteloso. 

Ao mesmo tempo. 

 

Não tenho ambições. O mar é longo. 
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125 

 

 

 

 

E se a terra é pequena não quer ser maior que o mar. 

 

Não sou eu que habito o mundo. 

É Deus que me habita ou o habita. 

 

Nunca senti tanto medo 

de ser possuído  

por qualquer coisa que não 

me pertence e a que eu 

não pertenço. 

 

É sempre o medo que me impele a isto. 

De não saber se existem, se eu existo. 

 

Uma casa vasta tem a vantagem de – tornar o pensamento inflectivo, 

percutivo, passeante. De uma para outra une: os pensamentos. 

 

Poesia é transgressão. 

não tenho dúvidas nenhumas. 

 

(eu influenciado por mim) 

 

A que se tenha amor 

nunca se diz que não. 

É o mesmo que querer 

calar o coração. 

 

Nem tudo lembra de modo 

a que o coração aprenda 

 

Se eu pudesse lia apenas livros sobre a Pintura. 

 

Se tenho olhos para ver, vejo… 
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160 

 

162 

Mas o que vejo não me chega. 

 

Um primo meu chamou 

boémia contemplativa 

ao sentimento que temos 

– ele e eu – 

de olhar astros e as cores 

como se fossem estas 

mais luminosas que aqueles. 

Prosaicamente não tem graça 

olhar assim. 

Mas, quando se é poeta… 

Cada pensamento nosso 

É uma cor em movimento 

E são tantas e tão belas… 

que nos embebedam 

alta noite. 

Vivemos assim cercados 

de diversas cores de vinho 

Todas iguais no amor 

que lhe dedicamos. 

Se as minhas mãos prestassem 

Para alguma coisa: 

Cobriria a tela não com versos: com cores. 

As mais formosas formas 

de nos entendermos: 

os olhos, a alma, o mundo. 

 

– Que sono! 

 

Pela vida fora 

pela vida adiante 

o mar me despreze 
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 o mar se adiante… 

 

Esta casa é a sombra do que eu fui. 

 

 

132 E1/1 – LL – 34 

 

As infinitas possibilidades da visa são as infinitas possibilidades da linguagem. 

 

 

133 E1/1 – LL – 35 

 

 Isidore Ducasse 

 

Apanhar Deus nos caminhos do Inferno. 

 

Os deuses perfazem. 

 

A distracção é a única forma bela de morrer. 

 

 

134 E1/1–LL–37 

 

Vou indo para a frente 

Desacompanhado 

Sou a única pessoa 

Que está a meu lado 

 

Merda para a alma! 

 

Pesadona e mole 

e atrabiliária 

esta mala cheia 

e desnecessária 
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Meu mar de assombro é mar de palha 

Que eus me valha! Que Deus me valha! 

 

 

135 E1/1 – LL – 40 

 

É melhor pensar do que escrever. 

Segunda aposta. 

 

 

136 E1/1–LL– 49 

 

 Agenda 

 

O pavor e o medo 

são o meu segredo 

 

Mas para quê dizer 

o que eu estou farto! farto! farto! de saber… 

 

Só sei dizer que esta sorte 

não é de vida é de morte 

 

E que já razões não tenho 

para acreditar no sonho…  

 

 

137 E1/1–LL– 50 

 

 poema da manhã longe 

 

Um cão… 

Está de vigília… 
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Vendo passar os dias… vendo passar quem passa… 

E que monotonia… 

E como a vida é fria… 

E como a vida é baça… 

–– 

O medo que tenho 

não é de morrer 

O medo que tenho 

é sim de viver 

__ 

É quando tudo dorme cá em casa 

que o sonho acorda! que o sonho acorda! 

 

 

138 E1/1 – LL – 52 

Nota, modificada: A canção portuguesa (!) de Tien-Tsin foi inspirada (quero dizer, livremente 

traduzida) na sua homógrafa francesa da autoria do poeta Claude Roy. 

__ 

 

O poeta deve ao mesmo tempo situar-se de dentro e de fora do Universo e da vida; de dentro, 

para os descrever; de fora, para os observar – Wang Kuo-Wei. 

 

 

139 E1/1 – LL – 60 

 

 Parágrafos 

 

– Pastéis de Camarão disse-me outro dia que descobriu entre os pescadores um ser que o ama. 

Que o beija e morde na boca. Que é rude e gosta de música. Que diz “cada palavrão!” e tem umas 

mãos brancas, finas, quase de mulher. 

Destas coisas torpes, e violentas, e contraditórias, é que é feita a vida? 

 

 

140 E1/1 – LL – 62 
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  Posfácio a um Prefácio 

 

“Erotismo e metafísica”: como os “neo-realistas” (já vai sendo tempo de os pôr entre 

aspas…) se devem desgostar disto.. 

Porque: a) erotismo (para eles) é coisa que sabem duma só maneira: a mais dizia-se natural e 

a mais sabe-se hoje – inofensiva… se é que não é ofensivo… deixar de ser natural, quando natural se 

sabe que se é de muitas maneiras. 

De aí que o amor – antes: o “fazer amor” se afigura a eles (sincera ou fingidamente, nunca se 

sabe…) algo que… contra natura é, logo, contra a revolução – como se… “revolução” (qualquer 

revolução) não estivesse sempre… contra a natureza. 

De aí, também (e já agora, diga-se…) que eles (os padrinhos…) toleram, suportam, 

acarinham… os … afilhados da… revolução (os revolucionários, nunca); há tantos exemplos… É 

que esses servem de ilustração diremos anti-dogmática… de … “pesa-papéis” do erotismo… 

É que (talvez por último) o erotismo, nessa gente, é coisa de trazer por casa… de chinelas, 

como bons burgueses… E não concebem (concebem, sim, mas à sucapa… o que torna o artifício um 

pouco mais repugnante) que: Gide, Genet, Botto, Eugénio de Andrade, Neruda, Santareno, eu 

próprio quando calha e me apetece, Lorca e os restantes (que eles admiram, por fora…) sejam 

capazes de… “fazer amor” como a sua natureza lhes apetece… o que, para ditos revolucionários à 

60… já devia estar sabido, consabido e não fingido. 

Pois parece que sim: que o erotismo que não meta homem e mulher… é por eles… 

nobremente, virilmente, rasteiramente e (que diabo!) canalhamente condenado. 

Já chega de miséria!... 

Outra coisa, a “metafísica”. Ora bem: antes e depois de Criso, antes e depois de Marx378, 

antes e depois de nós – creio bem que haverá quem acredite, viva, creia, se espalhe… na 

transcendência… 

                                                         

378 Em Paris; e em 1938, Mr. Henri LEFEBRE; escrevia (dois pontos): 

… 

“La fin de l’aliénation humaine sera «le retour de l’homme à lui-même», c’est-à-dire l’unité de tous les 

éléments de l’humain. Ce «naturalisme achevé» coïncide avec l’humanisme. » […] « Pour cet humanisme, 

l’instance suprême n’est pas la société, mais l’homme total. L’homme total est individu libre dans la 

communauté libre. » […] »L’effort vers l’unique s’est presque toujours manifesté jusqu’ici dans l’aliénation » 

[…] « De toutes ces tentatives l’art reste celle qui garde la plus grande valeur pour nous. » […] « A la limite, 

l’acte total serait suprêmement individualisé et en même temps co-extensif aux énergies vitales – 

suprêmement lucide et en même temps suprêmement spontané. Plongeant dans les rythmes de la nature, il 

serait cependant une présence unique. » […] « La philosophie nouvelle dépend d’un acte réel et d’une 

exigence, non d’un postulat, d’une alternative abstraite, d’une valeur arbitrairement choisie ou d’une fiction. » 
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– E que temos nós com isso? 

– Será que, para tornar felizes os homens – algum dia! – teremos de privá-los de ser livres em 

crer… por exemplo crer (e ilustre exemplo!, não haja dúvida) nas excelências pseudo-

evangelizadoras dos amigos do povo portugueses… 

Não seria difícil provar que… o amor ao povo, para certos tipos, é… culto estético… que, 

por isso, talvez nem a Arte nem o Povo (duas realidades do sim ) ganhem pitada com isso… 

Quem ganha, ao que parece, são eles (formas de diversas formas). 

O resto (dito assim, sem destaque – e, também, sem receiozinhos) é coisa de fazer fugir a 

verdade a sete pés…   

Ora, a verdade, e qualquer que seja, e em qualquer tempo, e em qualquer lugar, e para 

qualquer homem que a assuma sem equívoco – não deixou ainda de ser, descontadas as seculares 

tropelias, coisa pela qual alguns homens e mulheres se sacrificam (amam, respeitam, dão a vida). 

Não vejo, portanto, como: “erotismo e metafísica” sejam, assim uns demónios tão, como dizer, 

fascistas… que ponham em perigo… a revolução… 

No fim, é claro, aquele que ler isto acaba por me considerar… reacionário… 

O que é inevitável – menos para mim.     

 

 

141 E1/1 – LL – 63 

 

Pergunta. 

Pergunta e síntese. 

Sabe o que diz Astre sobre Hemingway, – que ele tinha a paixão de uma realidade nua, 

imediata, livre de qualquer estruturação intelectual. 

Eu também tenho essa paixão. 

 

 

                                                                                                                                                                                             

(citações retiradas – mero acaso mero e meu. Juro! – do livro editado por PRESSES UNIVERSITAIRES DE 

FRANCE em 1947, 3ª edição pois do mesmo, e : para comodidade na consulta – págs. 148, 149, 150, 151 

passim 152 do livro – capítulo: L’homme total. Interessante… 

 

  Foi em procura da grafia correcta de – Marx, – que eu dei por isto… (estes sublinhados meus de há 

tantos anos mas que, por qualquer bem verificável modo de… não se saber porquê: me saltaram à vista! Muito 

a-propósito. 

 

19-III-69 
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142 E1/1 – LL – 65 

 

Apesar de folhas soltas de um livro que ainda o não é, – destinando-se, portanto a diverso fim 

– talvez que apesar disso respondam (com antecipação… imprevista) a perguntas tais como: 

Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da razão e qual a parte da 

“inspiração” quando cria? 

Duma maneira geral, que se passa quando cria? 

Concorda com Valéry quando ele diz que só o primeiro verso é dado, tudo o resto é 

construído? 

Qual a importância na sua poesia do próprio acto de escrever? 

Qual a importância da crítica na actividade artística? 

Qual a influência na produção artística? 

(…) De que maneira, pelo seu processo de criação, se insere na sociedade portuguesa?  

 

 

143 E1/1 – LL – 69 

 

 “Um cacho de bananas 

 por virtude exemplar 

 tem o gosto ao desgosto 

 próprio para mascar”379 

 

Onde é que eu escrevi isto? Vem-me de repente à lembrança, ao desembrulhar um cacho de 

bananas verdadeiras, que comprei há pouco. Como é que estas lembranças se infiltram, se impões, se 

revelam?, luzem? 

 

–– 

Os contos, contarelos, crónicas urbanas, crónicas da serra, historietas, etc. de I. Lisboa davam 

um livro reunindo alguns (os melhores? – qual! Tudo o que Ela escreveu é bom, inadmissível 

selecionar), davam um livro que, em Itália, teria êxito, quase que não duvido. 

 

–– 

                                                         

379 Cf Obras de Raul de Carvalho, p. 619. 
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O prazer de escrever a pequena palavra. 

O quotidiano, o simples, o insignificante, o pobre, esquecido, o solitário, abandonado, o já 

vivido, os olhos abertos para a luz, a claridade, a subtileza, os cambiantes, a atenção sem preguiça a 

tudo e a todos [.] 

 

–– 

Uma “confissão”: Sabes a quem eu devo a inspiração para os meus…? A Rilke a um autor 

italiano Vasco 

 

–– 

Um gesto amável, finalmente… 

    Raul de Carvalho. 

 

–– 

Não há dúvida que o pensamento obedece a um ritmo, e de que se este ritmo falha, o 

pensamento não progride, não se fixa. 

 

–– 

a frase, quando [†] pensamento, é para o pensamento um édredon, um colchão; tem as suas 

dimensões e não outras; torcidos na cama, fazem-na tremer… e o pensamento inquieta-se e 

incomoda-nos, saltita e não dorme; não repousa nem nos dá repouso. 

 

–– 

 

Ler: o último (o mais recente) Journal de Julien Green, Cartas a Théo, de Van Gogh e o 

Diário de [†] … te mando [†] Brecht e Camus por ele próprio). 

Aguardemos. 

 

–– 

… a peregrina distinção (ainda a esta hora!, subjacente) entre poetas e poetisas, é acéfala.  

 

 

São miudinhas coisas que fazem parte do seu artesanato, os críticos não as dispensam, não as 

ultrapassam, porque são as suas amarras, as suas aquisições e escola; tiques da profissão. 
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144 E1/1 – LL – 71 

 

É repousante a arte chinesa. 

A mim, por enquanto, não me dá repouso nenhum. 

 

 

145 E1/1 – LL – 84 

 

 Curiosidades 

 

– Então?... Esse estudo?... 

Para o qual me pediu e lhe mandei 

o nº 3 da Árvore. 

Tem progredido?... 

 

–– 

O seu postal, meu amigo, foi para mim uma grande alegria 

Meramente por acaso mo entregaram os correios 

Meramente por acaso lho devolverei um dia 

 

–– 

Sabe?... Ando a escrever um ensaio sobre si. Concorda? 

 

Deixo isso ao cuidado 

Dos ilustres chefes de tipografia. 

 

E à mercê dos deuses 

– uns avarentos… 

 

–– 

Não tenho tido tempo… a minha vida… 

Homem, não se preocupe, trate da saúde, bem precisa. 
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146 E1/1 – LL – 99 

 

 

– Como este tipo me repugna! – Que hei-de eu fazer para me ver livre dele? 

 

 

147 E1/1 – LL – 77 

 

  “ON THE STREET” 

      To Jim Morrison (já morto) 

      To Stephen Shames 

 

A violência esforça-se por ter 

Nas mãos a força da violência 

Tem a cruz (gamada) no peito 

Encosta-te à parede 

E tu cantas cantas cantas 

Não sorris não temes não sorris 

Tens as calças rotas e os cabelos compridos 

Tens uma serena confiança em ti 

impossible conscience 

São dois e temem-te 

Por isso te empurram 

À parede 

Ausente ausente ausente 

O medo não te faz furtares-te ao desafio 

Tens – deves ter – quinze ou dezasseis anos 

Talvez mais 

Sabes daquilo 

Is a very and 

tacões tacões tacões tacões tacões tacões ta- 

 cões tacões tacões tacões tacões tacões 
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 FURANDO SEMPRE 

A alma é tua 

A VIOLÊNCIA É DELES 

“On the street” 

 

 

148 1/1 – LL – 96 

 

(Eu acho que as palavras são coisas ralas, desprezíveis.) 

 

O dia de hoje lembra-me um navio sem plantas. 

 

Manhã de frio na terra 

 

–– 

Aperceber-me do rio subterrâneo de um livro, o seu rítmico fluir.
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Notas sobre a génese dos textos  
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1. Conteúdo e funcionamento das notas sobre a génese dos textos 

 

Esta parte deve ser lida em articulação com os textos fixados, pelo que se recorreu à respetiva 

numeração (poemas em prosa e em verso e, em caso de hesitação, aquilo que Raul de Carvalho 

designava como “parágrafos”), sendo reproduzido em itálico o incipit dos mesmos. 

São dadas informações acerca dos seguintes aspetos: texto, cota provisória no espólio, data ou 

datação conjeturada, suporte material, instrumentos de escrita, aspeto de acabamento, outras 

observações. Aqui se incluem também textos cancelados pelo autor. 

Sem recorrer a um aparato codificado, descrevo e interpreto os traços deixados pelos gestos 

autorais no papel, nomeadamente as várias campanhas de leitura (com correções e anotações) ou de 

escrita, nos casos em que estas se verificam. Procuro reconstituir esses gestos tanto em relação à 

topografia da página como à cronologia da redação. Sempre que foi possível identificar os símbolos 

utilizados pelo poeta para anotar as suas intenções em relação aos textos, estas foram seguidas. Nos 

casos de palavras riscadas, segue-se a vontade do autor no texto editado, mas transcreve-se o 

fragmento cancelado nestas notas. 

Raul de Carvalho utiliza os seguintes símbolos para separar os “parágrafos” que, no contexto 

da sua obra, são fragmentos de texto constituídos por um único parágrafo ou por vários. Neles 

consiste a estrutura formal de alguns livros, como é o caso de Parágrafos (1956) ou, precisamente, 

de Uma estética da banalidade (1972):  

 [   

 #  

O parêntese reto usado no início de cada fragmento é deixado em aberto e, em muitos casos, é 

cuidadosamente riscado, por vezes com esferográfica vermelha. Este parêntese inicial é uma simples 

marca de início de fragmento, articulando-se, na delimitação textual, com o símbolo #, que o fecha. 

Como, em muitos casos, aparece riscado, optei por respeitá-lo como indicação, mas eliminá-lo do 

corpo do texto, uma vez que, claramente, não se trata de um sinal de pontuação. Também apaguei o 

símbolo de fim de fragmento, mas respeitei o espacejamento sugerido.  

 

4. Textos editados 

 

Parte I 

 

Nota sobre o conjunto das peças E1/1 – LL – a: 
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 Documento constituído por 37 fragmentos de papel de diversos tipos e dimensões (todas elas 

reduzidas, visto serem quase todos cartões-de-visita do autor, por vezes cortados), contendo 

manuscritos autógrafos, reunidos por um clipee metálico que deixou marcas de ferrugem sobre o 

papel. Ao contrário de outros manuscritos do projeto «Estética da banalidade», essas 37 peças não 

apresentam paginação nem datação, pelo que o critério de arrumação se baseia unicamente na 

reunião através do clipe. Naturalmente, qualquer manipulação não atestada de quem acedeu ao 

espólio pode ter subvertido a intenção autoral, totalmente impossível de verificar. Pelo tipo de 

caligrafia, materiais de escrita e suporte textual – semelhantes aos de outro conjunto que constitui a 

segunda parte da edição e nos quais ocorrem datas –, situo a redação entre 1965 e 1969. Foi atribuída 

ao conjunto documental intitulado «Outra e a mesma estética da banalidade» a cota provisória «E1/1 

– LL – a.» seguida do número de cada peça. 

 

Nota acerca do título: 

Outra e a mesma estética da banalidade  

 

Escrito a esferográfica preta, fina, num papel amarelado pelo tempo, com marca de ferrugem 

provocada pelo clipe, recortado, com as seguintes dimensões: 5,8 cm x 20,8 cm. O sublinhado que se 

encontra no manuscrito mostra tratar-se do título do conjunto, pelo que insiro um salto de página a 

seguir ao mesmo. 

 

1 [E1/1 – LL – a.1.] 

 

→ a que está, é que é a ordem cronológica  

Texto escrito a preto no verso de um cartão-de-visita amarelado, com marca de ferrugem 

provocada pelo clipe, com as seguintes dimensões: 6 cm x 10 cm. Trata-se de um cartão pessoal, 

com a seguinte inscrição: Raul de Carvalho, delegado de «O MÉDICO» E «ACTA 

GINAECOLOGICA», Av. Gomes Pereira, 42, 2.o-A Esq., Telef. 78 48 69 LISBOA. 

Contém uma flecha à esquerda, indicando as palavras: “a que está”. Observa-se igualmente 

um número escrito com marcador vermelho: “1.”. Esta numeração não terá sequência no conjunto 

dos textos. 

 

2 [E1/1 – LL – a.2.] 

 

(selecção provisória?) 
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Texto escrito a lápis no verso de um cartão da mesma série. Parece tratar-se de uma nota que 

desenha um caráter hipotético (ou lança uma dúvida sobre o conjunto). Provavelmente não 

apareceria na seleção definitiva, mas como é reveladora de um processo genético que não é alheio à 

própria poética da obra – isso faz parte da estética que nela defende –, optei por deixá-la.  

 

3 [E1/1 – LL – a.3.] 

 

 Duplovê 

Texto escrito a esferográfica preta no verso de um cartão-de-visita da mesma série, com um 

fragmento de papel almaço quadriculado colado de maneira a ocultar o nome e a profissão de Raul 

de Carvalho. Esta estratégia de aproveitamento de cartões-de-visita é sistemática e transforma-os em 

objetos cuidados, como se estivessem prontos para ser entregues na tipografia. Nele se encontram, 

precisamente, indicações tipográficas de um código próprio, como um ponto de interrogação, a lápis, 

que introduz uma dúvida em relação ao enquadramento do título. No canto superior direito encontra-

se o número “1.”, a preto, dentro de um círculo. 

O título está escrito com minúscula: “duplovê”. Mantive a forma por entendê-la como uma 

criação do autor e não a designação oficial do dáblio. 

Registo a agramaticalidade da forma “iluminava-lhe” (pronome complemento indireto em vez 

de complemento direto), mas não a corrijo porque não se trata de um lapso involuntário, antes de 

uma prova de que o autor compunha como quem escuta uma voz cujo império é superior ao da 

gramática. Efetivamente, este mesmo fragmento, grafado exatamente da mesma forma, encontra-se 

num outro recorte (cota provisória E/1-LL-68), desta feita papel quadriculado de 25 x 21 cm, escrito 

a esferográfica vermelha na frente e verso do fólio. Os textos que se encontram neste suporte são 

integrados na terceira parte da edição. 

 

4 [E1/1 – LL – a.4.] 

 

 Títulos de Julien Green 

Texto escrito a esferográfica preta no verso de um cartão-de-visita da mesma série, com o 

mesmo mecanismo de ocultação da identidade e profissão. 

No manuscrito, encontra-se a correção, à margem: “Ref/ectem  /l”. Isto revela que Raul de 

Carvalho corrige estes textos como verdadeiras provas tipográficas, confirmando-se a hipótese de 

que o autor trata este manuscrito com todo o rigor. 

O texto ostenta as marcas de abertura e fechamento que o delimitam inequivocamente: [ e #. 
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5 [E1/1 – LL – a.5.] 

 

Parece que fazem o favor de me deixar viver 

Texto escrito a preto num cartão da série anterior, recortado, com as seguintes dimensões: 2,3 

cm x 10 cm. 

 

6 [E1/1 – LL – a.6.] 

 

Xis 

Escrito a esferográfica preta no mesmo suporte textual dos textos anteriores, com papel de 

quadrícula colado no verso. Idênticos sinais de um código tipográfico pessoal: dubitação aplicada ao 

título. Número “1.” escrito no canto superior direito, rodeado por um círculo. A palavra “sufoco” 

apresenta, escrito por cima, um círculo a lápis. No manuscrito o título está grafado como “Xiz”, que 

entendi como lapsus calami e por isso corrigi a palavra. 

 

7 [E1/1 – LL – a.7.] 

 

 O que é que a prosa tem de elíptica? 

Escrito a preto num cartão-de-visita da mesma série, recortado: 4,6 cm x 10 cm. Com a 

mesma esferográfica preta, traçou uma linha que une “elíptica” com “Por definição” e, sobre esta, 

uns traços que a anulam. 

O fragmento está delimitado pelos sinais utilizados por Raul de Carvalho: [ e #. 

 

 

8 [E1/1 – LL – a.8.] 

  

Mesmo nas circunstâncias mais porcas 

Escrito a esferográfica preta num cartão-de-visita da mesma série, recortado, com as 

seguintes dimensões: 3,5 cm x 10 cm. Forrado por detrás com papel almaço quadriculado. 

Fragmento delimitado pelos sinais utilizados por Raul de Carvalho: [ e #. 

 

 

9 [E1/1 – LL – a.9.] 
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Compreendo agora 

O suporte e instrumento de escrita são idênticos aos da nota anterior. Dimensões: 3,5 cm x 10 

cm. 

Fragmento delimitado pelos sinais utilizados por Raul de Carvalho: [ e #. 

 

 

10 [E1/1 – LL – a.10.] 

Sei que estou sòzinho 

Escrito a esferográfica preta em recorte de cartão-de-visita da mesma série. Dimensões: 3 cm 

x 10 cm. 

No verso há duas marcas de papel colado (o mesmo papel de quadrícula), o que sugere que o 

autor poderá tê-lo movido, depois de o ter colado num suporte de papel quadriculado, eventualmente 

com outro fragmento. Sublinhe-se que este trabalho artesanal de colagem e deslocação de fragmentos 

faz parte da própria composição poética. 

No manuscrito, o pronome “me” encontra-se, riscado, antes do advérbio de negação, “em que 

me não apetece”. A autocorreção torna a expressão menos empolada. 

Fragmento delimitado pelos sinais utilizados por Raul de Carvalho: [ e #. 

 

 

11 [E1/1 – LL – a.11.] 

 

 Um escritor que nunca teve um dicionário... 

Escrito a esferográfica preta em cartão-de-visita da mesma série, com o número 5. no interior 

de um círculo, no canto superior direito. O número está escrito com a mesma esferográfica. 

Fragmento delimitado pelos sinais utilizados por Raul de Carvalho: [ e #. 

O verso está oculto por papel almaço quadriculado.  

 

 

12 [E1/1 – LL – a.12.] 

 

Às vezes tenho a certeza do que escrevo 
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Escrito a preto em recorte de cartão-de-visita da mesma série. Dimensões: 2,5 cm x 10 cm. O 

fragmento não ostenta o símbolo de fechamento. O verso do cartão está forrado com o mesmo papel 

almaço quadriculado. 

 

 

13 [E1/1 – LL – a.13.] 

 

uma árvore que me pareceu uma cruz...  

Cf. nota anterior. Dimensões do papel: 3 cm x 10 cm. 

 

14 [E1/1 – LL – a.14.] 

 

Como poeta sinto-me incomparàvelmente mais livre 

Texto redigido a preto em cartão de-visita da mesma série, a que foi colado um fragmento 

para poder ampliar o espaço de escrita. Dimensões: 6,9 cm x 10 cm. O verso está oculto por papel 

quadriculado.  

 

 

15 [E1/1 – LL – a.15.] 

 

 (Arranjar um espaço suficientemente longo 

Os parênteses foram anulados e depois restituídos pelo autor, o que dá fé de um apurado 

trabalho de reflexão formal. 

Cartão-de-visita da mesma série, apresentando no canto superior direito o número “3.”, 

dentro de um círculo. É um dos raros poemas numerados, sendo impossível determinar qualquer tipo 

de ordem com base nestes números. Ostenta signo de abertura e fechamento. 

 O verso revela que já esteve oculto por papel quadriculado.  

 

 

16 [E1/1 – LL – a.16.] 

 

Deixemos as flores de amendoeira 

No manuscrito surgem as formas “esquecer-mo-nos”, e “deixar-mo-nos”, que foram 

corrigidas. A lápis, o morfema “mo” encontra-se rodeado, tanto nas duas formas assinaladas como 
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numa outra, em que não está separado: “Ocuparmo-nos”. Isto sugere aquilo que Pierre-Marc de Biasi 

considera uma “rasura de suspensão, dilatória ou provisional”380, constituindo uma indicação para 

ulterior verificação e correção. 

Escrito a esferográfica preta em cartão-de-visita da mesma série. O verso revela que já esteve 

oculto por papel quadriculado.  

 

17 [E1/1 – LL – a.17.] 

E “a poesia deve ter por fim a verdade prática” 

Texto escrito a esferográfica vermelha, em cartão-de-visita da mesma série, que ostenta, no 

verso, marcas de papel quadriculado.  

No canto superior direito encontra-se a indicação: “acrescentar a Coccioli”. Dubitado com 

interrogação a lápis, riscada também a lápis (dupla rasura). Próxima do canto inferior direito, a 

palavra “zê”, escrita a esferográfica preta. O uso de três instrumentos de escrita diferentes sugere 

várias campanhas de leitura, forma de composição que, como se pode verificar com base no tipo de 

observações proporcionadas pelo suporte textual – recortes e colagens –, não toca o texto 

propriamente dito, mas sim a sua combinação com outros fragmentos. 

 

18 [E1/1 – LL – a.18.] 

 

Esta aragem é benigna 

Escrito a esferográfica vermelha em cartão-de-visita da mesma série, com marcas, no verso, 

de ter estado colado em papel quadriculado.  

Apresenta um asterisco ao centro. Anotações a lápis com recurso a um código tipográfico 

pessoal: uma flecha cortada por três riscos no canto inferior esquerdo; a palavra “Zê”, sublinhada e 

depois cuidadosamente riscada a lápis, ocupa o centro, ligeiramente à direita; o número 1., também 

riscado, o canto superior direito. Um círculo rodeia toda a frase e uma linha diagonal atravessa todo 

o cartão. Suponho que tais signos, cujo sentido individual desconheço381 revelam uma hesitação 

quanto à inserção deste fragmento no conjunto. 

 

19 [E1/1 – LL – a.19.] 

 
                                                         

380 Cf. A genética dos textos, trad. de Marie-Hélène Paret Passos, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2010, p. 72. 

381 O código tipográfico – que pode ser mais do que isso, pode chegar a ser compositivo – a que recorre o 

autor, para o entender inequivocamente, exige mais tempo no contacto com o espólio. 
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Reservar às palavras o valor de estelas 

Escrito a vermelho em cartão-de-visita da mesma série, com marcas de papel quadriculado 

em dois pontos do verso. Signos autorais de início e fechamento do fragmento. 

A palavra “estelas” está rodeada por um círculo a lápis (rasura dilatória). No canto superior 

direito encontramos o número 2., a lápis, mas suprimido por rasura, o que leva a pensar que este 

fragmento poderá ter feito parte de outra arrumação anterior. 

 

20 [E1/1 – LL – a.20.] 

Uma certa espontaneidade 

Escrito a vermelho em cartão-de-visita da mesma série, com marcas de papel quadriculado 

em dois pontos do verso. Signos autorais de início e fechamento do fragmento. 

A palavra “espontaneidade” está riscada, deixando perceber que, primeiramente, o autor 

escreveu “espontânea”, aproveitando a semelhança da raiz para a transformar (substituição por 

sobreposição). Letra grada. 

 

 

21 [E1/1 – LL – a.21.] 

 

Uma certa capacidade de atenção  

Encontramos o mesmo suporte e instrumento de escrita do texto anterior. A caligrafia, grada, 

também se assemelha. A palavra “certa” está riscada e novamente inserida com a mesma 

esferográfica – correção pertencente à campanha da escrita. O fragmento está dentro de um retângulo 

a lápis, o que indicia uma leitura posterior. 

 

22 [E1/1 – LL – a.22.] 

 

Não fugir às obediências dos outros 

Cartão-de-visita da mesma série, colado sobre um retângulo de papel almaço quadriculado 

com as dimensões: 6 cm x 11,3 cm. 

A palavra “forma” é um acrescento, a esferográfica preta, num recorte colado por baixo do 

cartão-de-visita em que se encontra escrito o texto. Esta palavra substitui a palavra “maneira”, 

rasurada a preto. 
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A lápis, encontra-se o número 1., dentro de um círculo, no canto superior direito. No canto 

inferior direito, a indicação, também a lápis, mas riscada: “voltar!”. Percebe-se que o verso está 

escrito, mas o texto não é visível pelo facto de o cartão se encontrar colado a outro suporte. 

 

23 [E1/1 – LL – a.23.] 

 

 Nem de propósito... 

Redigido a esferográfica vermelha em cartão-de-visita da mesma série, com marcas de 

anterior colagem no verso e apresentando a citação a esferográfica preta. 

No canto superior esquerdo: “1. Pág. 45” escrito com a mesma esferográfica vermelha e 

depois riscado a preto. A citação sobrepõe-se, numa segunda campanha de escrita, a umas reticências 

a vermelho. Várias rasuras, que revelam hesitação e correções por sobreposição. 

 

24 [E1/1 – LL – a.24.] 

 

 – É uma pena que a gente tenha que comer... 

Escrito a esferográfica preta, em cartão-de-visita da mesma série, com papel quadriculado 

colado no verso e diversos vincos de clipe, o que, para além de indicar uma arrumação que durou 

muito tempo (marcas de ferrugem), revela também que o clipe várias vezes foi mudado de posição. 

Todo o fragmento está enquadrado a lápis e, no canto inferior esquerdo, existe um ponto de 

interrogação (dubitado). Sinais que marcam início e final de texto: [ e #. 

 

25 [E1/1 – LL – a.25.] 

 

 Manter-me na ignorância de mim próprio 

Suporte textual constituído por um cartão-de-visita e parte de outro, unidos com papel almaço 

quadriculado colado por detrás, com a seguinte dimensão: 9,8 cm x 10 cm. Escrito a esferográfica 

vermelha. Este cartão está unido a outro com um clipee que nele deixou a sua marca de ferrugem. 

Encontram-se marcas de ferrugem em dois pontos, o que mostra que o clipee já ocupou várias 

posições. Encontra-se totalmente coberto de carateres, sem que haja recurso ao papel quadriculado 

para tapar os dados informativos da parte que funciona como verso. A caligrafia é mais irregular que 

nos outros cartões-de-visita. Há repetição de palavras que constam do fragmento de caligrafia mais 

clara, o que permite conjeturar que se trata de um rascunho parcialmente passado a limpo, ou de que 
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o autor utilizou parte. Considero o fragmento passado a limpo como lição última, mas transcrevo em 

nota o que considero rascunho: 

Frente: 

 

Ao mudar de casa a primeira coisa em que reparei foi no nome da rua. Vamos lá a ver o 

que se pode fazer com isto... Um poeta dá-lhe sempre um jeito... 

 

Tanto tempo em pura perda... 

 

Mesmo que o não seja não pode ser de outra maneira. 

Saberemos quando poderá ser... 

 

Verso (texto escrito sobre a informação do cartão-de-visita). 

 

Os doutores... Uns saloios... Não. Uns sabidos...  

 

Manter-me na ignorância de mim próprio é o que me aflige. Emendo: mentir-me! Não 

saber onde chegam as minhas próprias forças, as verdadeiras, as não fingidas. Para saber até 

onde posso ir, não me enganar. (De antemão sei que não tenho um fim predeterminado). 

Cansado de andar e não posso estar parado. Não se interprete andar andar com os pés. 

E é precisamente isso que cansa. E ao mesmo tempo liberta. Talvez.  

 

O texto passado a limpo ordena a escrita que, ocupando todo o espaço do cartão-de-visita, 

explora diversos sentidos, não apenas da esquerda para a direita. 

 

26 [E1/1 – LL – a.26.] 

 

Os santos e os demónios 

Escrito a esferográfica vermelha em recorte de cartão-de-visita da mesma série, com vincos 

de ferrugem de um clipee que já não se encontra a prendê-lo e dois pontos do verso com fragmentos 

de papel colado. Dimensão: 4 cm x 10 cm.  

A palavra “hereditariedade” está rodeada a lápis e encontra-se um pequeno círculo sobre 

“demónios”, também a lápis. Esta forma de destaque revela uma leitura posterior.  

Observa-se o signo de abertura ([), mas não o de fechamento do texto. 
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27 [E1/1 – LL – a.27.] 

 

Vêduplovêxizipsilonezê 

Escrito a vermelho em cartão-de-visita da mesma série, com marcas de papel quadriculado 

colado em dois pontos do verso e ostentando signos de abertura e fechamento do texto. Apesar de ter 

corrigido a palavra “xis” quando ocorria como título de um texto independente, neste caso optei por 

não tocar na palavra criada por Raul de Carvalho com o nome das letras. 

 

28, 29 e 30 [E1/1 – LL – a.28.] 

 

Uns olhos desmedidamente abertos 

Ao acaso, por entre leituras 

Cordas de viola 

Os três fragmentos textuais encontram-se num único suporte, dois cartões-de-visita colados 

por detrás ao papel almaço quadriculado usado em todos os outros do conjunto, com a seguinte 

dimensão: 11 cm x 10 cm. Escrito a tinta vermelha, com inserção de dois dos símbolos que separam 

os “parágrafos” a esferográfica preta e ainda, do lado direito, mais ou menos a meio, o número 2. 

traçado a lápis no interior de um círculo, também a lápis. No canto superior direito vê-se a parte 

inferior de um círculo a lápis, semelhante ao do número 2, o que leva a conjeturar que se tratava do 

número 1 e indica que o cartão-de-visita foi cortado naquela que é a parte superior da peça. O uso de 

dois instrumentos de escrita diferentes da esferográfica com que foi escrito o texto revela momentos 

de reflexão e arrumação posteriores. Os signos de separação (#) são eventuais indicações para 

impressão. 

O último fragmento foi acrescentado quando quase toda a superfície de escrita estava 

ocupada, pelo que a caligrafia é mais apertada e a última palavra à direita desenha o canto e sobe. As 

palavras “Ao”, “forças” e “sem” apresentam correções numa letra, por sobreposição e, no último 

fragmento, entre “viola” e “a um ritmo” encontra-se um traço vertical cuidadosamente riscado. Estas 

marcas de hesitação autoral revelam uma coincidência entre a atitude de Raul de Carvalho e o que se 

diz no texto, podem ser argumentos que confirmem a sinceridade de quem escreve. 

 

31 [E1/1 – LL – a.29.] 

 

Pêlos, arames, cabelos, teia luminosa 
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Escrito a lápis em cartão-de-visita da mesma série, que já se encontrou colado a papel almaço 

quadriculado, como se observa pelas marcas que este deixou no verso ao ser descolado. 

A palavra “lambril” está rodeada por um círculo e, por sua vez, o “l” final está dentro de um 

círculo que confina com outro, contendo a letra “m”, isto é, trata-se de uma correção por acrescento 

na entrelinha inferior, embora as duas formas, “lambril” e “lambrim”, existam. 

 

32 [E1/1 – LL – a.30.] 

 

A morte repõe tudo 

Escrito a tinta preta, depois de três linhas desenhadas com régua. É o único fragmento do 

conjunto que não está escrito num cartão-de-visita. Dimensões: 9 cm x 16,5 cm. 

 

33 [E1/1 – LL – a.31.] 

 

Taquigrafia emocional 

Escrito a esferográfica preta em fragmento de cartão-de-visita da mesma série com marcas de 

papel colado por detrás. Dimensões. 3,2 cm x 10 cm. Ostenta os signos usados pelo autor para 

indicar início e fim de fragmento textual. 

No manuscrito encontra-se a palavra “Taquicrafia”, lapso que corrigi. 

 

34 [E1/1 – LL – a.32.] 

 

O medo de ter ido longe demais 

Escrito a esferográfica preta em recorte de cartão-de-visita da mesma série com 3,5 cm x 10 

cm. Apresenta sinais de início e final de texto. A palavra “ido” ostenta um acento sobre o “í”, 

rodeado por um círculo a lápis, isto é, uma rasura dilatória. No verso, duas marcas que indicam ter 

estado colado em papel almaço quadriculado. 

 

35 [E1/1 – LL – a.33.] 

 

Dar à estampa, de afogadilho 

Escrito a esferográfica preta sobre o mesmo suporte material; dimensões: 3 cm x 10 cm. A 

palavra “afogadilho” apresenta uma rasura dilatória pois surge dentro de um círculo a lápis. 
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36 [E1/1 – LL – a.34.] 

 

Arrependo-me de lhe ter falado num livro 

Escrito a negro em cartão-de-visita da mesma série, com as mesmas caraterísticas 

anteriormente descritas. Ostenta marcas de início e fim de fragmento. Traço acrescentado por 

sobreposição para marcar um espaço entre o texto e a última frase, acrescentada quando já quase não 

sobrava superfície onde escrever. Esta última frase está separada do texto anterior por um asterisco e 

este tipo de destaque indica, em meu entender, uma mudança vincada no sentido do texto, o que tem 

implicações para o estudo de uma poética compositiva. 

 

 

37 [E1/1 – LL – a.35.] 

 

Releitura proveitosa 

Escrito a esferográfica preta no verso de dois cartões-de-visita unidos por detrás com um 

quadrado de papel almaço quadriculado. O verso ostenta vincos de clipes e marcas de ferrugem. 

À direita encontram-se os números 1 e 2 dentro de círculos, um em cada cartão, 

provavelmente para que não se perdesse a ordem respetiva antes da colagem do quadrado de papel 

que os une. A palavra “despego” ostenta um pequeno círculo feito com a mesma esferográfica. 

Depois de “b)” encontra-se a palavra “as”, mas riscada, razão por que não foi transcrita no corpo do 

texto. 

 

 

Conjunto de textos supostamente recusados 

 

Na mesma pasta de «Outra e a mesma estética da banalidade» (mas não no conjunto reunido 

por clipe que, de acordo com a conjetura feita, constitui o núcleo do projeto), encontra-se um 

conjunto de cinco cartões-de-visita escritos a vermelho e riscados, pertencendo três à mesma série e 

outros dois à dos cartões com a seguinte informação: Raul de Carvalho / Chefe de secção / 

Publicidade e artes gráficas limitada / Departamento industrial-Telef. 143-Mafra /Secção Comercial / 

Avenida Almirante Reis, 104, 5º.-Telef. 47181 / Lisboa-1”. A afinidade do suporte leva a supor que 

se trata de textos do mesmo projeto recusados pelo autor. 
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Estão ligados por um clipe que deixou marca de ferrugem sobre o papel. Decidi manter a 

ordem que esta ligação estabelece. O clipe e os riscados mostram que não era intenção de Raul de 

Carvalho incluí-los no livro em preparação, mas também não os eliminou  e as anotações que 

escreveu a lápis revelam pelo menos uma hesitação. Optei por transcrever estes textos nesta parte das 

notas.  

O primeiro ostenta, a lápis, o número três dentro de um círculo, um risco diagonal, um ponto 

de interrogação e as seguintes palavras: “e voltar para final”. No verso, também riscado e a 

vermelho, reconhecemos um fragmento que incluiu de facto, no livro em preparação Outra e a 

mesma estética da banalidade (o sexto) (cf. texto 6 [E1/1 – LL – a.6.]). 

 

O susto do gato preto. 

 

Falta-me a calma exemplar e fria 

Para deixar que nada seja como eu queria. 

 

O segundo fragmento apresenta o texto escrito a vermelho corrigido a lápis. Por sua vez, um 

dos escritos a lápis está riscado com a mesma esferográfica vermelha, revelando estas intervenções 

em camadas uma hesitação que terá levado à recusa do texto. O texto parece ser a continuação de um 

outro cartão, peça que, até agora, não pude localizar no espólio: não usa maiúscula e a posição do 

clítico, por um lado, e a interrogação que se segue, por outro, revelam que a primeira sequência de 

palavras é o final de uma frase interrogativa. Passo a transcrever: 

 

nos aliene da lealdade outra, será? Que nos desvincule de o que, [nos] irresponsabilize 

perante o que a moral confere? 

Numa palavra: é? não é? moral. 

Dúvidas... 

Faríamos figura de cães de plumas. Talvez... 

 

Os fragmentos seguintes estão escritos sobre os cartões de delegado de “O Médico” e “Acta 

Gynaecologica” que servem de suporte a quase todo o projeto. O terceiro fragmento ostenta, com um 

riscado a lápis: 

 

Diga-me onde me devo apear... 

Uma forma, entre outras, de evitar a distracção. 
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O quarto, também riscado a lápis, contém o seguinte texto: 

 

Quem não pode, arreia... 

Por enquanto, ainda posso... 

 

No último, escrito a esferográfica vermelha com uma emenda e riscado a lápis, pode ler-se: 

 

É uma pena que a gente tenha que comer... (interpretem como queiram; tem múltiplos 

sentidos.) 

 

Textos acrescentados 

 

Uma pesquisa em várias pastas, nomeadamente a que está rotulada como «Dispersos com 

data 1967» e a dos «Dispersos sem data» revelou mais dois conjuntos que, pelas características do 

suporte textual, julgo pertencerem ao mesmo projeto de livro. Sendo impossível determinar se não se 

encontram junto das outras por vontade do autor ou por mero acidente, decidi inclui-las como textos 

acrescentados. O primeiro conjunto é oriundo da pasta «Dispersos sem data». 

 

Conjunto A) 

 

38 [E1/1 – LL – b.1.] 

 

Um sonho 

Escrito a esferográfica preta em cartão-de-visita da mesma série, recortado, com papel almaço 

quadriculado colado no verso. Dimensões: 5 cm x 10 cm. Apresenta os signos usados pelo autor para 

marcar o início e o fim do texto. 

Duas palavras riscadas depois da palavra “saber” e correção por sobreposição na entrelinha 

superior da primeira delas: “que”. Correção da segunda através de acrescento na margem esquerda: 

“elas”. Nos pontos 3. e 4., riscado das vogais iniciais e correção através de inserção na margem 

esquerda de “a” minúsculo. Correção, pelo mesmo processo, de “Pôr”, substituído por “Por”. 

 

39 [E1/1 – LL – b.2.] 



 

 329 

 

O receio de que a doença me iniba 

Escrito a preto em recorte da mesma série, com o verso forrado a papel almaço quadriculado. 

Dimensão: 3,5 cm x 10 cm. 

 

 

40 [E1/1 – LL – b.4.] 

 

Ele empregou o termo missanga 

Escrito a esferográfica preta em recorte da mesma série, forrado com o mesmo tipo de papel. 

Dimensão: 4,5 cm x 10 cm. Apresenta signos autorais de início e fim de texto. 

 

41 [E1/1 – LL – b.3.] 

 

Vamos lá por partes 

Escrito a esferográfica preta em recorte da mesma série, também forrado com papel almaço 

quadriculado. Dimensão: 3 cm x 8,5 cm. 

 

Conjunto B) 

 

Na pasta «Dispersos com data – 1967» encontra-se um envelope de formato A4 com as 

palavras «A Karen Horney». Nesse envelope, entre outras peças, estão incluídos dois textos longos 

de Raul de Carvalho e cinco «parágrafos» escritos no mesmo suporte textual que «Uma e a mesma 

estética da banalidade» e «Autobiografia de Irene Lisboa». Inserem-se aqui, como texto 

acrescentado, os cinco textos curtos. Os dois longos serão transcritos adiante. 

 

42 [E1/1 – LL – c.1.] 

 

A vida 

Escrito a esferográfica preta em recorte de cartão-de-visita da mesma série com as seguintes 

dimensões: 3,5 cm x 4,5 cm. 

 

43 [E1/1 – LL – c.2.] 
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 Meditação (I) 

Escrito a preto em recorte de cartão-de-visita com o verso forrado a papel almaço 

quadriculado, com as seguintes dimensões: 6,3 x 6 cm. Signo de início de texto no canto superior 

esquerdo, riscado. 

 

44 [E1/1 – LL – c.3.] 

 

 Compreender (admitir sem mágoa) 

Escrito a esferográfica preta em cartão-de-visita da mesma série, forrado a papel almaço 

quadriculado e recortado, com as seguintes dimensões: 4,3 cm x 10 cm. Signo de início de texto no 

canto superior esquerdo, riscado. 

 

 

45 [E1/1 – LL – c.4.] 

 

Mon cher... 

Escrito a esferográfica preta em recorte de cartão-de-visita forrado no verso, com as seguintes 

dimensões: 5,2 cm x 6 cm. Signo de início de texto no canto superior esquerdo, riscado. 

 

46 [E1/1 – LL – c.5.] 

 

 As gavetas de um escritor 

 Escrito a esferográfica preta em dois cartões-de-visita unidos através de recorte de papel 

quadriculado colocado no verso. Dimensões: 11cm x 10 cm. Ocorrem quatro signos riscados com a 

mesma esferográfica: de abertura do texto, no canto superior esquerdo, um algarismo ilegível, num 

círculo, cuidadosamente riscado por cima, um parêntese, no canto inferior direito e uma marca 

ilegível, riscada, no centro da margem inferior. 

 

Conjunto C) 

 

47 [E1/1 – LL – d.1.] 

 

Carta 
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Escrito a esferográfica preta em 12 cartões-de-visita colados e com o verso forrado a papel 

almaço quadriculado, formando três fólios, 2 de 28 cm x 10 cm e um de 9,3 cm x 10 cm. 

Vincos de clipe no canto superior esquerdo. Dois furos à esquerda que revelam que a peça 

terá estado arquivada num dossiê. As palavras que perderam letras com estes furos apresentam a 

respetiva reconstituição por inserção na entrelinha superior feita com feltro vermelho. No canto 

superior direito de cada cartão encontram-se círculos que primeiro foram feitos a lápis e depois 

cuidadosamente riscados a esferográfica preta. O primeiro contém o número 4, com a correção à 

esquerda “/1”. O que estava no interior dos círculos era, por consequência, a numeração dos cartões-

de-visita, tornada desnecessária pelo processo de reunião através da colagem sobre papel almaço. A 

feltro negro, sobre cada um dos três fólios ocupados pelo texto, os números 153, 154 e 155, todos 

eles riscados a feltro vermelho. O testemunho revela mais do que uma campanha compositiva: 1. A 

escrita (que pode ser á cópia e um rascunho, dada a clareza da caligrafia) a esferográfica negra, com 

a paginação a lápis; 2. Inflexão na forma de conservar a ordem e opção pela colagem, que leva a 

invalidar a numeração da sequência com o mesmo instrumento de escrita; 3. Numeração que se 

prende com um conjunto mais vasto, impossível de situar; 4. Campanha de leitura e correção que 

invalida a numeração (decisão de inserção no projeto “Uma e a mesma estética da banalidade”?), 

para além de pequenas correções e da supressão do nome de Eduardo Lourenço. O grau de 

acabamento textual não é inferior ao de um datiloscrito pronto para a tipografia. 

Linha 8: Riscado a vermelho e correção, por sobreposição de reticências entre colchetes; pode 

contudo ler-se “Eduardo Lourenço”. Respeito a vontade do autor e não incluo o nome de Eduardo 

Lourenço no texto, mas, nesta parte, dou conta da sua escrita num primeiro momento. 

Linha 12: “mefistófles” no manuscrito. Lapsus calami que corrijo. 

Linha 19: sublinhado a vermelho sob a expressão “dúzia de palavras”, cancelado por 

tracejado a lápis. 

Linha 69: Corrijo por “ignominiosamente” o lapsus calami “ignominosamente” do 

manuscrito original. 

 

48, 49 e 50 [E1/1 – LL – d.2.] 

Povoado de recordações... 

Um livro gnóstico 

[...] Irremissíveis só as letras... 

Os “parágrafos” 48, 49 e 50 estão escritos no mesmo suporte textual, quatro cartões-de-visita 

da mesma série colados sobre papel almaço quadriculado formando um fólio com as seguintes 

medidas: 22 cm x 10 cm. O instrumento de escrita é esferográfica preta. Os fragmentos estão 
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separados pelo signo que Raul de Carvalho usa para o efeito. No canto superior direito de cada cartão 

(excetuando o primeiro, ao qual foi cortado 1,5 cm) encontra-se um círculo riscado com a mesma 

esferográfica. O do meio não está riscado e podemos ver o número 3., a lápis. No segundo cartão 

encontramos um riscado de uma palavra e parte de outra, com correção por sobreposição na 

entrelinha superior: “necessário”. No terceiro cartão há um círculo a lápis muito leve, abrangendo 

três linhas e, na margem esquerda, também a lápis e escrita verticalmente, a recomendação: «a 

conferir», o que confirma o processo de leituras sucessivas em que o autor vai fazendo alterações 

minuciosas, sem chegar a alterar substancialmente o texto. No quarto cartão, um riscado com a 

mesma esferográfica e, na parte superior, à direita, a rasura de substituição “[ar-mo-nos”, forma que 

corrigi no texto por «Apresentarmo-nos».  

 

Parte II 

 

Dentro de um envelope que se encontra entre os documentos que constam da pasta 

«Dispersos com data – 1967», há múltiplas peças escritas na sua maioria no verso de cartões-de-

visita da mesma série, forrados a papel almaço quadriculado. O envelope que os contém é de formato 

A4 e ostenta o título «Autobiografia de Irene Lisboa». Supus que podia tratar-se de um livro 

anunciado, tal como a segunda e a terceira partes de Uma estética da banalidade, mas não é assim. 

Impossível saber a vontade do autor em relação a este conjunto de papéis382. Edito-o como uma 

parte do projeto «Uma estética da banalidade», tal como a anterior, com a qual forma o núcleo duro 

da presente edição, pela afinidade do suporte de escrita – de extrema importância dada a insistência 

mimética no fragmento de papel de reduzidas dimensões como forma compositiva de uma escrita 

fragmentária. 

A ordem dos textos é impossível de reconstituir. Em alguns deles, há uma numeração a 

vermelho e outra a lápis, que não coincidem. Um estudo mais aprofundado do espólio ajudará 

certamente a reconstituir o puzzle. Neste momento só é possível respeitar alguns agrupamentos 

parciais e aceitar que, ao caráter fragmentário do texto – opção do autor – se acrescenta hoje, 

«malgré l’auteur», o aleatório da sua combinação. Devemos ler este conjunto como uma série de 

peças móveis, tendo esta proposta de edição como base a sua intrínseca precariedade e o seu caráter 

provisório. 

                                                         

382 Recordo o final de uma conferência de Luiz Fagundes Duarte a propósito da vontade do autor, que diz 

ser, por vezes, tão inatingível como o Graal, intitulada “Prática de edição: onde está o autor?”: “na maior parte 

das vezes o Graal subiu aos céus – tornando-se assim inatingível –, levado por uma mão sem corpo: a mão do 

autor”. Cf. Gênese e memória / IV Encontro Internacional de Pesquisadores do Manuscrito e de Edições, 

Philippe Willemart (organizador), São Paulo, Annablume, 1995.  p. 358. 
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51 [E1/1 – LL – e.1.] 

 

Projecto (de há tempos) 

Escrito a preto em cartão-de-visita acrescentado, com o verso forrado a papel almaço 

quadriculado. Dimensão: 7,5 cm x 10 cm.  

Apresenta vinco de clipe com marca de óxido no canto inferior direito e numeração autoral 

riscada com a mesma tinta preta do texto: rasuras de eliminação por substituição do sistema de 

ordenação dos cartões-de-visita. 

Registam-se duas rasuras por riscado a preto e adição de palavra em entrelinha superior; das 

duas vezes repõe as palavras inicialmente usadas: “organizadores”, “e prefaciadores”.  

 

52 [E1/1 – LL – e.2.] 

 

A seguir: a autobiografia 

Escrito a preto em cartão-de-visita da mesma série, com traços de colagem no verso. 

Apresenta um vinco por clipe ao centro, vertical, com marca de óxido. A posição do clipe permite 

colocar esta peça antes daquelas que, estando por baixo, não apresentam marcas de clipe. 

Texto enquadrado a lápis e com um ponto de interrogação, também a lápis. Sinais de abertura 

e fecho de texto. 

 

53 [E1/1 – LL – e.3.] 

 A seguir 

Escrito a preto em cartão-de-visita da mesma série. O texto está enquadrado a lápis, com um 

ponto de interrogação por cima, à esquerda, também a lápis, o que traduz, como no caso anterior, 

uma hesitação quanto à sua utilização. Marca de anterior colagem no verso. Presença de sinalização 

de início e fecho de texto. 

 

54 [E1/1 – LL – e.4.] 

 

Para estabelecer uma cronologia 

 Escrito a preto em cartão-de-visita da mesma série que, no verso, ostenta marca de ter estado 

colado em papel almaço quadriculado. O texto está enquadrado a lápis, com um ponto de 

interrogação por cima, à esquerda, também a lápis: rasura dilatória. Rasura a palavra “irmã” através 
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de riscado e prossegue o texto com a mesma palavra que tinha suprimido. Rasura, por eliminação, de 

uma vírgula antes do parêntese. 

 Note-se que as três peças que acabo de descrever, certamente unidas por um clipe numa 

arrumação anterior, apresentam todas elas um quadrado a lápis e um ponto de interrogação, pelo que 

julgo tratar-se de notas para um projeto de livro. Porém, como, dentro da lógica da «estética da 

banalidade», o próprio ato de projetar um livro pode ser poético, incluo-os na edição – Talvez Raul 

de Carvalho não o tivesse feito, tudo depende da resposta ao ponto de interrogação sobre os textos.  

 

55 [E1/1 – LL – e.5.] 

 

 ... cada qual sabe 

 Existem dois testemunhos do presente texto: um cartão-de-visita da mesma série, escrito a 

tinta vermelha de ambos os lados e um retângulo de papel almaço quadriculado, com dois cartões-de-

visita colados e as seguintes dimensões: 12,8 cm x 21 cm. Ambos ostentam marcas oxidadas de 

clipes que não coincidem, o que mostra terem feito parte de duas arrumações diferentes de papéis. 

Contudo, trata-se do mesmo texto, em duas campanhas de escrita: na primeira, o autor escreve-o 

totalmente no cartão-de-visita, usando uma flecha como indicação de que segue no verso; porém, 

como o cartão é demasiado exíguo, usa-o em vários sentidos, o que dificulta muito a respetiva 

leitura. Consciente disso, recorre ao segundo suporte descrito e passa a limpo o que se encontrava no 

verso da primeira peça, cancelando, com a mesma esferográfica, a flecha do primeiro cartão. A lápis, 

dentro de um círculo, numera as três peças: 1. para o cartão-de-visita que ficou solto e 2. e 3. para os 

colados no retângulo de papel quadriculado. 

 No primeiro cartão escreveu, a tinta preta, «… me recriminando…», cancelando este 

fragmento a lápis. Note-se que, em relação a este texto, temos uma elaboração em vários tempos, 

com recurso a técnicas diversas (diferentes suportes textuais e instrumentos de escrita, colagem, 

vestígios de leitura) e um cuidado minucioso na fixação de umas palavras que, já no primeiro jacto, 

eram as mesmas. 

 

56 [E1/1 – LL – e.6.] 

 

 Orientar-me neste labirinto 

Escrito a vermelho em idêntico cartão, com indicação de início e fim de texto. Sobre o texto, 

um círculo a lápis com a palavra “zê”, indicação tipográfica utilizada por Raul de Carvalho cujo 

sentido ainda não identifiquei. Letra grada. 
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57 [E1/1 – LL – e.7.] 

 

Não te esqueças que a vida pode 

Escrito em idêntico cartão-de-visita, a tinta vermelha. Riscado a lápis com traços sinusoidais 

e diagonais. A tinta preta, a anotação “zê”. Entre o centro e o canto superior direito, riscado sob o 

qual se pode ler “orientar-me”, o que parece marcar uma relação com o texto anterior. A caligrafia é 

idêntica e de muito maior dimensão que a dos textos escritos a preto. Um estudo ulterior da evolução 

caligráfica de Raul de Carvalho permitirá ajudar a datar a redação dos textos. 

 

58 [E1/1 – LL – e.8.] 

 

 Fogueira 

Escrito num cartão-de-visita recortado, a tinta preta. Dimensões: 8,3 cm x 6 cm. Apresenta 

vincos de clipee na parte superior e sinais, a lápis, que indicam a deslocação de partes do texto para a 

esquerda. Na margem esquerda, a correção de uma rasura: primeiro tinha escrito “Queime-se” e, na 

margem, substitui o “e” por “a”. Chama a atenção o uso vertical do cartão quando recorre 

sistematicamente à orientação horizontal. Trata-se de um texto breve, mas de pendor dramático, com 

um diálogo de réplicas muito curtas, caraterísticas que encaixam num cartão-de-visita verticalmente 

utilizado. 

 

59 [E1/1 – LL – e.9.] 

 

1951-1953 

Escrito a preto em dois recortes dos mesmos cartões-de-visita, unidos por detrás com papel 

almaço quadriculado. 7cm x 10 cm. Apresenta uma palavra rasurada, mas a adição dá-se na própria 

linha, o que parece revelar um simples engano corrigido ao correr da pena. À direita, numeração 

rasurada. 

 

60 [E1/1 – LL – e.10.] 

 

... O que tem mais interesse 

Escrito a preto em idêntico cartão com papel quadriculado colado no verso. Numeração 

rasurada no canto superior direito. Rasura da letra final, que aparece riscada na palavra «Apresento-
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lha», substituída na margem esquerda por «e». A forma «Apresento-lhe» é ambígua mas, ao ser 

objeto de tão cuidada atenção por parte do autor, não a corrijo. 

 

61 [E1/1 – LL – e.11.] 

 

Estes meus empregos 

Escrito a preto em cartão idêntico, recortado em «L»: 5 cm x 10 cm à esquerda e 4 cm x 10 

cm à direita. 

 

62 [E1/1 – LL – e.12.], [E1/1 – LL – e.13.], [E1/1 – LL – e.14.] 

 

 Anotado por mim 

Escrito a preto numa colagem de cartões-de-visita da mesma série com as seguintes 

dimensões: 17,5 cm x 10 cm. O texto continua nas duas peças seguintes, de 8 cm x 10 cm e 2,3 cm x 

10 cm. A primeira peça apresenta vincos de um clipe, fortemente oxidados, mas as seguintes não, o 

que significa que havia outra peça (ou outras) nesse conjunto, quando o clipe se encontrava a uni-las. 

Como o texto é internamente estruturado em alíneas, não subsiste qualquer dúvida em relação à 

respetiva ordenação. Os dois primeiros cartões-de-visita encontram-se colados sobre papel almaço 

quadriculado e o último apresenta duas marcas de cola. Note-se que o facto de ter estado colado 

noutro suporte e de ter sido depois descolado pode significar que a marca de óxido do clipe no verso 

da última peça do conjunto se encontrasse precisamente nesse papel eliminado.  

À semelhança do que fez com outros textos longos – escassos no conjunto, mas ainda assim 

existentes –, Raul de Carvalho numerou os cartões-de-visita e, uma vez colados sobre o papel 

almaço, eliminou a numeração, rasurando cada um dos algarismos. Temos, assim, cinco rasuras por 

eliminação no canto superior direito de cada cartão, todas elas realizadas com o principal 

instrumento de escrita, a esferográfica preta. O segundo instrumento de escrita que se vê neste 

documento é o lápis, na última peça, onde escreveu: «(v. págs. 9 e 10)», anotação rasurada através de 

um traço horizontal a esferográfica preta. Termino o elenco das rasuras com mais dois casos: três 

palavras riscadas no incipit do texto, sendo possível ler duas delas – «escrito» e «anotado» (depois da 

hesitação atestada pelas rasuras, optou pela forma «anotado»); duas rasuras de sinais de pontuação na 

terceira linha, um a seguir à palavra «atenta», que foi eliminado, e outro a seguir à palavra «sempre», 

em que rasura um ponto final e o substitui por ponto e vírgula. Não chega a substituir a maiúscula 

por minúscula a seguir ao ponto e vírgula, mas na edição efetuo essa substituição por analogia com 
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todas as ocorrências da mesma frase, em que respeita o uso convencional das maiúsculas e 

minúsculas.  

Corrigi a palavra «familiaridade», por lapso grafada como «famíliariedade». 

 

63 [E1/1 – LL – e.15.]   

 

Com um intervalo de doze anos 

Escrito a preto em dois cartões-de-visita colados em papel quadriculado com as dimensões de 

14 cm x 15,8 cm. No canto superior direito pode ler-se o número «2.» rodeado por um círculo e, à 

altura la linha 10 do manuscrito, «3.». O instrumento de escrita é a esferográfica preta, usada também 

na maior parte das rasuras. Essas rasuras feitas com o mesmo instrumento da escrita correspondem, 

provavelmente, a uma mesma campanha, a da elaboração do texto, mas há marcas, a lápis, de uma 

campanha ulterior. Passo a descrever as rasuras recorrendo, para isso, à numeração das linhas, uma 

vez que o texto tem uma certa dimensão. 

Linha 1: “1965” riscado; segue-se-lhe “1967-1955”. 

Linha 2: A palavra “ainda” corresponde a uma adição na entrelinha superior. 

Linha 2: Riscado e adição na entrelinha superior das palavras “não sei”. 

Linha 2: Duas palavras riscadas antes da palavra “êxito”. 

Linha 2: Três palavras riscadas, duas delas com um círculo a lápis – este círculo corresponde 

a uma rasura dilatória e a correção por adição na entrelinha superior à resolução da hesitação com a 

expressão “versos do poeta”. 

Linha 2: Corrigi o lapso “trexo” por “trecho”. 

Linha 3: Antes da palavra “prosa”, duas palavras riscadas e um sinal de adição na entrelinha 

superior de palavra também riscada. 

Linha 3: Rasura, por eliminação, de três palavras. 

Linha 6: Rasura por eliminação de várias palavras; na mesma linha, rasura por eliminação de 

“do”e sua substituição, em entrelinha inferior, por “no”. 

Linha 6: A palavra “chinesa” aparece com um círculo a lápis, o que corresponde a uma rasura 

dilatória.  

Linha 7: Rasura por eliminação de duas palavras e substituição, em entrelinha superior, por 

“amor à concisão” 

Linha 7: Rasura por eliminação. “nada dizem” é uma adição na entrelinha superior. 

Linha 8: “ruminante” é uma adição em entrelinha superior, depois da rasura de uma palavra 

que ficou ilegível. 
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Linha 9: “o reconduzem”: adição em entrelinha superior, depois da rasura de várias palavras 

ilegíveis. Na mesma linha, correção da forma verbal: indica, à margem, que o “a” leva acento. 

Observe-se, a propósito, que a regra de concordância exigiria “ficarão”. O grande número de rasuras 

pode ter provocado um lapsus calami. 

Linha 9: Rasura por eliminação antes de “ao depois”. Observe-se que o uso desta expressão é 

coloquial. 

Linha 10: sequência de palavras rasuradas por eliminação. Na mesma linha, rasura e adição 

na entrelinha superior da palavra “algum”. 

Linha 13: Rasura da palavra “au” e sua substituição, em entrelinha superior, por “dans un”. 

Linha 14: Escrita a lápis, num círculo de dubitação, a palavra “dalgo”. 

Se todos os textos de Raul de Carvalho que fazem parte da edição apresentassem semelhante 

número de rasuras, seria necessário recorrer a um aparato genético codificado. Uma vez que se trata 

de uma exceção, recorri ao mesmo sistema de descrição verbal das notas anteriores. 

 

64 [E1/1 – LL – e.15.]   

 

Palavras, letras 

Escrito a preto em recorte de cartão-de-visita com papel almaço quadriculado no verso. 3,5 

cm x 10 cm. 

 

65 [E1/1 – LL – e.16.]   

 

– Apanhou o Burton 

Peça constituída pela colagem de um cartão-de-visita e parte de outro sobre papel almaço 

quadriculado, com as seguintes dimensões: 7,8 cm x 10 cm. Escrito a tinta preta, apresenta duas 

rasuras de numeração que não permitem ver o número rasurado e rasura de uma palavra através de 

riscado e adição de “mal” na entrelinha superior. 

 

66 e 67  [E1/1 – LL – e.17.]   

 

É depois o trabalho 

Homens e Deus se reúnem 
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Os dois textos encontram-se numa única peça, constituída por dois cartões-de-visita da 

mesma série colados sobre papel almaço quadriculado, tendo o de baixo sido cortado ligeiramente 

em diagonal.  

Um exame dos cortes a que procedeu o autor poderia ajudar a montar o puzzle da ordenação 

anterior dos fragmentos, o que teria interesse para o estudo genético da obra, mas não para a fixação 

do texto pois, ao proceder aos cortes, Raul de Carvalho estava justamente a compor uma ordem que 

invalidava a anterior. 

Regista-se um único instrumento de escrita, esferográfica preta, com a qual o autor procede às 

seguintes rasuras: “masador”: supressão do “s” e adição na entrelinha superior de “ç”; supressão do 

ponto final depois de “condena” e adição de reticências na entrelinha superior. O seguinte segmento 

foi escrito como adição na entrelinha superior: “ligeiramente soberbos, ainda. Pobres de nós…”. 

No canto superior direito de cada cartão-de-visita regista-se uma numeração não rasurada: 5 e 

6. Não foi possível determinar quais seriam os fragmentos anteriores, uma vez que em todas as 

outras ocorrências a numeração foi cuidadosamente rasurada. 

 

68 [E1/1 – LL – e.18.]   

 

 

Já sei a quem a história pertence 

Escrito a preto em cartão-de-visita acrescentado com parte de outro, unidos por papel 

quadriculado e apresentando dois fragmentos riscados e adição na entrelinha superior de “por 

completo”, procedimentos autorais que não dificultam a leitura. Dimensões: 9 cm x 10 cm. 

 

69 [E1/1 – LL – e.19.]   

 

Isto de escrever sem veleidades 

Escrito a preto em cartão-de-visita da mesma série, forrado a papel almaço quadriculado. 

Peça que ostenta um grau de acabamento total. 

 

70 [E1/1 – LL – e.20.]   

 

4 de Setembro de 1967 

Escrito a preto em recorte de cartão-de-visita forrado no verso, com um riscado e substituição 

da palavra eliminada por adição na margem direita de “e”. Dimensões: 3 cm x 10 cm. 
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71 [E1/1 – LL – e.21.]  e [E1/1 – LL – e.22.]   

 

   ipsilon 

Escrito a preto num pequeno recorte de cartão-de-visita (2 cm x 6 cm) colado num retângulo 

de papel almaço quadriculado. A única palavra deste fragmento apresenta, do lado direito, o número 

“1.” rodeado por um círculo a preto e está no interior de um retângulo desenhado primeiro a 

esferográfica preta e, numa segunda campanha, a lápis, com um ponto de interrogação também a 

lápis, do lado esquerdo (rasura dilatória). Já no papel quadriculado, apresenta uma dupla numeração: 

a lápis, à direita, o número 23; a feltro vermelho, à esquerda, o número 5. 

Ligado este fragmento por um clipe, encontra-se um cartão-de-visita da mesma série, escrito 

a esferográfica vermelha de ambos os lados. Ostenta vincos oxidados de clipees e ainda dois outros 

instrumentos de escrita que apontam para campanhas sucessivas. Ainda com esferográfica vermelha, 

o autor rasura a palavra inicial, adiciona outra na entrelinha superior (a palavra “anotar”), que volta a 

rasurar a preto e, acima e ligeiramente à direita, numa letra maior, escreve, também a preto, a palavra 

definitiva: “registar”, seguida de reticências rasuradas por eliminação. Finalmente, a lápis, escreveu 

“ípsilon”, ao centro. No canto superior direito, o número 1. rodeado por um círculo e, por baixo 

deste, mas riscado, o número 2. O verso do cartão aparece cortado por um risco que o atravessa em 

diagonal e ostenta uma indicação tipográfica (tudo a lápis). Como creio tratar-se de um rascunho, 

estes sinais poderiam ser a indicação de que o texto já fora passado a limpo, mas não tenho 

confirmação, nem por conhecimento do código usado por Raul de Carvalho, nem por ter encontrado 

a peça que o confirmasse. Em todo o caso, respeitei a associação sugerida pela ligação, pelo título e 

pela anotação “registar” e registei o texto com o título “ipsilon”, o que corresponde a uma 

interpretação daquela que julgo ser a vontade do autor. 

As reticências finais são conjeturadas. 

 

72 e 73  [E1/1 – LL – e.23.]   

 

  Aliterações 

  Aroma. 

Escrito a preto em dois cartões-de-visita da mesma série colados sobre papel quadriculado; 

desta feita, o autor utiliza os cartões na vertical, verificando-se a mesma busca de adequação do 

suporte textual ao próprio texto. Apesar de se tratar de textos passados a limpo e sem rasuras 

contemporâneas da escrita, Raul de Carvalho, numa leitura posterior e utilizando o lápis, procede às 
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seguintes rasuras dilatórias: 1. de cada um dos textos, que rodeia com círculos, cada um deles com 

um ponto de interrogação; 2. dos fragmentos textuais “azuis”, “Le mont analogue” e “René 

Daumal”. À esquerda, os números 9. e 10. a caneta de feltro vermelho. Dimensões: 18 cm x 21 cm. 

 

74 [E1/1 – LL – e.24. e e. 24’]   

 

  Paternidade inútil 

Escrito a preto em cartão-de-visita da mesma série, utilizado na vertical e colado sobre papel 

almaço quadriculado. Apresenta uma dupla numeração: 58., no canto superior direito, a lápis, e 11., 

na margem esquerda, a feltro vermelho. O poema está dentro de um retângulo a lápis, com um ponto 

de interrogação rasurado por eliminação. A palavra “gordinhos” apresenta uma correção à margem, a 

indicação de maiúscula: G/ – mais um caso que demonstra que Raul de Carvalho trata estes 

manuscritos como provas tipográficas. Dimensões: 115,5 cm x 21 cm. 

Seguidamente, encontra-se um fragmento de papel quadriculado, com numeração a feltro 

vermelho (14.), sem cartão-de-visita colado e, por consequência, sem texto. Revela uma intenção de 

seriação dos poemas-fragmento e um “silêncio” impossível de preencher. Dimensões: 8,7 cm x 21 

cm. 

Poema datado de 13 de setembro de 1967. 

 

75 e 76  [E1/1 – LL – e.25.]   

 

 Título de um filme 

 Rosácea 

Escrito em dois cartões-de-visita colados em papel quadriculado. O primeiro encontra-se 

escrito a vermelho, na horizontal, e o segundo, colado por cima do papel quadriculado, ao centro, 

está escrito a preto na vertical e pertence à série de poemas datados de 11 de Setembro de 1967. Há 

uma diferença na cor do papel, mais amarelado no caso do papel quadriculado e do cartão-de-visita 

que se encontra colado na horizontal. Apesar de os cartões-de-visita serem idênticos, o amarelado do 

papel e a diferença de caligrafia sugerem que o primeiro terá sido escrito antes de Setembro de 1967, 

talvez 1965, outra data que surge noutro fragmento com uma caligrafia que se aproxima desta. 

Na margem esquerda, a feltro vermelho, os números 15. e 16.. Há traços a lápis de revisão 

autoral: um signo que interpreto como “incluído” e uma interrogação sobre o texto “Rosácea”, no 

canto superior esquerdo do segundo cartão-de-visita. Dimensões: 18 cm x 21 cm. 
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77 [E1/1 – LL – e.26.]   

 

 Estes saloios são falsos 

Escrito a vermelho em cartão-de-visita da mesma série, sobre a informação impressa do 

mesmo, com vários riscados e diversos tamanhos de letra. Trata-se provavelmente de um rascunho 

que Raul de Carvalho aceitou, colando-o sobre um retângulo de papel almaço quadriculado e 

numerando-o a feltro vermelho, à esquerda: 17. A lápis, há pontos de interrogação e a palavra 

“voltar!”, rasurada. Penso que a hesitação que representam as intervenções a lápis é anterior à sua 

inclusão no conjunto, atestada através da colagem no suporte utilizado para forrar os cartões-de-

visita aceites, o papel almaço de quadrícula. Dimensões: 7 cm x 21 cm. 

 

78 [E1/1 – LL – e.27.]   

 

 Estes doutores 

Escrito a vermelho sobre um recorte de cartão da mesma série colado em papel quadriculado. 

O texto está riscado a lápis, mas ao lado encontra-se, a feltro vermelho, o número 20. Não sabendo 

qual das informações corresponderia à última vontade do autor, optei por incluir o texto, com a 

presente nota. Dimensões: 3,7 cm x 21 cm. 

 

79 e 80  [E1/1 – LL – e.28.]   

 

 Um senhorio... 

 Febre de Malta 

Dois fragmentos escritos cada um em seu cartão-de-visita, colados sobre papel almaço 

quadriculado com 15 cm x 21 cm. O autor utilizou esferográfica vermelha e numerou os fragmentos 

a feltro vermelho, à esquerda: 23. e 24. Existe uma rasura da letra inicial da palavra “malta” e sua 

substituição por maiúscula: “Malta”. 

 

81 [E1/1 – LL – e.29.]   

 

  Muito giro... 

Escrito a preto em dois cartões-de-visita colados sobre fundo de papel quadriculado. Alguns 

riscados, nomeadamente no final, que não transcrevo no corpo do fragmento precisamente porque o 

interpreto como expressão da vontade de o autor eliminar o fragmento com que fechava o poema: 
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“Tudo é possível”. Os dois cartões estão numerados: 1. e 2.. À esquerda, a feltro vermelho, o número 

24. Corrigi o erro ortográfico: “despliciente”. 

 

82 [E1/1 – LL – e.30.]   

 

 Acabar com a “desnorteação”! 

Escrito a preto no verso de cartão-de-visita da mesma série e colado sobre papel 

quadriculado, apresentando ambos um tom amarelado. À esquerda, com feltro vermelho, encontra-se 

o número 26. À direita, a lápis, no canto superior direito, o número 46. Rasura dilatória a lápis 

constituída por uma interrogação colocada sobre a parte central do texto. Dimensões: 8 cm x 21 cm. 

 

83 e 84  [E1/1 – LL – e.31.]   

 

O que me receberá primeiro 

Esta família... 

Fragmentos escritos em cartões-de-visita colados em papel quadriculado, com os números 29. 

e 30. a feltro vermelho, à esquerda, e 33., a lápis, no canto superior direito. Escrito a esferográfica 

preta. Dimensões: 13,8 cm x 21 cm. 

 

85 [E1/1 – LL – e.32.]   

 

 – É coisa que não há 

Escrito a preto em cartão-de-visita colado sobre papel quadriculado, apresentando à esquerda 

o número 31., a feltro vermelho. Dimensão: 7 cm  x 21 cm. 

 

86 e 87 [E1/1 – LL – e.33.]   

 

Absolutamente em estado parabólico 

Companhia 

Sobre um retângulo de papel almaço quadriculado de 15,8 cm x 21 cm, encontram-se dois 

retângulos colados, com dois poemas. O primeiro é um recorte de 6 cm x 15 cm do mesmo papel 

quadriculado e apresenta dois vincos de clipes com marcas de oxidação. Está escrito a esferográfica 

preta. O segundo é um recorte de uma ficha comercial com 7,7 cm por 10,5 cm e está datiloscrito. 
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88 [E1/1 – LL – e.34.]   

 

 Eternamente ausente 

Poema escrito a esferográfica preta sobre um recorte de ficha comercial colada sobre papel 

almaço quadriculado que, no verso, apresenta vinco oxidado por clipe, o que mostra ter estado junto 

com os dois poemas anteriores. Dimensão: 6,3 cm x 21 cm. 

 

89 [E1/1 – LL – e.35.]   

 

Que bonitas flores 

Escrito a preto em cartão-de-visita colado sobre papel quadriculado, apresentando à esquerda 

o número 32., a feltro vermelho. Dimensão: 6,7 cm x 21 cm. 

 

90 [E1/1 – LL – e.36.]   

 

Sossego a pouco e pouco 

Escrito a preto em cartão-de-visita disposto na vertical sobre fundo de papel quadriculado. 

Apresenta, à esquerda, o número 32. a feltro vermelho e no canto superior direito, a lápis, o número 

34. O fragmento está rodeado por um círculo a lápis e contém um ponto de interrogação também a 

lápis. Dimensões: 11,5 cm x 21 cm. 

 

91 [E1/1 – LL – e.37.]   

 

“Devagar se vai ao longe” 

Escrito a preto em dois cartões-de-visita (com os números 1. e 2. no canto superior esquerdo) 

colados em papel quadriculado, com a já referida dupla numeração: 33. a feltro vermelho e 49. a 

lápis. Dimensão: 13 cm x 21 cm. Aparece um fragmento rasurado por omissão, sendo legível, sob o 

riscado: “Para o cavador das letras.” Seguem-se três palavras que não decifrei. Ocorre uma segunda 

rasura através de riscado e adição na entrelinha superior da palavra “como”, antes de “ponto final na 

matéria”. 

 

92 [E1/1 – LL – e.38.]   

 

Cartas hindus 
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Poema datiloscrito, em papel branco colado sobre papel almaço quadriculado com a 

indicação, no canto superior direito: “- pág. 21 –“. Este fragmento e o seguinte, dedicado ao escritor 

René Daumal, não estão escritos em cartões-de-visita e sim em fichas comerciais recortadas que, do 

lado escrito, são brancas e, na parte colada ao papel quadriculado (não totalmente, daí podermos vê-

la), têm linhas e a inscrição: “FOC-SYNOPTIC – Ficha Ex. 4 – 6516 – GMM – 5.000 ex. – FOC”. 

Para além da diferença do suporte textual, são os únicos fragmentos escritos em versos decassílabos 

e que ostentam rima. Havendo, no espólio, outros textos organizados através da colagem neste 

mesmo papel quadriculado, é possível que os dois fragmentos em questão pertencessem a outro 

conjunto, tendo sido depois agregados a este por Raul de Carvalho. Outra possibilidade é que nunca 

tenham sido destinados à Autobiografia de Irene Lisboa pelo autor e aqui tenham vindo parar em 

função do acaso e de algum acidente devido à manipulação menos informada e cuidadosa dos 

documentos autógrafos. Deixamo-los, por isso, no final do conjunto e com a ressalva da dissonância 

que representam. 

 

93 [E1/1 – LL – e.39.]   

  

Não sonhemos com rosas nem brocados 

Seguindo a indicação autoral escrita a lápis “ao baixo da pág.”, colocamos a seguir ao poema 

aquilo que, à primeira vista, parecia simplesmente um título. 

Escrito a esferográfica preta num recorte de ficha comercial com 11 cm x 10, 5 cm, colado 

num papel quadriculado de 11 cm x 21 cm que, por sua vez, leva um papel branco colado por detrás 

(folha de máquina). Sobre o papel quadriculado e por debaixo do quadrado de papel em que está 

escrito o poema, Raul de Carvalho inseriu ainda um retângulo de papel verde com 3 cm de altura, 

sobre o qual colocou, no canto direito, duas numerações que ulteriormente riscou, uma a 

esferográfica preta e outra a feltro vermelho. Também os sinais que utiliza para marcar o início e fim 

do poema-fragmento ( [ e #) se encontram riscados a preto. 

 

Parte III 

 

Os textos que integram esta parte são oriundos de três pastas designadas previamente (os rótulos não 

são da mesma mão que os textos que se encontram no interior) da seguinte forma: 

«Uma Estética da Banalidade I Parte»  

«Uma Estética da Banalidade II Parte» 

«Outra e a Mesma Estética da Banalidade» 
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94 e 95 E1/1–LL– 84 

 

 Será verdade? 

Poema escrito num maço de tabaco com as seguintes inscrições de marca: “HIGH LIFE. O 

melhor tabaco tipo francês. Aroma perfume e suavidade”. No verso: “A Tabaqueira marca o seu 

caminho pela qualidade e preço dos seus produtos”. Raul de Carvalho faz um aproveitamento 

horizontal do maço de tabaco e escreve a esferográfica preta sobre toda a superfície disponível, 

mesmo sobre os carateres, que cruza perpendicularmente com os da sua escrita. Pratica aquilo que se 

pode considerar uma rasura tímida do segundo texto, um traço fino que não compromete a 

legibilidade. Fiel a um princípio de, nos casos em que não é clara a vontade do autor (se quisesse 

realmente omitir o fragmento, podia ter praticado o tipo de riscado que costuma usar, desenhando 

círculos apertados sobre as letras até que estas não possam ser identificadas), e preferível dar a ler 

mais, transcrevi também este fragmento no corpo dos textos editados. 

 

96 E1/1–LL–39 

 

 Paragem 

Escrito a preto em fragmento de papel branco, fino, com pequenos rasgões e um vinco 

oxidado por clipe. Dimensões: 12 cm x 21,5 cm. 

 

97 E1/1 – LL – 54 

 

Outro roubo manifesto 

 

98 E1/1–LL–56 

 

22 e 23 – X – 58... – foi quando traduzi 

 

Poema longo constituído por vários fragmentos, escrito num conjunto de três peças com númeração a 

preto de 107 a 109 e aqui designadas com alíneas.  

a) Escrito a esferográfica preto em dois fragmentos de ficha comercial colados sobre papel 

almaço de linhas. Apresentam marcas oxidadas de clipe. Dimensões: 14, 3 cm x 15, 5 cm. 
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b) Escrito a preto em fragmento de cartolina branca colado sobre papel almaço quadriculado. 

Dimensões: 2,3 cm x 13 cm. 

c) Escrito a esferográfica preta em 4 cartões-de-visita colados sobre papel almaço quadriculado. 

Dimensões: 25 cm x 10,2 cm. 

Apresenta rasuras a preto, eventualmente contemporâneas da escrita, pois o autor recorre ao 

mesmo instumento de escrita e as rasuras consistem na correção de dois sinais de pontuação e 

de uma palavra através de riscado e inserção, na entrelinha superior, do vocábulo «face». Há 

traços de uma segunda leitura pois, sobre o primeiro cartão-de-visita, há uma rasura a lápis: o 

autor rodeia uma palavra e escreve-a ao lado, com maiúscula: «Je». 

 

99 E1/1–LL–58 

 

Intermezzo 

 

Texto longo e fragmentário, constituído por um conjunto de peças que apresentam uma dupla 

numeração, uma a preto e outra a vermelho, com algumas falhas. A vermelho, temos: 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30 e 31. A preto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Sigo a ordem possível, não sabendo se a falta 

se deve a um extravio ou a uma deslocação feita ainda por Raul de Carvalho.   

O poema segue obedece à composição em parágrafos, assinalados com um traço de 

separação. Passo à descrição de cada testemunho, recorrendo à organização em alíneas, já seguida. 

a)  (nº 2 a preto e 21 a vermelho escritos no canto superior direito). Datiloscrito a preto, com 

título manuscrito a vermelho. O suporte é um papel muito fino e frágil, verde claro, com 

três fitas adesivas que tiveram a função de pegar este papel a cartolina branca. A fita 

central mostra que foram unidos dois fragmentos, o que revela o tipo de composição 

habitual em Raul de Carvalho, isto é, a deslocação de fragmentos depois de escrito o 

poema. Este mesmo papel foi usado noutros textos do espólio em finais dos anos sessenta 

(projeto de criação de uma revista em Itália, dirigido a Liberto Cruz, numa altura em que 

se supunha que este iria trabalhar para Itália). Dimensões: 23,5 cm x 22,5 cm. 

b) (nº 3 a preto e 22 a vermelho escritos no canto superior direito). Datiloscrito a preto no 

mesmo papel verde claro, muito fino. Os fragmentos, separados por um traço, 

apresentam, à esquerda, uma numeração riscada. Rasura a tinta vermelha de uma palavra 

com acrescento na entrelinha superior, a esferográfica preta, do vocábulo «profamina». 

Dimensões: 27 cm x 19 cm. 
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c) (nº 4 a preto e 23 a vermelho escritos no canto superior direito). Memso papel. 

Numeração à esquerda, rasurada a esferográfica preta. Na margem esquerda, acrescento 

com a mesma esferográfica: «á». Com tinta vermelha que denuncia outra campanha de 

leitura, acrescento de «t», que corrige a palavra «outra». Dimensões: 22 cm x 21,5 cm. 

Apresenta, na margem esquerda, furos que constituem marcas de arquivação prévia. 

d) (nº 5 a preto e 24 a vermelho escritos no canto superior direito). O suporte textual é o 

mesmo  e apresenta cinco fitas adesivas, três horizontais e duas verticais, nas margens. 

Encontra-se despegado da cartolina e permite verificar que a colagem é posterior à 

passagem do poema à máquina. O estado de conservação é precário, devido ao efeito da 

fita adesiva sobre o papel verde. Rasura de dois números na margem esquerda. O último 

frgamento está separado do resto através de círculos de uma série de pontos desenhados a 

fltro vermelho. Dimensões: 19 cm x 21,5 cm. 

e) (nº 6 a preto e 25 a vermelho escritos no canto superior direito). Datiloscrito a preto no 

mesmo tipo de papel, que apresenta um rasgão n amargem superior direita. Dimensões: 

24 cm x 19 cm. 

f) (nº 7 a preto e 26 a vermelho escritos no canto superior direito). Mesmo suporte textual, 

datiloscrito a preto e marcas de duas campanhas de revisão, uma primeira a feltro 

vermelho, completamente coberto por esferográfica preta. Dimensões: 10 cm x 21 cm. 

g) (nº 9 a preto escrito na margem esquerda e 29 a vermelho escrito no canto superior 

direito). Datiloscrito a preto em dois fragmentos de papel verde claro com três fitas 

adesivas que o deterioraram bastante. Apresenta rasuras a esferográfica preta sobre o 

texto e a fita adesiva, para além de três rasuras contemporâneas da escrita à máquina (a 

letra «x» sobre a palavra rasurada). Dimensões: 11 cm x 21,5 cm. 

h) (nº 10 a preto e 30 a vermelho escritos no canto superior direito). Datiloscrito a preto 

sobre o mesmo suporte textual. Apresenta uma rasura, por supressão, à máquina 

(contemporânea da escrita), a inserção de um fragmento manuscrito, cuidadosamente 

rasurado e a supressão de duas palavras, finalmente restituídas a esferográfica preta: 

«minha mãe». 

i) (nº 11 a preto e 31 a vermelho escritos no canto superior direito). Escrito no mesmo papel 

verde, colado sobre papel almaço quadriculado. Datado, com rasura do mês. Suprime: 

«XI» e insere, na margem esquerda: «IX». Dimensões: 5 cm x 21 cm. 

 

100 E1/1–LL–58 
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Datas 

Bifólio de papel A4 couché, brilhante, de 90 gr, apresentando um rasgão que não prejudica a leitura 

do texto e marca de clipe. Manuscrito a esferográfica preta, com uma rasura dilatória a vermelho: 

ponto de interrogação abrangendo duas datas. 

 

101 E1/1–LL–1 

 

Incursão no alheio 

Manuscrito a esferográfica preta, em papel almaço branco, com as seguintes dimensões: 32 cm x 

21,5 cm. Destaca-se pelo tamanho da letra, que se adapta ao grande formato do papel. Não faria parte 

do mesmo projeto, à partida, mas o facto de se encontrar na capa Uma Estética da Banalidade – I 

Parte pode significar uma ulterior intenção de inclusão por parte do autor, pelo que o incluo na 

edição. 

 

102 E1/1–LL–40 

 

É melhor pensar 

Manuscrito a feltro vermelho no verso de uma ficha pertencente à fase em que o autor trabalhou  na 

FOC Escolar, uma vez que se refere a material de laboratório e tem um espaço previsto para indicar 

o ciclo do liceu a que se destinava. Apresenta, no canto superior direito, o número 66 a esferográfica 

preta. Dimensões: 9,5 cm x 14,7 cm. 

 

103 E1/1–LL–41 

 

Nota à margem 

 

Conjunto de 10 peças que ostentam no canto superior direito numeração a esferográfica preta que vai 

de 67 a 76. Manuscrito a preto no verso de fichas da FOC escolar inutilizadas com uma cruz a lápis. 

Cinco delas encontram-se inteiras e as outras cinco recortadas. Parece tratar-se de anotações à peças 

As Dragonas (também inédita). Revela uma campanha de leitura com rasuras dilatórias a lápis, 

provavelmente indicações para verificação da ortografia das palavras que se encontram rodeadas a 

lápis, «Baahus» e «Kokoscka», ou algum outro tipo de verificação em relação ao título de um quadro 

de El Greco, «Enterro do Conde de Orgaz». 
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104 E1/1–LL–46 

 

Eu sei que é uma loucura 

Escrito a esferográfica preta num recorte de papel couché de 15 cm x 21 cm com o número 82 no 

canto superior direito. Apresenta, na margem inferior, marca de fita adesiva, o que significa que pode 

ter estado colado junto com outros textos. Apresenta uma rasura por inclusão, na entrelinha superior, 

da palavra «porque». Temos três «parágrafos» separados por um traço. 

 

105 E1/1–LL–47 

 

Ambas destinadas a conseguir 

Escrito a esferográfica preta em fragmento de cartão-de-visita colado sobre papel almaço 

quadriculado, com o número 83 a preto no canto inferior direito. Pelas caraterísticas do suporte 

textual, seria de considerar a sua deslocação para os «textos acrescentados» à primeira parte da 

edição. Dimensões: 3 cm x 10 cm. 

 

106 E1/1–LL–74 

 

Parábola do Parapluie 

Datiloscrito em papel A4 (fotocópia) com várias anotações e indicações para tipografia. Utiliza três 

instrumentos de escrita: feltro preto para suprimir o que deve ter sido uma dedicatória (parte superior 

direita) e escrever o número 132 (eventual número de página); feltro vermelho para escrever a 

dedicatória «A Rui Mário Gonçalves» e indicação para reduzir o título, retira, o acento grave nos 

advérbios «inutilmente» e «habilmente» e colocar em itálico «números aziagos». Na parte inferior, 

ao centro, vê-se o número 150, rasurado e substituído na margem direita pelo número 155. Uma 

campanha posterior, a esferográfica preta, revela a anulação, através de riscos verticais, de algumas 

das indicações a vermelho e negro, a saber, a numeração. Insere um artigo antes do nome, deixando a 

forma mais afectuosa «Ao rui Mário Gonçalves». A dedicatória encontra-se à esquerda e, junto dela, 

pode ler-se, a preto: «obs: (recorrer à direita)». O poema está preparado para a tipografia, mas não 

pude averiguar se de facto terá sido publicado. 

 

 

107 E1/1–LL– 17 
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Retrato 

Poema escrito a esferográfica vermelha em folha branca de bloco picotada na margem superior, com 

as seguintes dimensões: 18 cm x 14 cm. Ostenta, no canto superior direito, o número 23, a preto. 

Tem vincos de clip. A caligrafia é grada e o poema tem a data de 187I/74. Escrito na vertical. 

 

108 e 108 E1/1–LL– 18 

 

Aos amigos de Dylan 

Última flor colhida na Amadora 

Conjunto de seis peças que apresentam uma dupla numeração, a esferográfica preta e a feltro preto, 

sendo este último o instrumento de escrita dos dois poemas do conjunto.  

Escrito em folhas de bloco pautado, usado na horizontal. No canto superior esquerdo existe uma 

marca oxidada de clip. A caligrafia é grada e o segundo poema revela que o feltro estava gasto. 

Poderia tratar-se da mesma caneta de feltro, a avaliar pelas datas dos poemas. O primeiro tem data de 

6 de novembro de 1974 e o segundo de 22 de dezembro. O segundo contém assinatura do autor e, 

certamente numa segunda campanha, um ponto de interrogação dentro de um círculo a feltro preto 

não desgastado, pois está muito mais nítido que o resto. 

 

110 E1/1–LL– 19 

 

Meditação 

Poema escrito em folha A4, verde, de tipo comercial, com os elementos impressos rasurados por cruz 

na parte superior. Utiliza dois terços da página, com uma caligrafia grada, a feltro preto. O poema 

está datado de 12/171975 e assinado pelo autor. 

 

111 a 113 E1/1–LL– 20 

 

Milagres da arte 

Divagação  

Soldados e soldados 

 

Conjunto de quatro peças contendo três poemas escritos em folhas de bloco pautado e fazendo um 

aproveitamento vertical das folhas, à exceção da última. Apresentam datação: 14-I-75 e 16-I-75. A 

última não tem data. Raul de Carvalho escreve a caneta de feltro preta que, em certos casos, 
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apresenta marcas de desgaste. O primeiro poema apresenta uma rasura dilatória, típica do autor, a 

palavra «seja» encontra-se dentro de um círculo e com um ponto de interrogação. A maiúscula com 

que iniciou o poema também está riscada e substituída por minúscula. Opera o mesmo tipo de 

correção com outra palavra em início de verso: «descendo». Estão assinados. 

 

114 E1/1–LL– 21 

 

Ascildo 

Escrito a feltro vermelho em folha A4 de cor azul, que apresenta o número 36 a preto, no canto 

superior direito. Caligrafia grada, ocupando toda a página. Apresenta uma rasura por riscado da 

palavra «cabelos» e acrescento por cima da palavra «pelos». Datado e assinado: sábado, 18-I-1975. 

O fragmento que se segue apresenta um risco por cima, mas a rasura não é muito convincente 

(quando quer eliminar, Raul de Carvalho desenha círculos apertados sobre o já escrito e não se 

consegue decifrar o que está por baixo), pelo que decidi transcrevê-lo. 

 

115 E1/1–LL– 22 

 

Reencontro 

Escrito a feltro vermelho em folha A4 de cor azul, tal como o poema anterior, que apresenta o 

número 37 a preto, no canto superior direito. Caligrafia grada, ocupando toda a página, mas na 

horizontal. Idêntica data: 18-I-75. Assinado. 

 

 

116 E1/1–LL– 22 

 

Fois Deus que se lembrou 

Oração 

Escritos a feltro preto em recortes de cartolina com as seguintes dimensões: 9 cm x 15, 5 cm. 

Caligrafia grada. Com datas sucessivas, 8 e 9- IX- 77. Indicação do topónimo Lisboa. Ambos 

assinados. 

 

117 E1/1–LL– 100 

 

São duas da manhã 
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Escrito a esferográfica preta em folhas de bloco pautado, utilizadas na horizontal (ao contrário das 

linhas). Dimensões: 10 cm x 15 cm. Caligrafia grada, ocupando toda a superfície da página. 

Paginado a feltro rosa sobre o próprio texto. A feltro verde, encontramos o número 67, na primeira 

página e, no verso da última: «a retroverter para Inglês. (e Francês?) alguém que...». Datado e 

rubricado: 29 de Maio de 1980. 

 

118 E1/1–LL– 94 

 

Tenho que inventar nomes 

Escrito a esferográfica preta em folha de bloco pautado  (10 cm x 15 cm) utilizada na horizontal. 

Datado e assinado: 20-I-1981. 

 

119 E1/1–LL– 83 

 

Noite 

Poema escrito a esferográfica preta em folha de papel A4 recortado (25 cm x 20 cm). Datado e 

assinado: 24 – I – 1981. 

 

120 E1/1–LL– 92 

 

Depois 

Escrito a esferográfica preta em folha de bloco pautado  (10 cm x 15 cm) utilizada na horizontal. 

Datado e assinado: 22-II-1981. 

 

121 E1/1–LL– 79 

 

Lamento 

Escrito a esferográfica preta em folha branca com marca de clip. Dimensões: 25,5 cm x 20 cm. 

Datado e rubricado: Março/ 1981. 

 

122 E1/1–LL– 82 

 

Sobre um quadro de Ló 
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Poema manuscrito, fotocopiado (papel A4).Apresenta quatro palavras rasuradas e uma quinta que, 

para além da rasura, inclui acrescento em entrelinha superior da forma correta. Datado e assinado: 

16/3/1981. 

 

123 E1/1–LL– 90 

 

Mãe 

Escrito a esferográfica preta em folha branca de bloco (arrancada). Datado e rubricado: Maio de 

1981. Dimensões: 15 cm x 10 cm. 

 

124 E1/1–LL– 5 

 

Um pequeno aconchego 

Escrito a esferográfica vermelha em cartão-de-visita da série de Outra e a mesma estática da 

banalidade, com o número 5 a esferográfica preta. Apresenta um círculo com o número 3 a lápis, 

escrito sobre o poema, riscado e com um traço em diagonal, também a lápis. A palavra cor-de-rosa 

está dentro de um círculo. Poderia ter estado pensado para fazer parte do livro num momento inicial. 

Não chegou a ser objeto de colagem em papel almaço quadriculado, como sucedeu com a maior 

parte dos fragmentos selecionados. O número 3 pode significar uma intenção de inclusão. 

 

 

125 E1/1–LL– 6 

 

E, porque não 

Escrito a esferográfica vermelha, com um traço em diagonal que atravessa todo o suporte textual e 

com o número 1 num grande círculo desenhado a lápis sobre o poema. Escrito na folha de um livro 

com informação sobre a data de impressão, 1967. Trata-se de um poema escrito depois de 1967. 

Apresenta uma rasura correspondente à deslocação do clítico na forma verbal «vou-me», que 

transformou em «me vou». Dimensões: 19 cm x 13 cm. 

 

126 E1/1–LL– 7 

 

A cumplicidade das coisas 
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Escrito a esferográfica vermelha na frente e verso de cartão-de-visita da série «O Médico». 

Apresenta um fragmento final rasurado. Traços diagonais a lápis também na frente e verso. O 

número 2, num círculo e a lápis, corresponde à mesma tentativa de ordenação. No canto superior 

direito, o número 7, escrito  a preto. 

 

127 E1/1–LL– 8 

 

Quantas vezes 

Escrito a vermelho em cartão de «Publicidade e Artes Gráficas». Apresenta o número e a lápis e, a 

preto, o 8. Segui, sempre que possível, a ordem proposta pelos números a lápis. 

 

128 E1/1–LL– 9 

 

O espírito não passa 

Escrito a vermelho em três cartões da mesma série de «Publicidade e Artes Gráficas». Só o primeiro 

vem numerado, pelo que foi considerado como uma peça. Trata-se de um número a esferográfica 

preta. Apresenta dois outros números, cada um dentro de seu círculo, o 5 e o 6, escritos a lápis sobre 

o texto. Também se podem ler as seguintes palavras, escritas a lápis: «livro ao desamparo». 

 

129 E1/1–LL– 29 

 

Hei-de escrever 

Escrito a esferográfica preta sobre duas fichas comerciais coladas sobre um recorte de papel almaço 

quadriculado. Dimensões: 18,5 cm x 16,5 cm. Apresenta uma dupla numeração: o número 60, a 

feltro vermelho, e o 47, a esferográfica preta. Apresenta algumas indicações em relação ao 

espacejamento entre fragmentos. 

 

130 E1/1–LL– 31 

 

A parábola do peixe 

Escrito em papel vegetal (ou que, com o tempo, se tornou transparente como o papel vegetal) a 

esferográfica azul, revela campanhas de composição psteriores pois acrescenta, para anotações, o 

feltro vermelho e a esferográfica preta. Vincos de clipe na margem superior. Riscados e efeitos de 

transparência que dificultam um pouco a leitura. Dimensões: 26,3 cm x 22 cm. 
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131 E1/1–LL– 32 

 

Renunciar à vida 

Texto longo, num conjunto de sete peças, seis folhas de papel almaço branco de 32,5 cm x 22 cm e 

uma recortada, com 16 cm x 22 cm. Apresentam numeração a esferográfica preta que vai de 50 a 56. 

Há marcas oxidadas de clipe no canto superior direito. O texto está escrito a esferográfica preta e não 

apresenta os habituais traços de campanhas ulteriores de leitura e rearrumação. O segundo fólio 

apresenta um riscado com adição de palavras na entrelinha superior. Apesar disso, parece tratar-se de 

um poema passado a limpo. A caligrafia faz pensar na dos anos sessenta, contemporânea do projeto 

que edito mas, naturalmente, seria necessário que se fizesse uma peritagem diferente para poder 

fundamentar esta hipótese. 

 

132 E1/1–LL– 34 

 

As infinitas possibilidades 

Escrito a feltro cor-de-rosa no mesmo tipo de papel almaço, com manchas de oxidação. Apresenta o 

número 58 a esferográfica preta, no canto superior direito. O tipo de caligrafia difere da do poema 

anterior, estamos provavelmente num tempo menos recuado. 

 

133 E1/1–LL– 35 

 

Isidore Ducasse 

Escrito a esferográfica preta em dois recortes de papel almaço que já estiveram unidos por fita 

adesiva, com o número 59. Quando essa numerção foi feita, os fragmentos estariam colados, pois só 

um está numerado. Curioso, neste poema, é que as leituras são diferentes consoante cubramos ou não 

a zona que ostenta a marca de fita adesiva, pois há um verso escrito nessa zona. 

 

134 E1/1–LL– 37 

 

Vou indo para a frente 

Texto fragmentário escrito em dois recortes de papel almaço com as seguintes dimensões: 12 cm x 

21,5 cm e 4,3 cm x 11 cm. No segundo caso, trata-se de um recorte de papel almaço colado num 

fragmento de ficha comercial. As peças apresentam a numeração 61 e 62 a preto. A esferográfica 
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preta e com que está escrito e o tipo de caligrafia apontam para uma redação que terá tido lugar nos 

anos sessenta. Há vincos de clipe e ferrugem. 

 

135 E1/1–LL– 40 

 

É melhor pensar do que escrever 

Escrito a caneta de feltro vermelha no verso de uma ficha da FOC escolar com o número 66 a preto 

no canto superior direito. Dimensões: 9,5 cm x 15 cm. 

 

136 E1/1–LL– 49 

 

Agenda 

Escrito a esferográfica preta em fragmento de papel almaço de 21, 5 cm x 12 cm, com o número 85 

no canto superior direito. 

 

137 E1/1–LL– 50 

 

Poema da manhã longe 

Escrito a esferográfica preta em dois recortes de cartolina de 10 cm x 6,4 cm que apresentam os 

números 86 e 87 no canto superior direito. 

 

138 E1/1–LL– 52 

 

Nota, modificada 

Escrito a esferográfica preta em dois fragmentos de cartões-de-visita da primeira série forrados a 

papel almaço quadriculado com os números 89 e 90. Apresentam vinco s de clipe. Apresentam uma 

rasura dilatória (nome rodeado a lápis) e outra com rsicado e acrescento na margem infeiror de «do 

poeta». O riscado está a preto e, por cima, a feltro vermelho, o que mostra uma segunda campanha de 

leitura. 

 

139 E1/1–LL– 60 

 

Parágrafos 
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Parágrafo datiloscrito e fragmento de papel branco de 4,5 cm x 19,3 cm que apresenta vincos de 

clipe e marcas de oxidação. 

 

140 E1/1–LL– 62 

 

Posfácio a um prefácio 

Escrito a esferográfica vermelha em dois tipos de suporte: folhas impressas de alguma publicação 

técnica relacionada com medicamentos (da fase em que Raul de Carvalho representou produtos 

farmacêuticos) e papel almaço. Sobre a tinta preta, rasuras a feltro vermelho (escassas), confirmando 

outras que já tinham sido feitas a esferográfica preta. Datado de Setembro e 8 de outubro de 1965. O 

suporte é muito frágil e está em mau estado. 

 

141 E1/1–LL– 63 

 

Pergunta 

Escrito a esferográfica preta em cartolina com as seguintes dimensões: 5,3 cm x 10,3 cm. Marca de 

agrafe à esquerda e manchas de oxidação. 

 

142 E1/1–LL– 65 

 

Apesar de folhas soltas 

Datiloscrito em papel fino, com as seguintes dimensões: 10,5 cm x 18,5 cm. 

 

143 E1/1–LL– 69 

 

Um cacho de bananas 

Escrito a esferográfica preta e vermelha em seis cartões da série «Artes Gráficas» e «Delegado de O 

Médico». Apresentam vincos oxidados por dois clipes. A caligrafia é diferente, corresponde a fases 

diversas e o grau de «limpeza» também varia. Marca oxidada de agrafe.  

 

144 E1/1–LL– 71 

 

É repousante a arte chinesa 

Escrito a lápis em papel almaço quadriculado. Caligrafia muito grada. Dimensão 30 cm x 21 cm. 
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145 E1/1–LL– 84 

 

Curiosidades 

Datiloscrito em papel bastante oxidado, com furos para arquivar. No canto inferior direito, uma 

correção de pontuação a feltro vermelho e o número 39. 

 

146 E1/1–LL– 99 

 

Como este tipo 

Manuscrito a esferográfica preta em papel A4 muito fino e transparente (quase papel vegetal). A 

lápis, o númeor 14 no canto superior direito e um ponto de interrogação sobre todo o texto (rasura 

dilatória). 

 

147 E1/1–LL– 77 

 

On the Street 

Manuscrito a preto em duas folhas agrafadas de papel almaço pautado de 35 linhas, assinado por 

Raul de Carvalho. Apresenta 4 traços a feltro rosa e uma rasura a lápis em que substitui 

«consequent» por «consequence». 

 

148 E1/1–LL– 96 

 

Eu acho que as palavras 

Três peças com suportes textuais bastante diversos: fotocópia de papel quadriculado (20cm x 21 cm); 

papel verde, fino, utilizado em textos dos anos sessenta descritos supra, com a seguinte dimensão: 15 

cm x 21 cm. Neste suporte, o textos está escrito a esferográfica vermelha, encontrando-se riscado 

com uma linha sinusoidal preta e com um ponto de interrogação  a feltro vermelho na margem 

direita. Finalmente, num fragemento de papel da FOC, de cor amarela, uma citação escrita a feltro 

preto. Dimensões: 10,3 cm x 20,5 cm. 
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Conclusão 

 

Gostaria de terminar tocando dois pontos: um retrospetivo e outro prospetivo. 

Retrospetivamente, farei uma breve referência ao percurso do trabalho, destacando o mais importante 

das suas três partes; prospectivamente, tecerei algumas considerações que não desenvolvi nos 

capítulos da tese, mas que surgiram durante o estudo levado a cabo e o trabalho de edição. Os autores 

de teses, mais que comentar o conteúdo dos seus estudos, costumam falar da sua experiência, a prova 

que faz da tese um rito de passagem importante no percurso do homo academicus. Neste caso, essa 

prova está na edição de texto, na transformação de um projeto que é possível intuir, mas que não 

conta com planos de autor ou um volume preparado para publicação, numa proposta de livro: Outra 

e a mesma estética da banalidade, de Raul de Carvalho. 

Nas três partes que constituem o corpo do trabalho desenvolvi diversas abordagens da obra 

do autor que, por isso mesmo, implicaram metodologias diferentes. 

O primeiro capítulo pretende situar Raul de Carvalho no panorama literário português, não de 

acordo com uma teoria de índole sociológica, mas proporcionando um máximo de informação 

recolhida ao longo do tempo: a nota biográfica é uma síntese de um trabalho feito com base em 

entrevistas, conversas informais e troca de correspondência com pessoas que conheceram o poeta 

(Sebastião Penedo, Luís Amaro, José Terra, António Luís Moita, Albano Martins, António Salvado, 

Liberto Cruz, António Osório o Luiz Fagundes Duarte, para citar apenas alguns nomes), para além 

da consulta de testemunhos como os que integram o volume de homenagem coordenado por Ana 

Luísa Vilela, Carla Castro e Margarida Reffóios (2011). O desconhecimento relativo em que caiu o 

poeta justifica esta nota biográfica. Para além disso, pareceu-me importante averiguar por que 

motivo teve um reconhecimento notável nos anos cinquenta e sessenta para deixar de ocupar um 

lugar central nas letras portuguesas entre os anos setenta e oitenta, década em que maior número de 

livros publicou. E a conclusão do exame de antologias e outros volumes coletivos de poesia, para 

além de jornais em que, de maneira irregular, mas com uma continuidade ao longo do tempo, 

colaborou, é que, paulatinamente, se foi reduzindo o lugar ocupado por Raul de Carvalho. Apesar de 

críticos e académicos de nomeada terem realizado uma receção de todos os seus livros em revistas 

literárias importantes como a Colóquio / Letras, começaram a verificar-se, especialmente depois da 

sua morte, sintomas de esquecimento e desconhecimento público. Com um intuito de resgate, propus  
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um estudo comparativo com a obra de um dos poetas mais consensualmente apreciados da segunda 

metade do século XX, Eugénio de Andrade. E também a publicação de cartas que revelam a 

consideração poética e humana que lhe votaram M. S. Lourenço e António Ramos Rosa nos anos 

cinquenta. 

No segundo capítulo levei a cabo o estudo de um tema que me interessou devido à presença 

da subjetividade na poesia de Raul de Carvalho e da riqueza de matizes que esta assume. Isto 

permitiu-me cruzar o contributo de teorias sobre o sujeito lírico com o caso das suas figurações na 

poesia do autor, apreendidas com a ajuda de um modelo criado para o efeito. A autorrepresentação 

que caracteriza sobretudo os seus livros de poemas em prosa da segunda metade dos anos cinquenta, 

com as suas coordenadas espácio-temporais, adquire novas possibilidades interpretativas à luz de 

abordagens da problemática do espaço e do lugar que  têm vindo a ser desenvolvidas no quadro da 

geografia humanística e cultural (com os seus antecedentes na fenomenologia  de Husserl, Heidegger 

e Merleau-Ponty). E não deixa de ser curioso ler, hoje, a carta que um filósofo da importância de M. 

S. Lourenço que, na intimidade da correspondência pessoal, apresenta a Raul de Carvalho uma 

interpretação da sua relação com o tempo, a arte e a vida. Esse capítulo termina com uma ideia, a 

desenvolver futuramente: a de que não se pode entender a subjetividade em Raul de Carvalho sem a 

mediação da ironia, seja esta uma ironia de tipo romântico (o poeta filia-se na grande tradição 

romântica e manteve uma relação clara com poetas neorromânticos como René Guy Cadou, que 

chegou a traduzir nos anos cinquenta, como se pode confirmar ao consultarmos os seus inéditos), 

seja uma ironia pós-moderna, que herda traços da paródia surrealista e chega a adentrar-se na sátira. 

Entre a moralização de uma sociedade opressora presente na sátira e a relativização irónica que está 

de acordo com uma postura de fundo em que a ética pessoal de fidelidade à poesia e ao coração se 

combina com uma postura amoral no que à sexualidade diz respeito, a figura transversal que se 

destaca na obra de Raul de Carvalho é a ironia. 

Apesar do que acabo de escrever a propósito dos dois primeiros capítulos, a grande 

experiência de trabalho foi a edição, que dá a conhecer mais de cem textos inéditos de Raul de 

carvalho. São 148 os textos editados e embora exista a possibilidade de alguns deles terem sido 

publicados em jornais, a percentagem será sem dúvida irrelevante. Com a intenção de organização, 

em colaboração com Luiz Fagundes Duarte, do segundo volume das Obras completas de Raul de 

Carvalho, reuni bastante colaboração dispersa contando, para isso, com a contribuição inestimável do 

ficheiro pessoal de Luís Amaro. Para que se possa averiguar o caráter inédito da quase totalidade dos 

textos editados, incluo esses poemas compilados na bibliografia da tese.  

A centena e meia de páginas ocupadas pela edição e respetivas notas parece um pálido 

reflexo do trabalho que está por detrás delas. E a modéstia do resultado (que decorre do próprio 
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caráter da prática filológica) leva-me à última parte da conclusão, terminando com algumas 

considerações sobre o que é Outra e a mesma estética da banalidade. 

1. É a concretização de um desafio: o de transformar duas coleções de textos (poemas?) 

escritos em suportes minúsculos, cartões-de-visita cuidadosamente forrados com papel almaço 

quadriculado e colocados sob dois títulos enigmáticos e sugestivos (Outra e a mesma estética da 

banalidade e Autobiografia de Irene Lisboa) numa obra que amplia significativamente o livro 

publicado por Raul de Carvalho sob o título de Uma estética da banalidade. 

2. É a prova de que esse livro publicado em 1972, mais que um pequeno conjunto de poemas, 

era uma arte poética reconhecível nos textos agora editados e que deveriam ser compilados nas 

anunciadas segunda e terceira partes de Uma estética da banalidade. 

Inspirada em Irene Lisboa, não se pode encontrar nos poemas-fragmento que compõem esta 

obra a voz tão particular da autora de Solidão. Encontra-se, isso sim, a voz de Raul de Carvalho, uma 

voz que reivindica o lugar do banal e do instante no poema. 

3. A circunstância de realizar a edição (primeiro pensada como anexo, logo se impôs como 

trabalho a integrar o corpo da tese) levou-me a defender uma posição que implica riscos: trabalhar 

em crítica textual é um exercício de rigor composto por gestos humildes mas que, para além de 

permitir realizar esse trabalho indispensável que é o de estabelecer um texto em que se possa confiar, 

não está em contradição com nenhuma outra forma de abordar o texto. E se esta tese parte de uma 

interpretação temática para chegar ao trabalho filológico, o percurso inverso continua a ser possível, 

desejável e isto tantas vezes quantas forem necessárias. 
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Conclusión 

 

Me gustaría terminar tocando dos puntos: uno retrospectivo y otro prospectivo. 

Retrospectivamente, haré una breve referencia al recorrido del trabajo, destacando lo más importante 

de sus tres partes; prospectivamente, haré algunas consideraciones que no están en los capítulos de la 

tesis, pero que surgen a raíz del estudio llevado a cabo y del trabajo de edición. Los autores de tesis 

doctorales, más que comentar el contenido de sus estudios, suelen hablar de su experiencia, la prueba 

que hace de la tesis un importante rito de pasaje del homo academicus. En este caso, dicha prueba 

está en la edición de texto, la transformación de un proyecto que se puede intuir, pero que no cuenta 

con planes de autor o un volumen preparado para publicación, en una propuesta de libro: Otra y la 

misma estética de la banalidad, de Raul de Carvalho. 

En las tres partes que constituyen el cuerpo del trabajo desarrollé distintos acercamientos a la 

obra del autor que, por lo tanto, implicaron distintas metodologías. El primer capítulo pretende situar 

a Raul de Carvalho en el panorama literario portugués, no de acuerdo con una teoría de índole 

sociológica, sino proporcionando un máximo de información recabada a lo largo del tiempo: la nota 

biográfica es una síntesis de un trabajo hecho basado en entrevistas, conversaciones informales e 

intercambio de correspondencia con personas que conocieron el poeta (Sebastião Penedo, Luís 

Amaro, José Terra, António Luís Moita, Albano Martins, António Salvado, Liberto Cruz, António 

Osório o Luiz Fagundes Duarte, por citar algunos nombres), además de la consulta de testimonios 

como los que integran el volumen de homenaje dirigido por Ana Luísa Vilela, Carla Castro y 

Margarida Reffóios (2011). El desconocimiento relativo en que cayó el poeta justifica esta nota 

biográfica. Además, me pareció importante averiguar por qué tuvo un reconocimiento notable en los 

años cincuenta y sesenta para dejar de ocupar un lugar central en las letras portuguesas entre los años 

setenta y ochenta, década en que mayor número de libros publicó. Y la conclusión del examen de 

antologías y otros volúmenes colectivos de poesía, además de periódicos en que de modo irregular, 

pero con una continuidad a lo largo del tiempo, colaboró, es que, paulatinamente, se fue reduciendo 

el lugar ocupado por Raul de Carvalho. A pesar de que eminentes críticos y académicos hayan 

realizado una recepción de todos sus libros o de conjuntos de libros suyos en importantes revistas 

literarias como es Colóquio / Letras, empezaron a verificarse, principalmente después de su muerte, 

síntomas de olvido y público desconocimiento. Con un objetivo de rescate, propuse un estudio 

comparativo con la obra de uno de los poetas más consensualmente apreciados de la segunda mitad 
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del siglo XX, Eugénio de Andrade. Y también la publicación de cartas que revelan la consideración 

poética y humana que le dedicaron M. S. Lourenço y António Ramos Rosa en los años cincuenta. 

En el segundo capítulo llevé a cabo el estudio de un tema que me interesó a raíz de la 

presencia de la subjetividad en la poesía de Raul de Carvalho y de la riqueza de los matices que esta 

asume. Esto me permitió cruzar la contribución de teorías sobre el sujeto lírico con el caso de sus 

figuraciones en la poesía del autor, aprehendida con ayuda de un modelo creado para el efecto. La 

auto-representación que caracteriza sobre todo sus libros de poemas en prosa de la segunda mitad de 

los años cincuenta, con sus coordenadas espacio-temporales, gana nuevas posibilidades 

interpretativas a la luz de acercamientos a la problemática del espacio y del lugar que se vienen 

desarrollando en el marco de la geografía humanística y cultural (con sus antecedentes en la 

fenomenología  de Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty). Y no deja de ser curioso leer, hoy, la carta 

que un filósofo de la importancia da M. S. Lourenço en que, en la intimidad de la correspondencia 

personal, presenta a Raul de Carvalho una interpretación de su relación con el tiempo, el arte y la 

vida. Dicho capítulo termina con una idea para desarrollar en un futuro: la de que no se puede 

entender la subjetividad en Raul de Carvalho sin la mediación de la ironía, sea esta una ironía de tipo 

romántico (el poeta está filiado en la gran tradición romántica y mantuvo una relación clara con 

poetas neo-románticos como René Guy Cadou, que llegó a traducir en los años cincuenta, como se 

puede confirmar consultando sus inéditos), sea una ironía postmoderna, que hereda rasgos de la 

parodia surrealista y llega a adentrarse en la sátira. Entre la moralización de una sociedad opresora 

presente en la sátira y la relativización irónica que está de acuerdo con una postura de fondo donde la 

ética personal de fidelidad a la poesía y al corazón se combina con una postura amoral en lo que a la 

sexualidad respecta, la figura transversal a la obra de Raul de Carvalho es la ironía. 

A pesar de lo escrito a propósito de los dos primeros capítulos, la gran experiencia de trabajo 

fue la edición, que da a conocer más de cien textos inéditos de Raul de Carvalho. Son 148 los textos 

editados y aunque quepa la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido publicados en periódicos, 

el porcentaje será sin duda irrelevante. Con la intención de organización, en colaboración con Luiz 

Fagundes Duarte, del segundo volumen de las Obras Completas de Raul de Carvalho, reuní bastante 

colaboración dispersa contando, para ello, con la inestimable contribución del fichero personal de 

Luís Amaro. Para que se pueda averiguar el carácter inédito de la casi totalidad de los textos 

editados, incluyo esos poemas recopilados en la bibliografía de la tesis. El centenar y medio de 

páginas ocupadas por la edición y respectivas notas parece un pálido reflejo de la labor que está por 

detrás de ellas. Y la modestia del resultado (que atañe al carácter mismo de la práctica filológica) me 

lleva a la última parte de la conclusión, terminando con algunas consideraciones sobre lo que es 

«Otra y la misma estética de la banalidad». 



 

 365 

1. Es la concretización de un reto: el de transformar dos colecciones de textos (¿Poemas?) 

escritos en soportes diminutos, tarjetas de visita cuidadosamente forradas con papel cuadriculado y 

colocados bajo dos títulos enigmáticos y sugerentes («Otra y la misma estética de la banalidad» y 

«Autobiografía de Irene Lisboa») en una obra que amplía significativamente el libro publicado por 

Raul de Carvalho bajo el título Uma estética da Banalidade. 

2. Es la prueba de que ese libro publicado en 1972, más que un pequeño poemario, era un arte 

poética reconocible en los textos ahora editados y que deberían ser recopilados en las anunciadas 

segunda y tercera partes de Uma estética da Banalidade. 

Inspirada en Irene Lisboa, no se puede encontrar en  los poemas-fragmento que componen 

esta obra la voz tan particular de la autora de Solidão. Se encuentra, eso sí, la voz de Raul de 

Carvalho, una voz que reivindica el lugar de lo banal y del instante en el poema.  

3. La circunstancia de realizar la edición (primero pensada como anexo, luego se impuso 

como trabajo para integrar en el cuerpo de la tesis) me llevó a defender una posición que conlleva 

riesgos: trabajar en crítica textual es un ejercicio de rigor hecho de gestos humildes, pero que, 

además de permitir realizar esa labor indispensable que es la de establecer un texto en que se pueda 

confiar, no está en contradicción con ninguna otra forma de acercarse al texto. Y si esta tesis parte de 

una interpretación temática para llegar al trabajo filológico, el recorrido inverso sigue siendo posible, 

deseable; y esto tantas veces cuantas sean necesarias.  
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