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Par e ímpar1

Simpatizo com este título por razões que admito serem do meu pró‑
prio arquivo geográfico: porque a Baviera é uma síndrome que atinge os 
Portugueses de maneira subterrânea e mais ou menos letal. Nós somos tão 
sensíveis ao folclore bávaro como se fôssemos geminados. Lá come‑se arroz 
de forno, usa‑se a alta escola cavalar. O Oriente suspende‑se na Baviera ainda 
com febres altas mas dando início a uma civilização com fortes tendências 
nómadas. O perfil pastoril, que Bernardim rematou com saudade e gorjeios de 
ave, que em cantando, morre, veio da Baviera. Possivelmente com uma gente 
de que os trovadores receberam lições de música.

Mas é de Eduardo Lourenço que se trata, e não de arquiduques loucos. 
É de Pessoa que se trata, o nosso Fernando da tabacaria chamada Baviera. Em 
primeiro, segundo ou último lugar, nada nos assegura que Pessoa não fosse 
vocacionado «para o que chamamos felicidade». Para casar, ter um emprego, 
gerar filhos, pagar as prestações do automóvel e da casa da praia. Mas nin‑
guém chama a isto felicidade; é só uma maneira de iludir a perversa condição 
humana que de tudo lhe faz vocação menos da felicidade propriamente dita.

Pessoa não foi um homem infeliz. Até teve na vida uma Cecily que acredi‑
tou que ele seria grande. Tinha humor bastante para viver as suas preferências 
sem as misturar com versos. Acredito que gostava de fingir, de fabricar situa‑
ções falsas, de aproveitar o lado clownesco que há em cada um de nós para 
não repararem muito mais nele, no Pessoa poeta e completamente cidadão 
da Baviera. «A reputação de Pessoa floria à beira do seu túmulo». Quando 
um poeta morre arrancam dele ainda umas confissões póstumas que servem à 
mediocridade para o consagrar. Ora Pessoa, ele próprio, foi um túmulo. Não 
disse nada, não confessou nada, não deu conversa nem confiança a ninguém. 
Para ele, os outros eram carne corrompida ou então vegetais em decomposição. 
«A explosão do eu» que Lourenço quer encontrar nessa personalidade desu‑
nida não é mais do que um caso tridimensional do seu narcisismo. Em geral o 
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autor cria uma personagem em que se desdobra; Pessoa cria três personagens 
em que se desertifica, sempre mais evasivo, mais invisível. Luís da Baviera era 
um rei demente, com fortes conflitos libidinais. O Fernando da nossa Baviera 
era um homem sumamente astuto, irremediavelmente anti‑trágico, disposto 
a reunir todas as suas forças para «não ser ninguém». Porque de tudo o que 
acontece aos homens de mais vão, é sentir. «Poder sentir, poder saber sentir». 
Isto não é um desejo, é uma alquimia; uma forma de pedra filosofal que Pessoa 
descobriu. Mas isso nada tem que ver com a admiração que lhe prestam nem 
com a sua fama.

     Agustina Bessa‑Luís

NOTA

1 Texto publicado no supl. Das Artes/Das Letras de O Primeiro de Janeiro, Porto, 29 Out. 1986. 
No acervo de Eduardo Lourenço encontra‑se uma fotocópia do texto com a anotação manus‑
crita no canto superior esquerdo: «Caríssimo: talvez não tenha visto esta prosa curiosa… o 
abraço do Arnaldo [Saraiva]». Recorde‑se que a 1.ª edição de Fernando, Rei da Nossa Baviera 
foi publicada em 1986 pela Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.

 


