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Ficção/TeaTro 

Fiama Hasse pais Brandão

eM CaDa peDra uM Voo 
iMÓVeL e outros teXtos
Lisboa, Assírio & Alvim / 2009

a edição dos textos em prosa de Fiama 
Hasse pais Brandão, reunidos num único 
volume, constitui um importante acon‑
tecimento literário. o conhecimento da 
obra da autora de Cenas Vivas torna‑se, 
assim, mais amplo e promove outras pers‑
pectivas sobre o significado e o valor dessa 
obra no contexto cultural português da 
segunda metade do século xx. Quer isto 
dizer que, para efeitos de recepção do seu 
percurso enquanto criadora, a publicação 
de Em Cada Pedra Um Voo Imóvel nos 
pode facultar interessantes e renovadas 
coordenadas de leitura, quando cotejados 
os livros que fazem parte desta compila‑
ção com outros textos da autora, hoje in‑
sertos em Obra Breve.

No título inscreve‑se já uma concepção 
de literatura que, pese embora a carga 
transfiguradora da mensagem nele con‑
tida, logo indicia uma singular ideia da 
escrita literária, entendida em Fiama mais 
como aventura da palavra poética, do que 
como simples criação de narrativas mais 
ou menos inflenciadas pelas leituras de 
Beckett, Kantan, artaud, outros drama‑
turgos ou poetas. 

Na verdade, a palavra é aqui a pedra que, 
no seu voo imóvel, vai sendo polida pela 
autora, acabando por se traduzir esse pen‑
samento sobre as palavras na construção 
de um produto literário por meio de cujos 
fios somos conduzidos à noção de fábula. 
trata‑se, em bom rigor, de uma extensa 
fábula, inserta numa Fábula maior cha‑
mada «Mundo» ou «História» e dentro 
da qual o Homem actua como Leitor ou, 
se quisermos, intérprete de signos a equa‑
cionar permanentemente.

estamos em crer que a multiplicidade 
dos temas e motivos, bem como o pro‑
cesso de reenvio para áreas do saber afins 
da Literatura, fazem deste volume um 
intrigante (e fascinante) dédalo semióti‑
co que exige uma leitura atenta e que não 
pode deixar de ter em linha de conta ou‑
tros trabalhos de Fiama Hasse pais Bran‑
dão laterais à sua peregrinação poética. 
referimo‑nos, muito em particular, aos 
estudos consagrados pela autora a certas 
problemáticas da nossa tradição literária 
como, por exemplo, as relações entre a 
Cabala Judaica e um suposto judaísmo em 
Camões, bem como as incursões no sim‑
bolismo dos nomes ou as ideias expendi‑
das em investigações sobre a  alquimia e 
a literatura de Quinhentos. aliás, para a 
poeta de Homenagemàliteratura, tornou‑
‑se indissociável pensar o poético sem 
ter em conta o diálogo com a História e 
os seus bastidores: «a nossa história li‑
terária sempre me atraíu como um dos 
fundamentos da minha própria criação. 
[…] como se o passado humano fosse re‑
almente o espaço cénico, ou pelo menos 
— e ninguém o pode negar —, um espaço 
apenas com adereços: objectos, massas de 
pedras, pergaminhos porosos ou papéis 
muito ténues.»

a concepção da escrita em Fiama parte 
desse património cultural gravado nas 
pedras ocultas da História, os livros, para 
descortinar a opera máxima que está para 
além do estritamente literário. essa obra 
que se deseja descobrir pela literatura, ou 
pelas «imagens», converte‑se em pro‑
cura arqueológica do sentido do verbo, 
como se o mundo visível fosse o palimp‑
sesto no qual se esconde «a beleza dos 
sedimentos fixos na história do saber». a 
literatura de Fiama questiona‑nos: «Que 
dados temos, sobretudo, senão teorias de 
aquisição e rentabilidade das discipli‑
nas, uma história processada em vez de 
uma história alucinada?» É este, parece‑



237

‑nos, o epicentro da sua  criação poética, 
enunciado em O Labirinto Camoniano e 
Outros Labirintos (Lisboa, teorema, 1.ª 
ed. 1985). 

assim, a recusa de uma literatura que, 
como a história, fosse mero processamen‑
to linear de obras no decurso da humani‑
dade estatui‑se como uma das ideias mais 
caras ao pensamento artístico de Fiama. 
idealiza‑se, portanto, a Literatura como 
alucinação da experiência da escrita, re‑
metendo o leitor para um bosque de fic‑
ções. segundo gastão Cruz, na nota de 
abertura, «Fiama escrevia já, na altura 
[1957, 1958] peças de teatro. […] as ‘reci‑
tações dramáticas’ coligidas no livro de 
1958 [Em Cada Pedra Um Voo Imóvel] 
tinham um carácter diverso: tratava‑se 
de curtas cenas líricas, ou poéticas, com 
alguma influência do teatro japonês, pelo 
qual a autora, na época, muito se interes‑
sara» (p. 7).

Nesta medida, importa salientar que o 
«carácter diverso» desses textos se pren‑
de com a ideia de uma poética da aluci‑
nação o que, de resto, coloca a tónica do 
discurso da primeira narrativa deste livro, 
a que dá título à compilação, nos proble‑
mas levantados pela modernidade estéti‑
ca relativamente às potencialidades de a 
literatura dizer o mundo real. Nas «re‑
citações dramáticas» o que ecoa é, em 
rigor, o veredicto mallarmeano, segundo 
o qual «escrever é um acto sem sentido». 
esse absurdo, essa impossibilidade da 
escrita exige, como se vê nestes híbridos 
literários, uma nova ideia de Livro, para 
que a única realidade referenciável seja o 
texto. 

grau zero do Livro ou da própria con‑
cepção de escrita, as ressonâncias de 
Bernardim ribeiro, para além dos ecos 
do teatro nipónico, conferem à sintaxe 
de Fiama um «fluxo alucinatório num 
universo cuja única expressão constante 
é a da mutabilidade», como referiu Hel‑

der Macedo em relação ao autor do Livro 
das Saudades. sobre o discurso de Fiama 
se poderá igualmente afirmar o mesmo, 
dada a fragmentação das vozes da enun‑
ciação e a constante diluição da narrativa 
central em outras réplicas ou narrações 
secundárias, ou paralelas. tendendo ao 
silêncio, a ficção de Fiama privilegia aque‑
la comunicação em diferido, de que falou 
Fernando guimarães, fazendo destas pro‑
sas, textos que confinam com a concepção 
de «poesia pura». 

em O Aquário (1959) as indicações 
quanto ao cenário são, logicamente, mí‑
nimas, interessando apenas a disposição 
gráfica das palavras na página em branco. 
o que se pretende é conduzir o leitor a 
um grau de estranhamento e de surpresa 
tais que, no limite, produzam em quem lê 
uma ideia de Livro como objecto sagrado 
em cujas páginas as vozes soam como ecos 
de um deus ex machina. as histórias em O 
Aquário concentram‑se na ideia da busca 
de um Homem Novo, do «barro verda‑
deiro», como refere o oleiro na primeira 
das recitações. essa obsessão pela procu‑
ra do Homem é a procura do Livro, da 
Criança original e sábia, tema, aliás, da re‑
citação dramática «a Criança dos olhos 
parados» e tema recorrente nas restantes 
narrativas deste volume. 

o universo onírico, uma inventiva ver‑
bal extremamente sugestiva, uma capaci‑
dade metafórica invulgar, e sem quaisquer 
cedências ao hermetismo textual (que não 
da ideologia do texto), eis algumas marcas 
da prosa da autora. os seus poemas em 
prosa de O Aquário não foram incluídos na 
colectânea de 1974, O Texto de João Zorro, 
por a autora os ter considerado ainda inci‑
pientes, mas há neles, de forma latente, a 
preocupação em fazer do texto um espaço 
de permanente pesquisa, ou de perma‑
nente indagação da linguagem como veí‑
culo transfigurador do real, algo que em O 
Retratado. Início de Uma Narrativa (1979) 
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é levado a um ponto de extrema singulari‑
dade. Há um aprofundamento da intriga, 
isto é, transmite‑se neste texto uma histó‑
ria, já não uma ou várias cenas que o leitor 
tem de interseccionar para que o sentido 
irrompa.

o retrato de pessoa feito por almada 
é o motivo desta ficção. aqui, a par do 
Leitor como interpretante dos símbolos, 
surge o autor, o qual intervém no fluxo 
inconsciente dos protagonistas da narrati‑
va. sem esquecer que esta ficção é um pro‑
jecto inacabado, fundem‑se as noções de 
história como inacabamento, ou de Livro 
como objecto para sempre incompleto, 
como se estivesse em causa o fim das nar‑
rativas, de que o representante é Fernando 
pessoa. almada, ao retratá‑lo, tenta com‑
pletar, fixar uma imagem possível do mais 
(in)completo dos criadores literários, 
metonímia da Literatura, ou imagem do 
Livro que urge redescobrir por meio dos 
olhos de almada, também ele versado 
numa aprendizagem como vivência de 
uma sabedoria oculta. 

o retratista exige que pessoa se colo‑
que em determinadas posições, o autor 
intervém para esclarecer os símbolos 
presentes no quadro de almada (o chão 
de xadrez, o número da revista Orpheu, 
com o dois pitagórico, o triângulo, sím‑
bolo da santíssima trindade…), e, como 
polifonia discursiva centrada no «misté‑
rio pessoa», O Retratado é bem o exem‑
plo de como para Fiama «a poesia vem 
depois do número e o número depois 
quer dizer além do real». pessoa é esse 
«número que vem depois do real», uma 
equação cuja solução se desconhece. esta 
asserção da poesia (ou da escrita) como 
algo que está além do real, algo de inso‑
lúvel, transforma a alucinação do texto 
em complexa trama em que as palavras 
são «figurasobjecto» ou «letrascoisas», 
signos só passíveis de interpretação aos 
que se afirmam neófitos. 

assim, se em O Retratista o problema da 
simbolização dum quadro se repercute no 
problema da simbolização da escrita, em 
Falar sobre o Falado (1988) e Sob o Olhar 
de Medeia (1998) — os dois livros finais 
de Em Cada Pedra Um Voo Imóvel —, esse 
problema alarga‑se e aprofunda‑se. Com‑
pletando a cúpula deste edifício surpre‑
endente, as narrativas interpenetram‑se. 
a citação de shakespeare ou a alusão a 
Hegel e à Estética, bem como o nasci‑
mento da modernidade como processo 
tendencialmente inclinado para a dissolu‑
ção das narrativas; mas também a noção 
do porvir como coisa já acontecida, ou 
ainda os quadros de Brueghel, ou as vi‑
sões apocalípticas da europa mergulhada 
na ii guerra Mundial, o que encontramos 
em Falar sobre o Falado é uma releitura da 
História motivada pela interpretação lite‑
rária. 

a literatura torna‑se, pois, leitura da 
trama histórica e a História metamor‑
foseia‑se em romanesco, em Ficção, ou 
numa série de imagens‑memória onde se 
espelha a impressão do homem moderno 
como ser em crise. essa crise é, no seio da 
modernidade, e no limiar dos fascismos na 
europa, a agonia final da linguagem, com 
ecos da perda da aura poética em Baude‑
laire ou da surdez dos anjos que rilke in‑
vectivará. Com toda a ganga cultural que 
a camufla, a palavra está em crise e, nesta 
medida, a pergunta de Hamlet impõe‑se: 
«ser ou não ser: eis a questão». regres‑
sar ao ser, nestas duas últimas fábulas do 
Livro, só é possível pelo retorno dos ho‑
mens ao convívio com o mito e o lendá‑
rio. 

Não por acaso, em Sob o Olhar de Me‑
deia, uma narrativa mais extensa do que 
as anteriores, são as mesmas questões da 
busca do ser ou da vida como processo de 
individuação que orientam a efabulação 
do relato. a narrativa coloca no palco do 
texto o percurso de Marta, a protagonista. 
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História dividida em nove capítulos, com 
reenvios constantes para a Odisseia, a Ar‑
gonáutica, ou a Ilíada, esta ficção é a ale‑
goria da viagem iniciática de Marta, Jesus, 
Maria, Lucas, Lázaro, tiago, crianças que 
encarnam parábolas ou ideais crísticos. 
aprendem, da infância à maturidade, a 
autognose, e não faltam, nesta história má‑
gica, as figuras do pai e da mãe (de Marta), 
ou do Caseiro/Hortelão, símbolo do in‑
consciente. a «Voz» representa aqui o 
poder autoritário e a Mãe, sempre ausente, 
o vazio necessário para que a protagonista 
trabalhe a sua natureza feminina. em face 
do tópico da catábase, acompanhamos 
Lázaro, filho do Caseiro, e por ele negli‑
genciado, na luta constante com Marta 
e Maria, representando este combate o 
interminável (mas necessário) confronto 
entre o Bem e o Mal, energias do mundo.

Como argonautas, as crianças são a ver‑
dade que os adultos já esqueceram. Marta, 
que aprende as letras e o trabalho da terra, 
simboliza também essa Medeia, esposa de 
Jasão (da criança chamada Jesus, que se 
sacrifica para salvar o «pinhal comum» e 
o pássaro que Marta protegia?), represen‑
tação dos poderes sobrenaturais, desde 
Hesíodo, píndaro e apolónio de rodes. 
Como Medeia, Marta aperfeiçoa as capa‑
cidades mágicas, em particular, a capaci‑
dade de amar os outros (a grande magia), 
opondo‑se a Lázaro, imagem da humani‑
dade decaída. 

Sob o Olhar de Medeia é, para além do 
que referimos, a tese destes livros reu‑
nidos, porque nesta ficção se patenteia 
uma das linhas temáticas mais fortes da 
obra de Fiama Hasse pais Brandão, a da 
compreensão do mysterium conjunctionis, 
uma das mensagens mais importantes 
que a autora terá desejado transmitir por 
intermédio da sua entrega à Literatura, 
homenageando‑a.

António Carlos Cortez

Ficção 

Nuno Bragança

oBra CoMpLeta 1969‑1985
Lisboa, Publicações Dom Quixote / 2009

a publicação da Obra Completa 1969‑1985 
de Nuno Bragança é um acontecimento 
editorial e cultural, a vários títulos, notá‑
vel. assinalando deste modo a passagem 
dos 80 anos do nascimento do autor, mas 
igualmente os 40 anos da primeira edição 
do seu romance A Noite e o Riso, a editora 
Dom Quixote, em boa hora, traz ao con‑
vívio de todos nós uma obra fundamental 
para a literatura portuguesa contemporâ‑
nea, injustamente votada a um certo esque‑
cimento que esperamos venha a ser con‑
trariado por esta edição. o volume de 734 
páginas reúne toda a produção ficcional de 
Nuno Bragança: os três romances A Noite e 
o Riso (1969), Directa (1977) e Square Tols‑
toi (1981); a colectânea de contos Estação 
(1984); a novela Do Fim do Mundo (1990) 
e a peça de teatro radiofónico A Morte da 
Perdiz (gravada em 1956 e publicada em 
2000 na Colóquio/Letras). 

Nuno Bragança é um nome maior do 
universo literário português. a sua arte 
da escrita veio revolucionar o romance 
nacional dos anos 60 e 70, abrindo‑o a 
novos horizontes, conjugando, com in‑
vulgar maestria, a segurança da tradição 
com uma perturbante modernidade. este 
entendimento acerca da génese da arte é 
enunciado pelo narrador do seu primeiro 
romance, onde a certa altura, num discur‑
so assumidamente metaficcional, afirma: 
«Não existe hipótese de criação artística 
madura sem a preexistência de uma tradi‑
ção aumentadora. O escritor português do 
século vinte, segunda metade, deve saber 
mergulhar na tradição e logo de seguida re‑
gressar à superfície, vivo»  (p. 169).

a publicação de A Noite e o Riso trou‑
xe aos leitores portugueses uma narrati‑


