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Maria Lúcia Dal Farra fez um traba‑
lho profundo e minucioso na constru‑
ção deste livro, enchendo‑o de úteis e es‑
clarecedoras notas informativas e de uma 
«Pequena História de Florbela Espanca e 
António Guimarães», na qual nos dá um 
apanhado perceptivo e, por vezes, pro‑
fundamente arguto do «caso» Florbe‑
la, situando‑o no contexto dos perturba‑
dos e inquietantes tempos da I República. 
Permita‑se‑me, no entanto, observar que 
nos pareceu menos aceitável um certo tom 
oralizante (quase para histórias infantis…) 
que, por vezes, irrompe na sua interessan‑
te apresentação: «Pois não é que a nossa 
inefável poetisa se aplica, agora, em criar 
coelhos e galinhas?»(p. 51). Também nos 
intrigou o uso repetido que faz do adjecti‑
vo «inaugural (ais)» aplicado a pessoas, 
não se sabe bem em que sentido. E certos 
«neologismos», para lhes não chamar 
entorses gramaticais salpicam negativa‑
mente o texto, sem necessidade: ir «à Lis‑
boa»; «à Florbela»; «descompromissa‑
das», em vez de «descomprometidas» 
(juro que o vocábulo não tem acolhi‑
mento nem no Houaiss nem no Aurélio, 
exaustivos e brasileiros dicionários — nos 
portugueses, então, nem falar nisso…); 
«desancar que»; «vocacionada em Pe‑
nélope»; «pois é justo nessa casa», em 
vez de «pois é justamente nessa casa», 
etc.

Ao interessante prefácio de Inês Pedro‑
sa dedicaria uma pergunta e uma obser‑
vação. A pergunta é: não lhe parece na‑
turalíssimo que à narcísica Florbela não 
conviesse muito enamorar‑se de um seu 
igual (no plano espiritual e intelectual)? 
Não é afinal muito comum uma mulher 
espiritualmente superior sentir‑se atraí‑
da por um homem mais normal? Nunca 
leu o imortal conto de Maugham «A Mu‑
lher do Coronel»? A observação dirige‑se 
à justa caracterização que faz de um certo 
«adolescentismo» em Florbela. Mas eu 

lembrar‑lhe‑ia que Nietzsche viu, argu‑
tamente, em todo o grande criador, uma 
combinação muito forte de velho prema‑
turo e de adolescente eternamente pre‑
servado. É esse adolescentismo que man‑
tém vivo, no criador, um eterno assombro, 
motor de descoberta.

Eugénio Lisboa

dicionário

DICIoNáRIo  
DE FERNANDo PEssoA  
E Do MoDERNIsMo PoRTuGuês
Coordenação de Fernando Cabral Martins

Lisboa, Editorial Caminho / 2008

Contando com oitenta e nove colabora‑
dores, para cerca de seiscentas entradas, 
o Dicionário de Fernando Pessoa e do Mo-
dernismo Português oferece‑se como um 
instrumento de trabalho, de consulta e de 
pesquisa, a partir de agora imprescindí‑
vel para quantos queiram aceder ao uni‑
verso pessoano‑modernista. o coordena‑
dor e director da publicação, Fernando 
Cabral Martins, assume, na nota de apre‑
sentação, a «delicadeza» de um projecto 
como este, devido, em grande medida, à 
dificuldade em balizar cronologicamente 
o próprio Modernismo português, consi‑
derando, porém, que «a centralização de 
todas as matérias na figura de Fernando 
Pessoa veio resolver de várias maneiras o 
problema» (p. 5). 

Com efeito, essa centralização permi‑
te ultrapassar amplamente os limites de 
1912‑1935, datas «da sua aparição pú‑
blica e da sua morte». Muitas das en‑
tradas remetem, inevitavelmente, para 
um antes de 1912. Por um lado, porque 
a extensa informação respeitante às inú‑
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meras «criaturas» pessoanas da juven‑
tude a isso obriga. o caso de Charles Ro‑
bert Anon, que «produz» desde 1903, é 
paradigmático, bem como o de Alexan‑
der search. Leia‑se, por exemplo, a en‑
trada correspondente a este último, na 
qual Luísa Freire (autora de um ensaio es‑
sencial para o estudo desta personalida‑
de literária, intitulado Fernando Pessoa: 
entre Vozes, entre Línguas (da poesia ingle-
sa à poesia portuguesa), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2004) demonstra, exemplarmen‑
te, a importância do «pré‑heterónimo» 
que «representa o embrião poético que 
em sua ‘busca’ já contém as preocupações 
metafísicas e os temas recorrentes que 
irão nortear a obra de Pessoa adulto» 
(p. 771‑2). Por outro lado, porque as fon‑
tes onde Pessoa e o Modernismo portu‑
guês bebem inspiração e influências nos 
fazem recuar, pelo menos, ao século xix. 
Assim se compreendem, entre outras, 
entradas referentes a Nietzsche, Nor‑
dau, Antero de Quental, António Nobre, 
Edgar Allan Poe, que poderiam parecer 
algo deslocadas a um leitor menos in‑
formado. E assim se justificam também 
todos os verbetes dedicados a autores 
clássicos ou à cultura greco‑latina.

Em contrapartida, a data de 1935 mar‑
ca apenas a passagem para um tempo pós‑
‑Pessoa, que, literariamente, da sua herança 
continua a alimentar‑se. se isto é consen‑
sual relativamente ao chamado segun‑
do Modernismo — cujo quadro, nas pala‑
vras de Fernando J. B. Martinho, «só fica 
completo se se considera o papel desem‑
penhado pela Revista de Portugal, de Vito‑
rino Nemésio, nos últimos anos da década 
de 30» (p. 783) —, é pelo menos de consi‑
derar o modo como Luís Adriano Carlos, 
a propósito da designação Terceiro Mo‑
dernismo, vincula a geração dos Cadernos 
de Poesia (1940‑1960) ao Modernismo de 
Orpheu (v. Terceiro Modernismo, p. 830). 
Numa outra perspectiva, lembre‑se tam‑

bém a recente fortuna editorial do Livro do 
Desassossego, que, como sublinha Richard 
Zenith, na entrada correspondente, en‑
quanto «um não‑livro por excelência», 
ou seja, «uma obra pré‑desconstruída» 
(portanto, avant Derrida), «fez de Pessoa 
uma espécie de pós‑modernista avant la 
lettre» (p. 413).

É assim alicerçado na centralidade da 
obra de Pessoa que o Dicionário se expan‑
de, enquanto espaço privilegiado de nave‑
gação, em múltiplas direcções. A própria 
forma «dicionário» presta‑se a este en‑
sejo, já que, de sua natureza, permite es‑
tabelecer uma infinidade de pontos de 
abordagem, de portas, de rotas possíveis. 
A figura de Pessoa é o guia de leitura fun‑
damental (como o título da obra, aliás, 
pressupõe). Deste modo se compreende 
a existência de entradas para figuras, algo 
nebulosas ou sem quaisquer ligações ao 
mundo artístico modernista, como Frank 
Woodward, Jaime Vilares, William Ben‑
tley, Francisco Caetano Dias, João Ca‑
moesas, com quem, de alguma manei‑
ra, o poeta se relacionou; ou para autores 
bem fora do âmbito do Modernismo, mas 
que merecem, em algum momento, a sua 
atenção: quer pelo lado do elogio, como 
é o caso de Milton, shelley ou Word‑
sworth, por exemplo, ou pelo lado do des‑
dém, como Victor Hugo, cuja poesia inti‑
tula «a glorificação de lugares‑comuns» 
(p. 340). Do mesmo modo, se justifica 
uma entrada para Eça de Queirós, cujo 
elo de ligação a Pessoa é, naturalmente, 
a figura de Fradique Mendes, figura essa 
que, segundo Ana Nascimento Piedade, 
fundamenta «uma efectiva antecipação 
queirosiana do Modernismo pessoano» 
(p. 696). Mas, porque, como esclarece a 
autora do verbete, a perspectiva tomada é 
a de «dilucidar um relevante parentesco 
de sensibilidade» entre os dois escritores, 
pela via da criação do alter ‑ego eciano, 
revela‑se, a meu ver, redundante e desne‑
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cessária a inclusão de entradas como Fra‑
dique Mendes e Fradiquismo.

oportuna é, pelo contrário, a inclusão 
de entradas para alguns poemas emble‑
máticos de Fernando pessoa e Álvaro de 
Campos, como «Chuva oblíqua», «ela 
canta, pobre ceifeira», «Ó sino da minha 
aldeia» ou «ode triunfal» e «ode Ma‑
rítima». se bem que se possa sempre 
questionar o critério de escolha e a ausên‑
cia de outros títulos igualmente relevan‑
tes ou o inexplicável apagamento de pro‑
duções de Caeiro ou reis, parece‑me uma 
boa opção, até pela qualidade das leitu‑
ras críticas que lhes correspondem. Ca‑
bral Martins chama, de resto, a atenção, 
na citada nota de abertura, para a impos‑
sibilidade de se ser exaustivo num campo 
tão fértil e aberto como este. Mas tam‑
bém para o facto de poder haver (e há‑a, 
sem dúvida) alguma disparidade entre o 
registo «dicionarístico», mais descritivo 
e objectivo de muitas entradas e o registo 
quase ensaístico de muitas outras, fican‑
do isso a dever‑se à responsabilidade de 
cada colaborador. Quer isto dizer que o 
coordenador optou por não tomar uma 
atitude dirigista, deixando que essa dis‑
paridade se impusesse e se tornasse, por 
assim dizer, a imagem de marca da pró‑
pria obra. No entanto, a dualidade de cri‑
térios pode correr o risco de criar, aqui e 
além, alguma perplexidade (e até aprecia‑
ção menos justa) a uma consulta menos 
atenta.

de registar, por outro lado, a par de 
um conjunto de entradas óbvias e expec‑
táveis, quer no que imediatamente con‑
templa o multifacetado mundo pessoa‑
no (Fingimento, Fragmento, Heteronímia, 
Ocultismo, Maçonaria, Quinto Império), 
quer no que ao próprio Modernismo no 
seu todo diz respeito (Modernismo, Mo‑
dernidade, Cubismo, por exemplo), um 
conjunto de entradas bem mais inespera‑
das e enigmáticas — Monóculo, Briareu, 

Sher Henay, ou mesmo Capacidade Ne‑
gativa, Ciência, Alma. reafirma‑se, assim, 
a oportunidade de uma obra que não só 
responde àquilo que, habitualmente, um 
leitor ou estudioso comum procura como 
propicia o prazer da descoberta a todos os 
que gostam de se surpreender.

reside, sem dúvida, na escolha para co‑
laboradores, quer de reconhecidos espe‑
cialistas em áreas ou autores abrangidos 
pelo Dicionário, quer de pessoas que têm 
vindo (ou estão) a realizar trabalhos de in‑
vestigação sobre os mesmos temas, uma 
outra das suas mais‑valias. esta escolha 
parece garantir, em princípio, que teremos 
à disposição um conjunto de informações 
privilegiadas e muito actuais, quando 
não mesmo em primeira mão. torna‑se, 
assim, possível aportar a novos mundos e 
ter acesso ao que ultimamente se tem re‑
flectido e descoberto sobre pessoa e o(s) 
modernismo(s). Cito, a título de exemplo, 
entradas cuja elaboração é claramente sus‑
tentada por trabalhos recentes de edição 
de textos inéditos ou por teses de mestra‑
do e doutoramento já terminadas ou em 
vias de conclusão, como é o caso de Nove‑
las Policiárias e Quaresma, Decifrador, da 
autoria de ana Maria Freitas, Génio e Lou‑
cura, de Jerónimo pizarro, ou Rimbaud, 
de Marco alexandre rebelo; mas tam‑
bém apoiadas em aturada pesquisa com 
vista à reedição ou ao ensaio, como Livro 
do Desassossego, de richard Zenith ou a já 
citada entrada para search, de Luísa Frei‑
re. todas elas vêm trazer uma nova luz aos 
estudos em torno do Modernismo, sendo 
justo salientar que, em muitas outras en‑
tradas, para a realização das quais, ao que 
julgo saber, alguns dos colaboradores en‑
cetaram mesmo uma nova investigação, a 
novidade surge a cada passo.

Mais‑valia é também a opção de entra‑
das duplas ou múltiplas para as figuras de 
Fernando pessoa, Mário de sá‑Carneiro e 
almada Negreiros, conforme se privile‑
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gia a biografia, a obra, ou até, no caso pes‑
soano, a história da edição nacional e in‑
ternacional. Aqui, não há evidentemente 
excesso ou redundância, antes se oferece a 
possibilidade de percursos variados, com 
vista a destinos complementares. 

Em contrapartida, não podem deixar 
de se assinalar algumas lacunas. É por de 
mais evidente a falta de uma entrada para 
Correspondência ou Cartas de Fernando 
Pessoa, sabendo‑se que o poeta foi bastan‑
te fecundo também no que diz respeito a 
este género de escrita. Uma só entrada, 
como a que dá conta da chamada «carta 
sobre a génese dos heterónimos» a Adol‑
fo Casais Monteiro, pese embora a sua re‑
levância, é manifestamente insuficiente, 
mesmo se quisermos ter apenas em conta 
as cartas de cariz literário estrito. E, ainda 
que exista Cartas a Fernando Pessoa, esta 
reporta‑se apenas ao conjunto das cartas 
de Sá‑Carneiro, ficando de fora um nú‑
mero significativo dos correspondentes, 
cuja troca epistolar com Pessoa o Espólio 
da Biblioteca Nacional largamente docu‑
menta. Outra ausência é a de uma entra‑
da sobre a poesia em francês de Fernan‑
do Pessoa. Embora a sua importância não 
seja obviamente a da poesia em inglês, a 
verdade é que o poeta sempre se expri‑
miu poeticamente naquela língua, e fê‑lo 
até à sua morte, numa espécie de revisita‑
ção persistente da infância, na língua en‑
sinada pela mãe. Uma segunda edição da 
obra não deverá deixar de preencher estas 
e outras lacunas, que só uma leitura pro‑
longada, por vezes, permite detectar. 

Convém, aliás, não perder de vista as 
palavras de Fernando Cabral Martins, 
salientando «a marca de incompletude 
que acompanha o facto de se progredir» 
(p. 5). Não surpreenderá, por isso, que al‑
gumas entradas se revelem aos seus pró‑
prios autores, sobretudo àqueles que 
continuam as suas investigações, algo in‑
completas ou desajustadas já, a tão pouca 

distância da publicação. Isto resulta, por 
um lado, da natureza da matéria‑prima. 
Não esquecer, por exemplo, o carácter 
fragmentário e inacabado da obra pes‑
soana e a quantidade do material que, aos 
poucos, vai sendo explorado e trazido a 
lume (assinale‑se, a este propósito a en‑
trada Arca, em que João Dionísio — um 
dos seus exploradores — oportunamente 
dá conta da sua inquietação quanto à pu‑
blicação desenfreada dos inéditos de Pes‑
soa — entrada, de resto, que traz um sur-
plus, o de questionar os critérios de edição 
que tanta tinta já fez correr). Mas essa in‑
completude resulta, essencialmente, da 
realidade que subjaz a toda a investiga‑
ção: um mar imenso de possibilidades e 
de caminhos «por vir». Não surpreende‑
rá, pois, também, se alguns artigos (livros) 
proximamente futuros vierem desmentir 
uma ou outra afirmação ou exigir uma ou 
outra entrada ainda não contemplada. É 
de um work in progress que se trata. E este 
Dicionário, em boa hora pensado e publi‑
cado por Fernando Cabral Martins e pela 
Editorial Caminho, sendo por definição 
um objecto constituído por fragmentos 
autónomos e remissíveis, é também o es‑
paço ideal para um progressivo melhora‑
mento e completação.

Manuela Parreira da Silva

ensaio

Guilherme d’oliveira Martins

PAtrIMóNIO, HErANçA  
E MEMórIA
A CUltUrA COMO CrIAçãO
Lisboa, Gradiva / 2009

Em 1986, numa brilhante e minucio‑
sa biografia do historiador e escritor Oli‑
veira Martins, seu tio‑avô, Guilherme 


