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nólogos, de uma essencial ausência de co-
municação e de alteridade, que aferrolham 
o ser numa solidão irremediável. Pelo con-
trário, na dialogia as vozes afluem a um 
centro e fundem-se na voz única e frutífera 
da intersubjectividade, assim resistindo à 
entropia do tempo e à opacidade da fala. 
«Fala-me secretamente das magnólias, do 
modo / como caem as pétalas sobre a terra 
nos últimos dias» (p. 12), ouvimos quase 
que indiscretamente ao segundo poema de 
Diáspora, como quem implora o desvenda-
mento de um segredo vital, o qual seja o do 
movimento cósmico que pontua a relação 
da natureza com o sujeito. E solicita não só 
a revelação desse segredo, mas a língua e a 
chave dessa fórmula secreta, secretamente. 
E essa voz cai sobre o sujeito como chuva 
em solo ressequido. Retemos o eco, a me-
lopeia, de repetição em repetição: «Mas 
tu disseste-me: o coração / é um órgão 
incendiado sobre os telhados / de ardó-
sia» (p. 23), «Mas disseste-me: partimos 
sempre mais / do que chegamos» (p. 28), 
«Disse-te ao ouvido: estamos rodeados 
de mortos» (p. 29), «Mas tu disseste-me: 
não despertes / o que dorme, não agites 
as águas paradas, / encontrarás Deus nas 
margens do grande rio» (p. 30), «Dizias-
-me: percorremos / órbitas como corpos 
celestes. / Registamos mecanismos migra-
tórios, / coisas tão invulgares / como as 
rotas de aves migratórias» (p. 68). Esta é a 
voz incerta, limiar entre a terra e o céu, voz 
feminina, ou síntese entre a terra‑mater e a 
mater‑terra, ambas na consecução de uma 
epifania do feminino, ambas «mulheres 
com epistemas na voz» (p. 69). Essa voz 
será pois a voz da terra, a voz da amada, ou 
a voz do útero, não parece ser a voz de uma 
transcendência intangível, mas a voz de 
uma imanência visceral e tocável.

Sintetizando, no que se perdeu, ou se 
abandonou, pelos caminhos da diáspora 
poética de José Rui Teixeira para chegar 
a este livro, enquanto promessa de uma 

terra serena e pacificada, está o acto ge-
nuíno de substituir uma estética do medo 
por uma estética da serenidade, uma es-
tética do aniquilamento por uma estética 
do ressurgimento, uma estética do silên-
cio por uma estética da voz, uma estética 
das sombras por uma estética da luz e da 
claridade. Livro de espera e de esperança, 
de visão e de revelação; livro da predomi-
nância da memória sobre o esquecimento, 
onde o cepticismo se submete ao lenitivo 
da fé, ainda que eivada de uma inescapável 
melancolia pós-moderna. «É verdade que 
espero ainda o rumor branco das planícies, 
/ a superfície da manhã, a tua boca como o 
estio» (p. 15).

Fernando de Castro Branco

tradução

Fernando pessoa

IL MONDO CHE NON VEDO
Edição bilingue de Piero ceccucci

Tradução de Piero ceccucci e Orietta Abbati  

Posfácio de José Saramago

Milão, BUR Poesia / 2009

Na tradição de uma longa bibliografia que 
Fernando Pessoa possui em Itália, Piero 
Ceccucci lança agora, com colaboração 
de Orietta Abbati, a tradução da poesia 
ortónima do mesmo, depois de já ter tra-
duzido Il Libro dell’inquietudine e Racconti 
dell’inquietudine. Com a chancela da BUR 
e patrocinada pela Direcção-Geral do Li-
vro e das Bibliotecas, trata-se da mais com-
pleta edição exclusivamente da poesia or-
tónima de Pessoa, bilingue, organizada de 
forma cronológica, contendo ainda uma 
introdução a cargo do próprio Ceccucci e 
um posfácio de José Saramago.

No seguimento do trabalho realizado 
por distintos lusitanistas como Giuseppe 
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Tavani ou Antonio Tabucchi, esta edição 
de Ceccucci oferece um atractivo com-
plemento aos poemas de Pessoa: uma 
introdução crítica de extrema utilidade 
tanto no ensino do poeta como na desco-
berta do mesmo por leitores interessados. 
Ceccucci faz questão de mostrar uma via 
possível (num poeta como Pessoa é preci-
so estabelecer o caminho a seguir desde o 
início e assim manter-se fiel), conjugando 
dados teóricos sobre a sua poesia e dados 
histórico-sociais sobre a sua biografia.

A poesia de Pessoa, em todo o seu aspec-
to universal, é de um constante confronto 
e intertextualidade entre si, de vozes que 
questionam a sua própria condição de 
existir. É a partir dessa ideia que Ceccucci 
— numa introdução intitulada «Occhi per 
sentire… ragione per vedere» — não só ex-
põe os temas da poesia ortónima, matéria 
de tradução aqui, como a relaciona nesse 
seu sentido mais universal que se alarga aos 
heterónimos. Não raras vezes, esse mesmo 
sentimento é descrito como uma «inquie-
tudine», «turbamento interiore» (p. v).  
O percurso por este discurso introspectivo 
leva-nos até aos temas que entre si dialo-
gam e se opõem, como é o ser e o estar, o 
sonho e o raciocínio. São eles os signos sob 
o qual se constrói uma linguagem poética, 
tendo como finalidade a obra de arte: «È 
un cammino di instrospezione e di ricerca 
che, pervadendo e sublimando il dire poe-
tico e il campo estetico, viene a porsi come 
cifra poetica stessa, specifica e suasiva, nella 
quale, più che negli altri eteronimi, emer-
gono essenzialmente le poetiche del sensa-
zionismo e dell’occultismo» (p. viii).

Não nos podendo alargar na análise crí-
tica de Ceccucci, convém não só referir o 
caminho por ele seguido como também 
assinalar as principais questões levantadas 
nesta breve introdução. Toda ela poderia 
estar relacionada com uma expressão da 
autoria de José Gil, a metafísica das sensa‑
ções, que o autor tão bem convoca para es-

tas páginas. Expõe a sua poesia como a de 
um eu poético alienado do mundo, que o 
vê por detrás de uma janela, que sente mas 
não está. É esse mundo exterior — que po-
deremos invocar para o título da antologia, 
Il mondo che non vedo, e do qual é margi-
nal e se marginaliza — que é substituído 
pelo do sonho, da ficção. A construção do 
poema, das vozes dispersas que se unem 
e conferem a unidade que é a obra de arte 
de Fernando Pessoa, é feita dessa sensação 
vária: de solidão, de desespero, de inquie-
tação, de dúvida, de existência; dessa lin-
guagem de signos que conduzem o leitor 
pelo caleidoscópio das suas palavras.

Seguido desta introdução teórica, surge-
-nos uma nota biobibliográfica, intitulada 
«Una vita per la poesia». Se a primeira 
parte da introdução parece sobretudo des-
tinada a quem estuda a obra de Pessoa, já 
esta segunda parte tem um campo de in-
teresse mais vasto, servindo perfeitamente 
a quem começa agora a tomar contacto 
com a sua obra. É interessante a recupera-
ção aqui de uma nota biográfica incluída 
anteriormente numa edição dos seus escri-
tos íntimos e autobiográficos organizada 
por António Quadros1. É nesta nota que 
Pessoa se afirma como «Anticomunista 
e antisocialista. Il resto si può dedurre da 
quanto detto sopra» (p. xliv). De louvar 
o trabalho detalhado de complemento que 
Ceccucci realiza a esta nota, explanando 
mais detalhadamente certos aspectos da 
vida e obra pessoana, assim como dos seus 
heterónimos.

Sobre o posfácio de José Saramago, aca-
ba por ser um breve testemunho ficcional 
sobre Pessoa, sobre a sua multiplicidade 
em várias outras pessoas, como se tivesse já 
destinada no seu nome essa mesma frag-
mentação do eu em tantos outros. Pegando 
nos versos do próprio poeta: «Deus não 
tem unidade, / Como a terei eu?»

Finalizando, há que reconhecer todo 
o trabalho que Ceccucci e Orietta Abbati 
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desenvolvem nesta edição, a nível de es-
tudo da obra mas sobretudo na tradução 
da mesma. É uma extensiva edição com 
618 poemas traduzidos, escritos entre os 
anos de 1913 e 1935. Sobre a tradução 
em si, poderíamos ainda estabelecer uma 
comparação com alguns poemas agora in- 
cluídos que já tinham sido traduzidos para 
italiano por Tabucchi e Tavani. Não nos 
querendo demorar nesse estudo compa-
ratista, devemos salientar que a tradução 
aqui apresentada respeita sobretudo o ní-
vel semântico dos poemas, não seguindo o 
nível rítmico e estético de alguns poemas. 
O facto de ser uma edição bilingue deixa 
ao leitor a possibilidade de seguir essa via 
no texto original.

Esta edição, assinalando as devidas di-
ferenças, poderá colocar-se ao lado das já 
citadas como referência para os estudio-
sos e leitores de Pessoa. Cada uma poderá 
ocupar o seu lugar no estudo do mesmo, já 
que nem sempre as opiniões coincidem.  
E ainda bem.

Rui Alberto Costa

NOTA
1 Fernando Pessoa, Escritos Íntimos, Cartas e Pá‑

ginas Autobiográficas, introd., org. e notas de 
António Quadros, Mem Martins, Publicações 
Europa-América, 1986.

John updike

PONTO ÚLTIMO  
E OUTROS POEMAS
Tradução de Ana Luísa Amaral

Lisboa, civilização / 2009

A verdade é um ideal tipicamente 
jovem, o amor, por seu turno, um 
ideal das pessoas maduras e daquelas 
que se esforçam por estar prepara-
das para enfrentar a diminuição das 
energias e da morte.

Herman Hesse, Elogio da Velhice

A morte é o princípio romantizador 
da nossa vida. A morte é –, a vida é +. 
Através da morte, a vida é reforçada.

Novalis, Fragmentos

Escrevendo adia-se a morte, escreven-
do-a celebra-se a vida. Por um lado, os 
amores e os ódios que cultivamos, por ou-
tro as datas, os números e as pessoas que 
as balizam, que a um tempo as marcam e 
são marcos desse percurso. Tudo isto en-
contramos no livro, o último de poesia e 
da extensa carreira de John Updike, fale-
cido em Janeiro de 2009. Curioso é desde 
já pensar que o prolífero escritor — cele-
brizado e conhecido entre nós sobretudo 
por causa da sua Tetralogia do Coelho 
(inteiramente traduzida para português: 
Corre, Coelho; Regressa, Coelho; Coelho En‑
riquece; e Coelho em Paz) e pelo best‑seller 
As Viúvas de Eastwick, transposto para 
cinema nos anos 80 — tenha encontrado 
o «ponto final» da sua carreira com um 
livro de poemas, género em que também 
se estreou com The Carpentered Hen and 
Other Tame Creatures, de 1958. É como 
se um ciclo de cinquenta anos se fechasse 
com um interessante ponto final.

Assombroso podia, aliás, ser uma boa 
palavra para definir este livro. Em pri-
meiro lugar, é o sentimento que nos causa 
enquanto leitores por sabermos que o pró-
prio escritor já o preparou a pensar no seu 
desaparecimento, e depois por tê-lo feito 
sem uma ponta de sentimentalismo fá-
cil, sem intenção de nos fazer sentir pena 
dele. Ponto Último é a poesia em forma de 
testamento poético, no sentido que lhe dá 
o uruguaio Mario Benedetti no seu Testigo 
de uno mismo (2008), título final de uma 
carreira igualmente extensa e variada, 
onde os sonetos que o compõem mostram 
ainda toda a vitalidade e mestria do poe-
ta. O livro final de Updike, vade‑mecum 
para a sua vida bioliterária, está, como o 
de Benedetti, no ponto em que a poesia 


