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LITERATURA 
PORTUGUESA

POESIA

Cristovam Pavia

POESIA
Edição de Joana Morais Varela

Prefácio de Fernando J. B. Martinho

Lisboa, Publicações Dom Quixote / 2010

O presente volume da obra poética de Cris‑
tovam Pavia retoma, no essencial, o texto 
da edição do Círculo de Poesia da extinta 
Moraes Editores de 1982, onde se incluíam 
já os 35 Poemas (único livro publicado em 
vida do autor, em 1959) e dois conjuntos, 
intitulados pelos organizadores, «Poemas 
Esparsos» (poemas publicados em jornais 
e revistas) e «Poemas Inéditos» (setenta 
e oito poemas). Acrescentam‑se agora, na 
secção dos inéditos, mais oito textos, pro‑
venientes, como os da edição de 1982, do 
espólio do poeta.

Foi a consulta e estudo deste acervo li‑
terário (composto por cadernos com títu‑
los, ordenação e datas de organização dos 
poemas, e por recortes de jornais e revis‑
tas) que permitiu também, como sublinha 
a responsável pela reedição, Joana Morais 
Varela, aumentar «substancialmente a in‑

formação sobre as escolhas editoriais do 
autor» e obter um maior rigor «quer no 
estabelecimento de uma cronologia apro‑
ximada quer na correcção de alguns lapsos 
e no registo de variantes» (p. 218‑19).

A mais‑valia que esta nova edição nos 
traz é, igualmente, fruto de uma aturada 
pesquisa que tornou possível aceder a poe‑
mas enviados por Cristovam Pavia a outros 
escritores e amigos, como é o caso de José 
Régio, Alberto de Serpa, Teixeira de Pas‑
coaes ou do tio Adolfo Bugalho. Embora 
não se assuma como tal, tem verdadeiras 
características de uma edição crítica. É, de 
qualquer modo, uma edição criteriosa, que 
fornece importantes e oportunas informa‑
ções sobre a génese da produção poética 
de Pavia, num suculento aparato de no‑
tas e referências bibliográficas, inserindo 
ainda uma nota biográfica e um prefácio 
— que mais não é do que um precioso 
mini‑estudo da obra do poeta — da auto‑
ria de Fernando J. B. Martinho, para além 
de uma Marginália, em que se recolhem 
excertos críticos de autores vários (João 
Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro, 
José Régio, António Ramos Rosa, Joaquim 
Manuel Magalhães, José Bento, Nuno Jú‑
dice, entre outros).

Em boa hora surge, por isso, este «kit‑
‑Pavia», que nos dá a conhecer, de múl‑
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tiplos ângulos, a obra de um grande 
pequeno‑poeta, ofuscado, como muitos 
outros, pelos holofotes dos nomes maio‑
res, quando não mesmo pela circunstân‑
cia feliz de existirem tantos bons poetas 
merecedores de atenção, na literatura por‑
tuguesa do século xx.

Nascido em 1933 e falecido em 1968, 
Cristovam Pavia teve, é certo, uma vida 
literária relativamente curta, perpassada 
que foi por longos silêncios. Todos os seus 
exegetas apontam, contudo, a precocida‑
de da sua afirmação como poeta de corpo 
inteiro. Bastaria, aliás, para o comprovar, 
atentar, por exemplo, num poema (por 
ele deixado inédito), datado de 2‑8‑1948, 
quando não completara ainda quinze 
anos, e que começa «Sou o parvo extra‑
vagante e solitário, / E sou o beco sem 
saí‑da» (p. 123). Se é evidente aqui o eco 
do Mário de Sá‑Carneiro de «Carangue‑
jola» — «Deixai!: eu sou o Incompre‑
endido, o Solitário, / O Triste, o Erva, o 
Bobo, o Alto, o Louco, / Que sonha muito 
e bem, e canta mal e pouco, / E tem ter‑
nuras de andorinha e fúrias de leão!» 
(p. 124) —, não é menos evidente que es‑
tamos já perante um «autor», isto é, al‑
guém cujo domínio da linguagem poética 
mais do que se anuncia, se faz presente. O 
mesmo se poderia dizer a propósito do 
«Poema Vesperal» (de Julho de 1949), 
onde ressoa o «cansaço» do cansado Ál‑
varo de Campos: «Dizem que não tenho 
idade para estar cansado. / Digo que não 
tenho idade para estar cansado. / Mas eu 
estou irremediavelmente cansado… / […] 
/ Contudo, estou cansado. // Representei 
/ E cansei‑me; e desatei a gritar tudo… 
toda a Verdade. / Febrilmente gritei, ras‑
guei máscaras, cuspi máscaras… / Agora 
até disso estou cansado / E nem leio o 
meu Baudelaire… o Príncipe de Todos. // 
[…] // Estou muito cansado. // Só interes‑
sa ir para a cama / E dormir… // Dormir 
bem…» (p. 67‑8).

(Curiosamente, Cristovam Pavia viria, 
perto do final da sua vida poética, a usar 
máscaras, à maneira pessoana — «semi‑
‑heterónimos» lhes chama Fernando Mar‑
tinho. Com a assinatura de Dr. Geraldo da 
Cunha Menezes Ferreira, ou apenas Geral‑
do Ferreira, encontramos poemas, todos 
eles dos anos 60, deixados por publicar, de 
uma feição e estilo inteiramente diversos 
dos que assume a sua poesia mais conheci‑
da. A veia satírica está bem presente num 
«Epitáfio», ou numa «Litania da Rua dos 
Fanqueiros», em que se permite invecti‑
var Salazar com o seu «rebanho de sacris‑
tas», uma Lisboa «enjoada e indecente» 
e um Portugal, «pátria de meia‑tigela». 
Adoptando o nome de Amílcar d’Andrade 
Pego, faz também uma «Homenagem a 
Um Poeta Estrangeiro», com algum sabor 
surrealista‑abjeccionista. Marcos Trigo é, 
por sua vez, o nome escolhido para assinar 
uma erótica «Alva», em quadras ao jeito 
popular, ou uma irónica «Livre Lengalen‑
ga a Um Poeta e Invocação», dedicada a 
Manuel Bandeira1.)

Esta filiação modernista seria, de resto, 
perfeitamente expectável, num jovem cuja 
educação literária fora feita, para usar as 
palavras do prefácio, «à sombra de toda 
uma herança da modernidade que os au‑
tores mais ligados à ‘folha de arte e crítica’ 
de Coimbra cultivavam» (p. 8). Sendo fi‑
lho de um presencista (Francisco Bugalho), 
natural é, pois, que Cristovam Pavia tenha 
bebido nas páginas da revista a sua inspi‑
ração primeva. Por outro lado, é nos anos 
40 que Fernando Pessoa ganha verdadeira 
visibilidade com a publicação póstuma da 
sua obra ortónima e heterónima.

Não são, assim, de estranhar as ressonân‑
cias apontadas, como, aliás, o não serão as 
de José Régio, figura grada do chamado 
Segundo Modernismo. Em «Madrigal 
Indeciso», poema de 1948, o autor cita 
mesmo uma expressão de Régio: «Toda 
de branco, ‘que o branco é sempre lindo’, / 
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Fresca, flébil, e sorrindo…» (p. 129). A Ré‑
gio, nunca Pavia deixa de admirar profun‑
damente. Lembrem‑se algumas passagens 
de cartas a Anne Perrier, escritas nos últi‑
mos anos de vida do poeta. Em 15‑6‑1966, 
escreve: «Je vous envoie une photo récen‑
te de notre grand poète José Régio, sans 
doute le plus grand poète vivant du Por‑
tugal», considerando‑o também «un des 
plus hauts poètes mystiques de la Pénin‑
sule Ibérique»2. E em 26‑7‑1966, precisa: 
«Je ne sais pas: Régio est sans doute le plus 
grand poète après (depuis) Pessoa»3.

Contudo, com a publicação de 35 Poe‑
mas (ainda aqui, neste título, uma «dedi‑
catória» ao Pessoa dos 35 Sonnets?), é de 
uma voz pessoal, singular, que se trata.

Refractária a quaisquer classificações, a 
poesia de Cristovam Pavia é integrada, por 
Fernando Guimarães, num tempo de tran‑
sição, já que apresenta a particularidade 
«de mostrar como ainda era possível ir ao 
encontro de uma sensibilidade e de uma 
concepção de poesia que mantém relações 
atenuadas com a dos presencistas»4, recu‑
sando, no entanto, à semelhança da maio‑
ria dos poetas, colaboradores como ele das 
revistas Távola Redonda e Árvore, cair quer 
nos excessos de imaginação dos surrealis‑
tas quer na arte política e socialmente 
comprometida dos neo‑realistas. A obra 
de Pavia fará seu o lema fundamental des‑
sas revistas, segundo o qual a poesia seria 
«feita por todos», na busca de uma lin‑
guagem pura e da valorização do seu papel 
na criação poética, na assumpção de uma 
liberdade sem a qual «o estado de graça» 
de Pavia se tornaria impossível.

«Estado de graça» é uma expressão sua 
— «Espero por ti / Tão cheio de paz / 
Que quando vieres / Te merecerei… // […] 
// Espero por ti / Em estado de graça… / 
Quando vieres / Te merecerei.» (p. 29) — 
sinónima do deslumbramento que percor‑
re os seus versos: «Afinal as tuas lágrimas 
por mim são gotas de orvalho / Na manhã 

que desponta!…» (p. 28); «Floriram as 
glicínias / Como uma infância límpida / 
No ar que ficou calmo…» (p. 32); ou «Os 
candeeiros flutuam, líricos, na névoa. / Os 
sons chegam macios, o tempo parou / E o 
asfalto desfaz‑se em estrelas» (p. 35). 

Mas é também uma poesia onde são 
recorrentes temas como o regresso à in‑
fância, um «Regresso sem saudade…» 
(p. 32), ou a busca de um despojamento 
e de uma limpidez, de matriz religiosa 
— «Que a minha oração nada mais seja: / 
Basta descansar» (p. 25) —, de comunhão 
com a terra: «Abelhas do sol, / Gargantas 
de amor, / Beijai‑me, levai‑me / E deixai‑
‑me em flor…» (p. 48); «No meio da pla‑
nície, que é o meu corpo, / Ao relento da 
noite escura…» (p. 51).

É esta poesia sem rótulos, sem compro‑
missos estéreis, que a presente edição nos 
convida a revisitar, a redescobrir. Uma 
poesia feita de muitos tempos — «O pas‑
sado tão presente… / O presente tão incer‑
to… / E o futuro tão obscuro…» (p. 26) —, 
que procura «Suster o peso da hora / Até 
soltar sua canção intacta» (p. 56). E a re‑
visitar, a redescobrir um poeta cuja vida se 
resume, em «Êxtase I», como «Um sor‑
riso entre lágrimas… / Uma lágrima en‑
tre sorrisos… / E a Poesia pairando sobre 
tudo!» (p. 76).

Manuela Parreira da Silva

notas

1 O poeta brasileiro, que lhe merece, de resto, 
mais alguns poemas da mesma época, é, para 
Pavia, como confessa a Anne Perrier, em carta de 
26‑7‑1966, «un des plus grands poètes du Monde!». 
Cf. Anne Perrier, «Cartas Inéditas de Cristovam 
Pavia», Colóquio/Letras, n.º 12, Mar. 1973, p. 44. 

2 Idem, ibid., p. 42.
3 Ibid., p. 44.
4 Fernando Guimarães, A Poesia Contemporânea 

Portuguesa. Do Final dos Anos 50 ao Ano 2000, 3.ª 
ed. rev. e aumentada, Vila Nova de Famalicão, 
Quasi Edições, 2008, p. 38.


