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em relação ao país. Os seus últimos livros 
de poesia tinham sido recebidos em silên‑
cio», p. 146).

Todas estas contrariedades vão criando 
um ambiente de desconforto ao mesmo 
tempo topográfico e existencial. O cava‑
lheiro bem vestido — apesar dos fatos de‑
lidos e reinventados — dá lugar a um velho 
que «andava sempre com a mesma roupa, 
a mesma roupa desirmanada e gasta, dia 
após dia, até já se parecer com um maltra‑
pilho» (p. 141). Maltrapilho na roupa e ir‑
remediavelmente solitário no corpo e nos 
afectos. Sendo serenamente homossexual, 
mas, à semelhança de Pasolini, repulsor da 
homossexualidade como «um modo de 
vida» (p. 44), Alberto de Lacerda conse‑
gue, em Londres, eludir «as condenações 
hipócritas da ‘odiosa moral salazarista e 
do catolicismo à portuguesa’» (ibid.). No 
entanto, embora termine o poema «O Rei 
de Londres» (com o título em caracteres 
gregos) com dois versos potencialmente 
eufóricos («Nesta floresta encantada eu 
vim nascer / Aos meus vinte e três anos»), 
a verdade mais funda faz eclodir em surdi‑
na a maldição atrídica agonicamente for‑
mulada no belíssimo poema «Lourenço 
Marques Revisited», do livro Exílio: 

[…]

A luz intensa bela e dolorosa
A adolescência dilacerada
A ternura dezoito anos recusada
Na casa dos Átridas
O crime horroroso que não houve
Mas as feridas abriram manaram um

[sangue
Que penetra implacável as fendas do sono
E me deixa acordado à beira da estrada
Com lágrimas que percorrem
Trinta e quatro anos

Segundo nos diz Eugénio Lisboa, no seu 
livro Indícios de Oiro, José Rodrigues Mi‑
guéis viveu longos anos em Nova Iorque, 

fazendo «uma vida que igualmente pode‑
ria ser feita em Freixo de Espada à Cinta» 
(vol. I, p. 185). Ou seja, não conseguiu fa‑
zer corpo com a cidade. Algo parecido se 
terá passado com o depressivo Rui Kno‑
pfli em Londres. Pelo contrário, Alberto 
de Lacerda foi construindo lares inusita‑
dos nas cidades por onde passou. Mas a 
sua vida «era a poesia. Eram ‘as coisas do 
espírito’. Aí estavam os seus objectivos» 
(p. 109). A solidão povoada. O verdadeiro 
lugar de exílio. Este livro de Luís Amorim 
de Sousa e a colecção em boa hora levada 
a cabo conjuntamente pela editora Assírio 
& Alvim e a Fundação Mário Soares tor‑
nam menos espinhosas as agruras do exí‑
lio, partilhando‑o, dando sentido a uma 
vida que se foi justificando, com lúcida 
persistência, numa das esferas da comple‑
xidade humana: a menos perecível. Por 
algum motivo, o livro começa falando de 
poesia e termina com um poema do autor: 
súmula lírica de homenagem e pertença.

António Manuel Ferreira

Gonçalo M. Tavares

UMA VIAGEM À íNDIA
Lisboa, Editorial Caminho / 2010

Este é um livro a muitos títulos surpreen‑
dente. Não pelo ineditismo ou pela no‑
vidade das peripécias, não por aspectos 
empolgantes da acção, mas, desde logo, 
pela maneira como, nele, caleidoscopica‑
mente, tudo se eleva à dignidade de lite‑
ratura enquanto meio para retratar, talvez 
dizendo melhor, radiografar a condição 
humana. Classificá‑lo de acordo com a sua 
natureza é logo um problema. Tratar‑se‑á 
de prosa ou de poesia? E será um roman‑
ce ou uma epopeia em verso? O subtítulo 
de Uma Viagem à Índia é Melancolia Con‑
temporânea (Um Itinerário), o que, só por 
si, adianta pouco para uma resposta salvo 
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quanto à tonalidade saturniana do nosso 
tempo. Mas a palavra «epopeia» aparece 
várias vezes no texto (por exemplo, em V, 
6 ou VII, 78). E, se aceitarmos que a con‑
taminação das epopeias clássicas pela con‑
temporaneidade as converte em romance, 
como pretendia Bakhtine, teremos que 
esta longa narrativa participa da ficção 
romanesca, embora épica por designação 
voluntária do autor e por matrizes mais ou 
menos remotas da sua trama que, em par‑
te, mas só em parte, a explicam. No denso 
prefácio de Eduardo Lourenço, que fala 
de um poema «provocantemente épico 
e anti‑épico» (p. 17), depara‑se‑nos uma 
pista importante: «É uma viagem menos 
epopeia que irónica travessia de um espaço 
mitológico, de nós como Ocidentais, imer‑
sos, se não submersos, pelos sonhos dos 
outros, revividos como nossos e dos nossos 
como de ninguém» (p. 16).

Façamos uma breve glosa a este ponto: 
se a travessia se qualifica pela ironia é por‑
que esta é a arte de pôr tudo em causa e 
de chegar às coisas pela afirmação, men‑
ção ou insinuação do seu contrário, dan‑
do também existência, densidade e força 
a esse contrário… A litotes, supondo uma 
arte de evasivas, é, por vezes, uma figura 
sibilina do discurso: «Mas falemos ain‑
da, Bloom, da ironia que muito / aplica‑
remos» (I, 24). E é curioso que a leitura 
brilhantíssima que Eduardo Lourenço faz 
deste poema possa explicar‑se por uma 
acumulação de categorias que se afiguram 
da ordem da dialéctica pessoana do ser e 
do não ser e do ser‑se deixando de ser para 
voltar a ser não sendo. Como neste passo: 
«É sobretudo a contra‑epopeia, ao mes‑
mo tempo luminosa, paródica e burlesca, 
de um herói de tudo como nada que sub‑
verte todas as versões épicas da Viagem 
que inventámos e que é sempre, ao fim e 
ao cabo, a não‑viagem que nós próprios 
somos» (p. 15). Comecemos pois por es‑
sas matrizes.

Uma delas, a do protagonista Bloom na 
sua deambulação, aponta para o Ulysses 
de James Joyce: «Falaremos de Bloom» 
é uma frase que recorre, como basso osti‑
nato, na proposição da epopeia. Bloom, 
conquanto tudo leve a crer que saiu das 
páginas de Joyce, é português, circunstân‑
cia que nos mostra ser a sua identidade 
problematizada logo a partir do estatuto 
de uma pura personagem de ficção. Ele 
torna‑se uma espécie de mito literário a 
funcionar como protagonista dentro de 
uma narrativa que tem outros marcados 
referentes, assim se reinventando face à 
História da Literatura e face à História 
tout court: o pai de Bloom matou‑lhe a 
mulher e Bloom matou o pai. A viagem à 
índia, como Eduardo Lourenço também 
nota, tem por isso um fim de expiação: 
«Buscar água que o lave do seu crime ir‑
remível» (p. 19). E assim, entre ecos da 
morte de Inês de Castro e reverberações 
edipianas («Tanta veneração aos pais se 
deve», diria Camões), a literatura, o mito 
e a história voltam a jogar os seus jogos de‑
ceptivos de memória e de destino. 

Outra matriz, a de Os Lusíadas, apon‑
ta para toda uma série de importantes 
pormenores de estrutura, encadeamento 
narrativo e alusão implícita ou explícita; 
a terceira, e talvez a mais importante por‑
que fundacional, é a da Odisseia, que está 
assumidamente por detrás daquelas duas: 
na obra de Joyce essa relação é evidente e 
literal; n’Os Lusíadas, encontra‑se no pró‑
prio centro geométrico do poema. Bloom 
é pois um novo Ulisses que parte de Ulis‑
seia, afinal a cidade que fundou e a que há‑
‑de regressar.

A relação com a nossa epopeia nacional 
processa‑se por várias vias: por um lado, 
o mais imediatamente evidente, temos 
a partição em dez cantos, cada um deles 
com tantas estrofes, em verso livre e irre‑
gular e de extensão variável, quantas as de 
cada um dos cantos de Os Lusíadas; por 
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outro lado, surge toda uma série de alusões 
e variações, mais ou menos parodísticas, e 
mediadas por correlativos de episódios 
que, pela localização topográfica e pelo 
sentido, se inspiram e têm a sua razão de 
ser noutros tantos quadros do poema de 
Camões, da já referida morte da mulher 
do protagonista no Canto III, num remake 
da morte de Inês de Castro, à evocação 
do Magriço e dos doze de Inglaterra por 
via de uma história de doze defensores de 
prostitutas contada do Canto VI. A cor‑
respondência é por vezes minuciosamen‑
te agenciada: assim como no Canto V de 
Os Lusíadas o escorbuto é referido na es‑
trofe 82, assim também, aqui, o escorbuto 
surge na mesma estrofe do mesmo canto 
de Uma viagem à Índia… Outro caso é o da 
citação literal, na estrofe 152 do Canto X 
desta Viagem, de um verso da estrofe 152 
do Canto X de Luís de Camões: «Tomai 
conselho só de experimentados». Ou, 
onde no Canto VII, estrofes 61 e 62 de 
Os Lusíadas, se propõe um sistema de tro‑
cas mercantis, aqui, na estrofe 61 do canto 
correspondente, lemos: «Mas Bloom dis‑
se ainda: trago mercadorias / mentais de 
toda a Europa» (o que também podemos 
correlacionar com a Ropica Pnefma, ou 
mercadoria espiritual, do historiador João 
de Barros, cuja primeira Década da Ásia é 
fonte de Os Lusíadas). Aos fenómenos na‑
turais do Canto V temos, no mesmo lugar, 
fenómenos naturais nesta viagem. À tem‑
pestade e à oração do Canto VI, corres‑
pondem aqui, nos mesmos lugares, uma 
tempestade e uma reza, assim como à flora 
do Canto IX (em Lusíadas IX, 56), corres‑
ponde uma referência, no lugar equivalen‑
te de Uma Viagem à Índia, às árvores de 
fruto. Ao acolhimento dos nautas na Ilha 
enamorada do mesmo Canto IX corres‑
ponde um ágape/orgia com prostitutas, 
em Paris, no regresso da viagem… Até no 
lugar da aparição do Adamastor (Lus., V, 
39), surge aqui um «velho de boca negra, 

/ dentes amarelos». Darei um outro exem‑
plo, este de processos ainda mais subtis: 
quem ler Gonçalo M. Tavares, na estrofe 
88 do Canto VIII: «Não era um ‘vago juí‑
zo’ / que ‘flutuava’, era um concreto juízo 
/ que pousava e percebia», só pode com‑
preender que estejam entre aspas o sintag‑
ma «vago juízo» e a palavra «flutuava» 
se for ver a estrofe correspondente de Os 
Lusíadas. Aqui, referem‑se as hesitações 
de Vasco da Gama em Calecute: «Tal 
o vago juízo flutuava / Do Gama preso, 
quando lhe lembrava / Coelho, se por caso 
o esperava» (Lus. VIII, 88), deste modo se 
percebendo que as hesitações de Bloom 
são uma variação do próprio texto camo‑
niano. E muitos mais pontos de contacto 
poderíamos indicar. O papel de Os Lusía‑
das deve portanto ser visto como muito 
mais do que uma simples grelha de refe‑
rências. O poema de Camões fornece uma 
bússola e uma cartografia de leitura que se 
prendem com o próprio processo criativo. 
A sua convocação, mesmo distorcida ou 
dissonante, é essencial para uma inteligi‑
bilidade profunda do texto e de uma certa 
configuração identitária, portuguesa e eu‑
ropeia: é certo que a alegoria magnificente 
da ilha posta por Vénus no caminho do 
regresso dos nautas n’Os Lusíadas, aqui dá 
lugar a um encontro com putas parisienses: 
o amor como recompensa e consagração 
degrada‑se na busca do prazer como co‑
mércio do corpo, actividade empresarial e 
mercantil, como se a um tempo de grande‑
zas gloriosas sucedesse irremediavelmente 
um tempo de infâmias e de misérias irre‑
versíveis, cuja premonição, aliás, já se fazia 
ouvir no texto camoniano, como ainda há 
pouco tempo Vítor Manuel de Aguiar e 
Silva observava, ao dizer de Camões que 
o mesmo autor textual que canta os feitos 
dos portugueses, também é quem, «ago‑
nicamente dividido reconhece, deplora e 
condena a face obscura, temível e infame 
— a outra face — da gesta heróica, dos 
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seus ideais e dos seus benefícios nacionais 
e universais».

Mas quem é Bloom? Detenhamo‑nos 
um pouco sobre alguns aspectos que de‑
limitam o conhecimento que dele nos é 
dado: «Ninguém sabe (muito menos ele: 
está demasiado perto)» (IX, 88); faz uma 
caminhada interior para a índia (VI, 25 e 
36), «sentiu tudo e o seu oposto» (VII, 
12). E vem definido em VII, 68. De si, ele 
mesmo diz que vem da Europa (VIII, 71) 
e define a História (VIII, 3). Esta demanda 
interior da índia que, não obstante, passa 
por peripécias em Londres e em Paris, re‑
dunda por fim no «tédio definitivo de / 
Bloom, o nosso herói». Mas porquê o tra‑
jecto de Lisboa passando por Londres e Pa‑
ris até chegar à índia? Na minha interpre‑
tação, Lisboa, Londres e Paris simbolizam 
os três países europeus que se instalaram 
no subcontinente indiano nos séculos XVI 
e XVII. São portanto uma espécie de siné‑
doque da Europa e do espírito europeu no 
contacto que Bloom pretende realizar com 
outras formas de contemplação metafísi‑
ca, de pensamento transcendente e de en‑
sinamento espiritual, cuja epítome estaria 
no encontro e no transporte, na bagagem 
de Bloom, do teatro de Sófocles e das car‑
tas a Lucílio de Séneca com o Mahabarata, 
mas formas de contemplação, de pensa‑
mento e de ensinamento que acabam por 
frustrar‑se. 

Trata‑se de uma aventura sem outra 
salvação que não seja essa melancolia con‑
temporânea de que o poema traça um iti‑
nerário. Na sua estrutura, os aforismos, os 
paradoxos, as reflexões de todos os géneros 
e feitios, umas, aparentemente ingénuas, 
outras correspondentes a altos voos filosó‑
ficos, algumas de matriz wittgensteiniana, 
outras talvez mais da índole do poema di‑
dáctico em que se conjugam os tempos de 
deambulação e os tempos de aprendiza‑
gem, Lehrjahre e Wanderjahre, mas todas 
de uma simulada evidência que se impõe 

por si mesma nesta viagem em que o lado 
de fora e o lado de dentro se permutam 
constantemente numa densa trama de 
alusões, aporias, evidências e certezas, são 
elementos que permitem que, indepen‑
dentemente do fio narrativo, o leitor pegue 
no livro e o leia por fragmentos, de que ir‑
radiam pistas consecutivas para reflexão e 
para incursões da mais variada ordem. Isto 
é: tão importante é o percurso do protago‑
nista, no arco que descreve, como cada um 
dos seus momentos nas derivas e reenvios 
que torna possíveis. E, como Bloom diz em 
VII, 42, «Quero ver se a índia, apesar de 
tudo, / ainda existe fora da linguagem».

De algum modo, no seu regresso, Bloom 
também é nós todos, como acontecia 
já com o Camões de Garrett, uma não‑
‑epopeia elegíaca em que o vate regressa 
a uma metáfora de ruínas mais do que a 
uma pátria e nela morre, enquanto Bloom 
regressa ao tédio e ao pessimismo da sua 
condição moderna e à falta de saída sa‑
tisfatória para essa condição e para a sua 
identidade (X, 81, 100, 111, 118). A sua 
nostalgia (dor do regresso) acaba por ser a 
de uma carência não colmatada e a de um 
falhanço a todos os títulos eurocêntrico. 
Não chegando a funcionar como Ersatz 
da «saudade» de Garrett, a melancolia 
nem sequer precisa de passar a ser, aqui, 
o «delicioso pungir de acerbo espinho» 
cantado pelo autor do Frei Luís de Sousa. 
É a simples constatação de um estado de 
indiferença acasalando bem com o anjo 
sombriamente ensimesmado da célebre 
gravura de Dürer…

Enfim, dizendo da minha admiração 
por Uma Viagem à Índia, creio que daqui a 
um século ainda haverá gente a fazer teses 
de doutoramento e a organizar simpósios 
sobre este livro de Gonçalo M. Tavares. 
E sobretudo a sentir‑se interpelada pelos 
meandros desta obra singular.

 Vasco Graça Moura


