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ALbANO MARTINS «ESCRITO A vERMELHO»

Após a fugaz aparição em língua italiana de três breves composições 
inéditas, «Poemas Florentinos», no volume Fiorenza mia…! Firenze 
e dintorni nella poesia portoghese d’oggi (2009), que organizámos para 
a Firenze University Press, está finalmente à disposição do público 
italiano, pela primeira vez, depois de 60 anos de intensa atividade do 
autor, a ampla e preciosa coletânea antológica, Scritto in rosso*, orga-
nizada por António Fournier, com os mais significativos poemas de 
Albano Martins, poeta de requintada envergadura lírica. 

Escritor sobejamente conhecido nos meios académicos italianos, 
onde a sua obra é desde há muito objeto de estudo em teses de licencia-
tura e ensaios, mas quase completamente ignorado do grande público 
devido ao obstáculo da língua, Albano Martins é agora finalmente 
proposto, numa cuidada e valiosa edição italiana, ao leitor amante da 
bela poesia de tonalidade intimista e reflexiva.

O volume antológico em questão vem, de facto, assinalar não tanto 
a efeméride celebrativa de uma longa vida dedicada de modo ímpar à 
poesia, quanto, sobretudo, o momento feliz de uma lenta mas progres-
siva descoberta por parte do leitor italiano de uma poesia, originalís-
sima e nunca óbvia, e não raro surpreendente no discurso poético que 
encena, já de resto amplamente difundida e apreciada em muitos países 
ocidentais, e que em Escrito a Vermelho (1999), um dos livros em que 
Albano mais nos permite apreender o sentido pleno da sua poética, se 
explicita aforisticamente na convicta e significativa asserção «escrever 
é fazer da vida uma pauta e um compêndio de espuma».

Na verdade, se percorrermos — a partir do distante ano de 1950, 
quando aos vinte anos dá ao prelo Secura Verde, sua primeira coletânea 
de líricas juvenis, mas que traduzem já uma surpreendente maturidade 
expressiva — a imensa produção poética de Albano, poderemos notar 
quanta dedicação despendeu no seu infatigável burilar poético, con-
substanciado na busca obstinada, rigorosa, da expressão mais imediata 
e direta, eliminando o excesso e o redundante, para adquirir aquele 
aticismo lírico, feito de concisão e absoluta precisão verbal, de que se 
imbuíra em longos anos dedicados ao estudo da poesia clássica, e que é 
desde sempre a imagem de marca da sua escrita.

Na louvável coletânea de Fournier, propositadamente limitada 
à seleção de poemas de apenas quatro livros — A Margem do Azul 
(1982), Rodomel Rododendro (1989), Uma Colina para os Lábios (1993) 
e Escrito a Vermelho (1999) —, dá -se conta do essencial destes aspectos 
estilísticos, acolhendo de cada livro as composições mais emblemáticas 
e caracterizantes, que todavia se desenrolam na encenação exaustiva 
e completa das temáticas mais caras ao poeta. Isso permite ao leitor 
italiano — mediante uma exemplar e feliz transposição para a língua 
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de Dante, a cargo de Fournier e de Francesco Guazzelli —, embora 
numa dimensão necessariamente sinóptica, compreender toda a força 
expressiva do texto original; de uma poesia que, em suma, não contem-
poriza em requebros sedutores de sons vazios e rebuscadas assonâncias, 
mas faz deles, assumidos com parcimónia, um vibrante instrumento 
significante que confirma e confere pregnância comunicativa a todo o 
discurso poético.

Daí emerge, por conseguinte, uma proposta de textos e de tradu-
ção muito eficaz no plano da textualidade que, enquanto tal, eleva o 
destinatário italiano a participante, em diálogo com o sujeito poético, 
na construção dos significados no proscénio da ficção.

Paradigmático, nesse sentido, o seguinte poema, extraído de A 
Margem do Azul (p. 8 -9) e aqui proposto em original e na tradução 
italiana:

Tu estás do outro lado. Tu sei dall’altra parte.
Há pêssegos, laranjas sobre a mesa. Ci sono pesche, arance sul tavolo.

Presenças tangentes ao desejo. Presenze che sfiorano il desiderio. 

em que, na evocação viva e sensual do momento íntimo e intenso 
que anuncia o ato de amor, o sujeito desenha um estado de trépida, 
silenciosa tensão, rico de ternas promessas, apesar do carácter estático 
dos atores essenciais — o eu e o tu — instaurado pelo olhar, a que é 
confiada a função de conferir movimento à cena, gerando um mudo e 
sedutor ato comunicativo que conduz à cumplicidade. Ao destinatário 
italiano, não desprovido espectador, mas ativo reelaborador do sentido, 
não passam despercebidos aqueles «pêssegos, laranjas sobre a mesa» / 
«pesche, arance sul tavolo» que, na sua carga simbólica de eloquente, 
densa sensualidade, remetem para toda uma tradição lírica italiana 
que, partindo de Dante e Petrarca, passando Foscolo, D’Annunzio 
e chegando a Montale, para citar só alguns entre tantos, confere à 
fruta mediterrânica, sumarenta e saborosa, claras alusões eróticas. 
A imobilidade e os tácitos e trepidantes olhares dos protagonistas são 
interrompidos, paradoxalmente, por uma «natureza morta», repre-
sentada pelos pêssegos e pelas laranjas colocadas na mesa: é a fruta, 
com toda a sua simbologia erótica, a movimentar a cena, sfiorando o 
desejo e inflamando -o. O mesmo ritmo, que os tradutores conseguem 
«recriar» no texto de chegada, dá à composição aquele movimento 
lento, quase sincopado, característico dos prelúdios de amor, proposto 
pelo poeta. Mas em italiano o sintagma do explicit «che sfiorano il 
desiderio», sublinha — se possível — com maior leveza que o original 
a carga sensual do conjunto, que na verdade a palavra «tangentes» do 
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texto de partida parece amortecer, descurando o impercetível e ligeiro 
movimento, inerente ao «desejo».

Outro rápido exemplo de louvável mestria tradutiva é o curto 
poema, um dístico, que vem logo a seguir ao poema que acabámos de 
comentar (p. 8 -9):

Toco -te.   Ti tocco.

E todo o oiro se dissolve. E tutto l’oro si scioglie.

em que o sintagma «si scioglie» assume para o leitor italiano uma 
valência erótica mais pregnante que o original, na medida em que o 
«si scioglie» na imagem sinonímica evocada de «si liquefa» introduz 
elementos de ternura partilhados no gesto da carícia, ausentes em «se 
dissolve» do sintagma português, o qual — a ser traduzido à letra com 
«si dissolve» — se revestiria na língua italiana de um inoportuno 
sentido, que destoaria, atenuando o implícito apelo ao enternecimento 
amoroso, simbolizado pelo quente fluir líquido da imagem erótica.

Em todo o caso, como era de esperar, toda a coletânea antológica é 
atravessada — na seleção cuidada e consciente dos textos — por alguns 
dos temas privilegiados e recorrentes, caros ao autor, que inundam 
todo o macrotexto e que aqui encontram uma colocação significativa, 
a partir da escolha dos quatro volumes indicados atrás, produzidos nos 
anos 80 e 90, que assinalam a plena maturidade expressiva atingida 
por Albano: o eros, a que amplamente nos referimos; mas também o 
cromatismo, com duas cores privilegiadas, o azul e o vermelho, engasta-
das também no título de duas das quatro coletâneas poéticas referidas, 
que constituem, para usar as palavras de Fournier, «as extremidades 
do espectro cromático, em que o poeta coloca o homem, como antena 
vegetal, ligada ao cosmos mediante valores universais como a ternura, 
a lealdade e o amor» (Fournier, p. XVII); o sensualismo, naquela sua 
maneira de estar no mundo, alertando todos os sentidos para a escuta 
da sua voz e traduzir ao leitor, num dizer poético essencial e depurado, 
obliquamente «miniloquente», o significado mais escondido de cada 
um deles; e, por fim mas não por último, sobretudo o silêncio, «escu-
tado» e surpreendido na sua essência de não rumor e, por isso, na 
sua força comunicativa. De resto o silêncio absoluto não existe senão 
nos espaços infinitos e astrais. O mundo que nos circunda está cheio 
de sons, algo que é diferente dos rumores: o som — ao contrário do 
rumor sempre invasivo — alcança muitas vezes a nossa alma de forma 
leve e agradável, muitas vezes através da pureza acariciadora do ar, de 
uma ligeira brisa; ou através do rumorejar das folhas ou do impercetível 
sussurro das ervas, que trazem até aos ouvidos a voz dos prados ou dos 



178

campos. No silêncio, no «silêncio -não silêncio» do mundo, o poeta 
reencontra o pulsar de todos os seres, vivos ou não, da sua «respiração» 
calma, despertando em si e no leitor a confiança e a esperança, a dis-
posição privilegiada para escutar a natureza e ligar -se a ela. O silêncio, 
por conseguinte, faz -se, sobretudo, vocação para a escuta, via de acesso 
ao que não é imediatamente alcançável — esse estado de graça que 
conduz à poesia, que é «de sua própria natureza, substância escura» 
(Circunlóquios II, p. 16) e que se nutre de silêncio. 

Como recorda Eduardo Lourenço no prefácio a Vocação do Silêncio. 
Poesia (1950 -1985), de Albano Martins, esta atenção ao silêncio por 
parte de um poeta pode parecer «pleonástica» para quem não ignora 
que a poesia nasce do silêncio e ao silêncio reflui depois de nascer. Mas 
em Albano a vocação para o silêncio é fuga dos rumores ensurdecedo-
res de um certo Modernismo e Surrealismo: é um modo minimal de se 
colocar perante as coisas e sobre elas refletir, «é vontade de uma música 
menos estridente, menos provocante»1.

Veja -se, a propósito, a seguinte breve reflexão, extraída a título de 
exemplo da coletânea Rodomel, Rododendro, para compreender a fundo 
o sentido pleno e a função que desempenha o silêncio no discurso 
íntimo e amoroso do sujeito:

É isto que vês. O resto é silêncio, como alguém disse e tu repetes. 
Em silêncio. O silêncio.

È quello che vedi. Il resto è silenzio, come ha detto qualcuno e tu lo ripeti. 
In silenzio. Il silenzio.

(p. 18 -9)

em que, de facto, o eu e o tu, viandantes sem meta «pela noite dentro» 
no silêncio e com o silêncio, encontram «o princípio e o fim» do sig-
nificado da vida, que se sublima no gesto de amor e no ato «calado da 
fecundação». 

Para concluir estas breves notas, não posso deixar de me refe-
rir — como paradigma perfeito não só do valor absoluto da poesia de 
Albano, mas também da ligeira e sabedora transposição para a língua 
italiana que com coerência flui ao longo de todos os textos seleciona-
dos — ao poema «Escrito a Vermelho» / «Scritto in rosso» (p. 106 -7) 
da homónima coletânea:

Também ainda não disseste E ancora niente hai detto
(e é bom que o faças (ed è bene che tu lo faccia
antes que anoiteça) prima che giunga la notte) 
que foi ao serviço che fu per servire
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duma causa una causa
que vieste. Não lhe dirás che tu sei venuto. Non ne dirai
o nome, nem é preciso, il nome, né è necessario farlo,
julgo eu. Basta que se saiba suppongo. Basta che si sappia
que foi com o sangue che fu con il sangue
que sempre o escreveste. E bastará che tu hai scritto, sempre. E basterà
por isso, que leiam pertanto, che si leggano
os teus versos. Porque i tuoi versi. Poiché
em todos eles ognuno di essi
está escrito a vermelho. è scritto in rosso.

Deter -me -ei por fim na tradução, ou melhor, nalgumas felizes 
soluções adotadas pelos tradutores, para transpor para a língua de 
chegada este extraordinário poema, quer a nível de significados, quer 
do ritmo e assonâncias. Como se pode notar, a transposição dos signi-
ficados apresenta -se bastante linear e coerente, e fizeram bem os tra-
dutores em se preocupar essencialmente com o ritmo e a melodia, que 
no original envolvem e enriquecem todos os significados do discurso 
poético. Apesar da aparente simplicidade da transposição para italiano 
de uma língua de partida «irmã», como é o caso do português, uma 
não ponderada tradução literal comprometeria de forma irreparável 
todo a armação rítmica do texto. Conscientes do facto de que traduzir 
poesia significa «recriar» poesia noutra língua, os tradutores inter-
vieram no verso com impercetíveis mas decisivas alterações as quais, 
não mudando o significado, conferiram ao verso em italiano uma 
pregnância rítmica inesperada, que não se quer nem melhor nem pior 
que o original, mas nova e, não raramente genial, como por exemplo 
o verso «antes que anoiteça», de absoluta liricidade na economia 
rítmica de todo o texto, traduzido em italiano com «prima che giunga 
la notte», preferido — como seria lícito esperar — ao mais prosaico 
e arrítmico «prima dell’imbrunire», ainda que «imbrunire», direto 
correspondente italiano de «anoitecer», fora do presente contexto, 
tenha por si só uma codificação poética e uma mesma carga lírica. De 
resto, se se tivesse optado por «imbrunire», mantendo a originária 
estrutura sintática, obter -se -ia «prima che imbrunisca», com a con-
sequente perda não só do ritmo, mas também da própria liricidade do 
verso. Mas ter -se -ia verificado o mesmo, se se tivesse recorrido à forma 
implícita «prima dell’imbrunire», que teria revelado uma pobreza de 
ritmo desconcertante. Pelo contrário, o sintagma «prima che giunga 
la notte» concilia de forma soberba a transmissão do significado, 
mantém a mesma estrutura sintática e confere ao verso um ritmo e 
uma melodia pregnante, ainda que — como é inevitável — diferente 
do original.
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O mesmo pode notar-se no enunciado: «Basta que se saiba / que 
foi com o sangue / que sempre o escreveste», traduzido em italiano 
com «Basta che si sappia / che fu con il sangue / che tu hai scritto, 
sempre». Para além da leve intervenção no significado do original 
com a elisão do pronome pessoal «o», deslocando do eixo dos signifi-
cados o objeto da ação, que percorre a primeira parte do texto, para o 
âmbito do genérico e da indeterminação, não há dúvida que na língua 
de chegada todo o período adquire uma melodia e um ritmo inéditos, 
originados por aquele «sempre», situado no final do enunciado, em 
posição de absoluto relevo, separado de tudo o resto pela vírgula, quase 
a querer remarcar a sua força expressiva, passada em surdina no origi-
nal. A ganhar é seguramente o ritmo que, abrandado, vem conferir ao 
conjunto uma solenidade de tipo elegíaco, que encontra o seu clímax no 
próprio explicit da composição traduzida, naquele «Poiché / ognuno 
di essi / è scritto in rosso», de igual intensidade emotiva que no texto 
de partida.

Piero Ceccucci 

Notas

* Albano Martins, Scritto in rosso, Antologia poética organizada por António Four-
nier, edição bilingue português/italiano, trad. Francesco Guazzelli e António 
Fournier, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010.

1 Eduardo Lourenço, «Prefácio» a Albano Martins, Vocação do Silêncio. Poesia 
(1950 -1985), Lisboa, Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 1990, p. 13.

PAISAGENS AFETIvAS EM «vIAjO PORqUE PRECISO, 
vOLTO PORqUE TE AMO»
Viajo porque preciso, volto porque te amo (2010), de Karim Aïnouz 
e Marcelo Gomes, é um diário de viagem. Um diário audiovisual. 
Começo a escrever sobre o filme com esta afirmação porque pretendo 
dar ênfase ao seu carácter literário, tendo em consideração que os diá-
rios (de viagem e outros) há muito são um género conhecido e estudado 
dentro do campo literário. Não é por ser um filme que Viajo porque 
preciso, volto porque te amo escaparia às características desse género, mas 
é justamente por ser um filme que a narrativa (documental?) produzida 
e dirigida por Aïnouz e Gomes acrescenta a essa tradição novos matizes 
estéticos e éticos. Posto isto, passo a tratar do filme como se fosse uma 
peça a mais no tabuleiro antigo dos relatos de viagem, como um seu 
avatar contemporâneo. Evidentemente que, em tal tabuleiro, todas as 
questões teóricas e conceituais relativas a trânsito, deslocamento, fron-
teiras, identidade, nomadismo — questões que transcendem campos 


