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Volta (1976) — «síntese antológica da 
poesia desta guerra» —, pelo que as sec-
ções remetem para imagens -temas como 
«Partidas e Regressos», «Quotidianos», 
«Morte», «Memória da Guerra», etc. Na 
verdade, como se diz no posfácio, toda a 
antologia é escandida por quatro grandes 
tempos, que não se sobrepõem simples-
mente às tendências poéticas contempo-
râneas do acontecimento bélico, mas con-
firmam, enriquecendo -o, o estratificado 
imaginário literário ou, em sentido mais 
lato, cultural, sobre a Guerra: 1. A Poesia 
61 como requiem para um Império «ina-
tual» e denúncia de uma guerra suja; 2. 
O discurso poético conservador que une 
a ideia de Império a defender à ideia pós-
-revolucionária do império a recordar. 3. 
A constelação de três obras paradigmáti-
cas como as de Fernando Assis Pacheco, 
Manuel Alegre e José Bação Leal, onde o 
testemunho da experiência da guerra é tra-
duzido num realismo poético que, apesar 
da singularidade das respetivas trajetórias, 
cria uma língua possível para contar poe-
ticamente a Guerra e as suas feridas. 4. O 
«importantíssimo manancial de canções 
a que a Guerra Colonial deu origem», que 
inclui, numa dimensão cultural mais vasta, 
o canto de intervenção e a música popular, 
as revisitações rock e os cancioneiros de 
Guerra.

Em suma, esta Antologia pretende as-
semelhar-se à Memória (ou às memórias 
possíveis) que um acontecimento vio-
lento para a história portuguesa como a 
Guerra Colonial produziu. Neste sentido, 
como a Memória, a Antologia não aspira 
à totalidade (ou a uma totalidade muitas 
vezes perigosa) nem à unicidade. Porque, 
se a memória, individual e coletiva, tem 
de facto uma forma, a Antologia da Me-
mória Poética da Guerra Colonial procura 
reelaborar, nos interstícios entre o esque-
cimento e o excesso documental, entre 
processos de recalque e reconhecimento, 

os contornos e os encrespamentos de que 
são feitas sempre as tecnologias da recor-
dação. Mesmo aquelas em verso.

Vincenzo Russo

Notas

1 José Francisco Ruiz Casanova, Anthologos: Poética 
de la Antología Poética, Madrid, Cátedra, 2007.

2 José Angel Cilleruelo, «Reseña de Los versos 
satíricos de Eduardo Moga», El Ciervo, n.º 612, 
marzo 2002, p. 46, in <www.elciervo.es>.
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ana luísa amaral

PRÓSPERO MORREU
POEMA EM UM ACTO
Lisboa, Editorial Caminho / 2011

Quando revisitou A Tempestade, Peter 
Greenaway fê -lo através do olhar do seu 
protagonista, Próspero. O realizador 
inglês assumiu, então, radicalmente, a 
presença e a memória da personagem: 
a presença, através de Sir John Gielgud, 
que dá voz às diferentes personagens; a 
memória, revelada a partir dos livros que 
agora pontuam os sucessivos momentos 
da narrativa, da sua narrativa. Daí que o 
filme de Greenaway não reproduza o ori-
ginal shakespeariano, e se assuma como 
Prospero’s Books. Uma apropriação singu-
lar, reconheça -se.

A mais estranha peça de Shakespeare 
tem persistido no nosso imaginário quer 
pelas suas implicações políticas quer pela 
ambiguidade daquelas personagens que 
melhor têm conseguido resistir à passa-
gem do tempo: Próspero, Ariel, Caliban.

Dos seguidores de Freud aos de Marx, 
da crítica feminista aos estudos pós-
-coloniais, várias têm sido as ancoragens 
teóricas e estéticas que pretendem revê -la 
e desvendá -la. É com a memória destas 
releituras que deve ser entendida a cora-
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gem estética e ética de Ana Luísa Amaral 
em Próspero Morreu. Coragem estética, 
porque a poeta assumiu o risco de se con-
frontar com o peso de uma tradição forte; 
coragem ética, porque não resistiu ao su-
foco político com que tanto a peça como 
as suas personagens centrais têm sido re-
centemente perspetivadas.

O subtítulo Poema em Um Acto enuncia, 
desde logo, o subtil diálogo com Shakes-
peare. Identificado pelos ingleses como o 
poeta, e reconhecido noutros lugares como 
dramaturgo, Shakespeare opera uma sín-
tese entre emoção e intelecto através da 
palavra; aquilo que, a propósito dos poetas 
ingleses, Jorge de Sena com argúcia um dia 
designou «especular emocionalmente em 
verso»1. Ana Luísa Amaral evoca essa tra-
dição poética e especulativa, assumindo o 
processo de síntese que esta encerra, «poe- 
ma em um acto». Em vez de ficar cons-
trangida pelo peso da tradição, vai mais 
longe, proporcionando -lhe assim um novo 
percurso poético. Esta vertente é acentuada 
pela sua insólita convocação de persona-
gens oriundas de cenários históricos e míti-
cos distintos — Ariadne, Penélope, Bárba-
ra, Luís (de Camões), Caliban e Ariel.

Por seu turno, o título designa um fim, 
uma ausência e uma consequente or-
fandade a partir da qual as personagens 
emergem. Ariel, por Próspero criado/a, 
e que neste livro também funciona como 
coro, enuncia essa ausência: «Abriu na 
ilha a época de Inverno / e Próspero mor-
reu»; uma expressão (melopeia?) que, 
repetindo -se, funciona como mnemónica, 
qual raccord introduzindo a memória (que 
não a tautologia) no seio do texto.

«Próspero morreu» e, todavia, o seu 
legado persiste nesta escrita: tal como em 
Greenaway os livros dão corpo à iden-
tidade de Próspero, é no âmbito de um 
diálogo com a memória textual da poeta 
que todo este universo referencial emerge. 
Chamemos -lhe intertextualidades, con-

ceito que Ana Luísa Amaral com fino sen-
tido de humor convoca e desmonta (como 
título de poema) em Minha Senhora de Quê 
(1990): «Microscópica quase, / uma miga-
lha entre as folhas de um livro / que ando 
a ler. // Fez -me pensar nos assuntos que 
há -de ler: / o assunto do livro / e a migalha-
-assunto do leitor» (p. 23 -4). Contudo, 
enquanto no Próspero de Greenaway a 
identidade emerge do encontro com tex-
tos alheios — a tradição alquímica —, em 
Ana Luísa Amaral a identidade reconhece-
-se e reformula -se no seio do percurso poé-
tico da autora, da sua memória.

Qual palimpsesto, o poema emerge sob 
a memória de outros poemas, de outros 
livros. Desde logo Próspero, que, embo-
ra ausente, não deixa de ser nuclear, fora 
evocado em «Arte Final», de A Arte de 
Ser Tigre (2003): «De uma matéria igual 
/ a tempestade / e ilha / emoldurada // 
Agora, convidar Próspero / e dançar»2. 
É ainda neste livro que, no «Terceiro In-
termédio», Caliban é lembrado: «Podia 
ser / assim: // Pela floresta, a sua voz, / 
igual em tudo à voz de Caliban, / dizendo 
que uma chávena de chá / seria tão bem 
vinda» (p. 441).

Para além das personagens shakespea- 
rianas, outras, centrais em Próspero Mor-
reu, haviam despontado noutros momen-
tos da obra de Ana Luísa Amaral. Por 
exemplo, Ariadne aparecera, com ironia, 
no poema «Em Creta com o Dinossau-
ro», de E Muitos os Caminhos (1995), e, 
participando da dimensão confessional, 
em «Cordões da Presença», de Imagias 
(2002). Por seu turno, Penélope — à se-
melhança de Ulisses, já presente em Ima-
gens (2000), emergira mais recentemente 
em «Penélope Fala a Ulisses e Outras 
Falas», de Entre Dois Rios e Muitas Noites 
(2008): «Deixa -me que registe / por den-
tro da memória / a sua voz, / que com ela 
me cheguem / mil Cretas e soluços de se-
reias, / Minotauros brincando pela praia, 
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/ livres como meninos / em castelos de 
areia e labirintos» (p. 533), e no mais dis-
tante «Memórias e Magias», de Às vezes o 
Paraíso (1998), onde participa de uma afi-
nidade criadora que será reatualizada em 
Próspero Morreu: «a magia mais mágica / 
(se eu feiticeira, / tu mais forte poção: / a 
de invocar os deuses gregos todos, /as for-
ças mais ocultas, sumério / ou cristão que 
fosse deus. / E eu // e eu em porto, êxtase 
de caverna: / Penélope, Ariadne, / Isolda, 
Santa, Parca)» (p. 130). Por fim, importa 
recordar que a persona de Camões havia 
dado voz a vários poemas de A Génese do 
Amor (2005).

É, deste modo, no contexto de uma 
memória textual que, como referi, qual 
palimpsesto, Próspero Morreu deve ser 
observado. Não é, obviamente, irrelevan-
te que personagens aqui nucleares, como 
Penélope ou Ariadne, sejam reconhecidas 
pela sua capacidade de tecer fios que são 
percursos, narrativas: aquela que, perante 
a sempre adiada chegada de Ulisses, des-
faz à noite o que concebeu durante o dia e 
a que aponta o caminho para Teseu no la-
birinto. Admite, porém, Ariadne: «Deveis 
saber como somos tratadas. / Embora, di-
zem, nossas artes / sejam também faladas 
por esses mitos fora» (p. 14). «Tratadas» 
por um discurso dominante e por uma me-
mória que neste livro é resgatada. Compe-
te esse resgate à voz da poeta (significativa 
a recorrência do signo voz, neste livro) que 
assume um legado de Próspero; segundo 
Ariel: «Das magias que fez, uma sobrou: 
/ convocar vozes, não de tempestades, / 
mas de novas matérias» (p. 12). Pergunta 
Penélope, questionando a sua presença e a 
própria coerência do texto: «Porque nos 
encontramos todos nesta ilha?» E pros-
segue: «Gregos e outros, vindos de outros 
tempos, / e esse, escuro e informe, / mas 
amado, / forjado por um sonho isabeli-
no… / O que nos une aqui?, perguntarei» 
(p. 45). Será, portanto, no âmbito daquelas 

«novas matérias» que se deve compreen-
der a já mencionada coincidência no mes-
mo local de entidades oriundas de espaços 
distintos, o diálogo que entre elas se conce-
be e a releitura das respetivas identidades.

Em toda esta peculiar teia de encontros 
é um processo que o Poema revela. Atente-
-se na localização cénica inicial: «Ao lado 
da fogueira, três mulheres: Bárbara (a es-
crava), Penélope e Ariadne. Ao fundo, em 
lado esquerdo, Luiz. Mais atrás, escondido 
atrás de Luiz, Teseu. A um canto superior, 
escondido atrás de todos, Caliban. Do lado 
direito, à boca de cena, de máscara branca, 
Ariel.» Porque a fogueira ocupa o centro 
da cena, também o estatuto especial das 
mulheres é assim figurado; das sombras 
irão emergir as vozes às quais a tradição 
atribuiu um estatuto dominante, exceção 
feita a Caliban.

Curiosamente, Ariel é figurado/a atra-
vés da máscara persona, indiciando o seu 
radical perfil performativo. Importa re-
ferir que, ao questionar a sua identidade, 
o género («coisa meio ela, meio ele», 
p. 16), a poeta não está a enveredar por 
uma mera leitura revisionista, eventual-
mente decorrente de discursos feministas. 
Com efeito, a sua ambígua identidade é 
identificada por Sir Frank Kermode que 
defende ser o Ariel shakespeariano de-
vedor de tradições alquímicas, nas quais 
é amiúde convocado3. Cabe a Penélope, 
com quem Ariadne exibe uma relação filial 
(recorde -se que a relação mãe -filha é uma 
das constantes mais intensas da poesia de 
Ana Luísa Amaral), a confirmação dessa 
ambiguidade no seio do próprio texto: «E 
Ariel, a coisa meio -alada, / nada no éter, 
cavalga sobre as nuvens, / […] / Vede: é ele 
quem está. Ou será ela? / Gente grande ou 
criança?» (p. 29). Porque, segundo Ariel, 
«Próspero deixou de herança mais fatal 
/ a morte do amor» (p. 46), será a este 
nível que a revisão do mito é concebida 
neste Poema; e compete a Ariadne fazê -lo. 



238

Estranho paradoxo este que a morte (de 
Ariadne) corresponda à consagração do 
amor. Perante o equívoco de Teseu, que 
traz «livros, / coisas de ornamento para 
vos seduzir» (p. 23), Ariadne afirma a 
possibilidade do amor ao designar o desti-
natário mais improvável, Caliban. Afinal, 
«as falas de Teseu sinto -as em nada / se 
as peso ao lado destas / que invento em 
Caliban» (ibid.).

Aquele que amiúde foi identificado 
como selvagem, signo de uma alteridade 
radical, é aqui redescoberto pelo olhar de 
Ariadne: «monstro, mil vezes monstro, / 
dizem eles, / um ser, disforme e feio, para 
os outros, / não para mim, que o amo» 
(p. 19). Momentos antes confessara: 
«Mas aquele outro, / mal pessoa a sério, 
/ esse é quem amo: Caliban! / E dele es-
tou cativa» (p. 18). Significativamente, 
esse amor é enunciado através de uma 
memória textual — a cativa, como Bár-
bara, a escrava de que Camões é escravo: 
«Os ouvidos pressentem -me a dizer / o 
que eu um dia disse / de ti, cativa que me 
tens cativo» (ibid.). Com efeito, é de um 
diálogo entre textos que a teia de Próspe-
ro Morreu — Poema em Um Acto se tece. 
Também assim se justifica a presença de 
Luiz, nome próprio que sabota a soleni-
dade da tradição. É ele quem coloca uma 
questão central nesta estratégia poética, 
«E falo ou minto?» (p. 27), deste modo 
enfatizando a ambiguidade: por um lado, 
a dimensão performativa (dramática), a 
persona, e, por outro, a deceção no amor. 
Bárbara, o objeto do seu amor e criação 
sua, questiona: «Falais de assombros e de 
coração, / de um tempo em que eu não era 
/ e outra vivia em vós. / Falais de tudo… 
mas de mim também?» (p. 27). Quando 
Ariel afirma que «Atena aqui não vem, só 
pela boca / de Luiz foi trazida» (p. 29), 
evidencia -se a tessitura textual, na qual 
radica o verdadeiro referente de Próspero 
Morreu. Mais adiante, Caliban, Ariadne e 

Luiz encadeiam o discurso, confirmando 
essa afinidade que os une.

Referi acima que este Poema exibe um 
processo. No final, Ariel confirma -o, 
consagrando a diferença face a Shake-
speare: «Foi esta a história do labirinto, 
/ as ilhas, e além. / E eu, que a contei, ou 
eu, coro de nós, / irei ficar em história. / 
Escrava dos tempos, mas do tempo livre. 
/ Que mais a desejar, senão memória?» 
(p. 57). Recorde -se que em A Tempestade, 
Próspero declarava: «Estes atores, / […] 
são todos espíritos, / Esvaíram -se no ar 
como finos vapores»4. Em Próspero Mor-
reu triunfa o texto tecido e, com ele, o 
sentimento intelectualizado de que falava 
Pessoa em carta a Pascoaes5. Deve -se esse 
triunfo a uma das vozes mais fortes da 
poesia portuguesa contemporânea.

Mário Avelar

notas

1 Jorge de Sena, «Posfácio» de Metamorfoses, in 
Poesia II, Lisboa, Moraes, 1978, p. 161.

2 In Inversos Poesia 1990-2010, Lisboa, D. Quixote, 
2010, p. 442-3. Todas as citações da obra poética 
de Ana Luísa Amaral são retiradas desta edição.

3 Cf. Frank Kermode (ed.), The Arden Shakespeare: 
The Tempest, Londres/Nova Iorque, Metheun, 
1985, p. 142.

4 William Shakespeare, A Tempestade, trad. Fátima 
Vieira, Porto, Campo das Letras, 2001, p. 108-9.

5 Fernando Pessoa, Correspondência 1932-1935, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 1999, p. 144.
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antónio Mega Ferreira

MACEDO — UMA BIOGRAFIA DA 
INFÂMIA
Lisboa, Sextante Editora / 2011

António Mega Ferreira dá -nos — está na 
abertura de seu livro sobre José Agostinho 
de Macedo — uma biografia não «no sen-
tido académico», mas sim enquanto «gé-


