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vação’ […]. Nascida da poesia, a filosofia, 
no fim dos tempos, regressará ao ‘grande 
oceano da poesia’» (p. 204). É isto o que 
ressalta desta obra de Steiner e o autor 
afirma-o expressamente: «a simbiose do 
pensamento e da poesia, a sua fusão exis-
tencial no que se reporta ao enunciar o 
‘Ser’, define a autêntica natureza, o Wesen, 
da própria linguagem» (p. 205). É um li-
vro indispensável no qual Steiner nunca 
se torna redutor, mas suscita antes uma 
reflexão profunda, abrindo-se a nossa lei-
tura e interpretação.

Maria João Cantinho

Notas

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 Ricardo Gil Soeiro, Iminência do Encontro. George 
Steiner e a Leitura Responsável, Lisboa, Roma Edi-
tora, 2009, p. 24.

2 A citação é de La Pensée et le mouvant.
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Manuel alegre

NADA ESTÁ ESCRITO
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2012

Nada se sabe / que já não se saiba. 
// Nada se escreve / que não esteja 
escrito. //Mas nada se sabe / nada 
está escrito.

Há obras intemporais, mesmo quando 
motivadas por uma circunstancialidade 
concreta, que para sempre ficam gravadas 
na nossa memória.

Em relação a este novo livro de Manuel 
Alegre, ao contrário do que genericamen-
te nele é habitual, confrontamo-nos com 

poemas de vários matizes, quais deles 
mais rigorosos na expressão e no sentir do 
poeta.

Assim, por exemplo, temos uma das 
mais belas e bem construídas cantatas 
sobre o nosso existir atual, a «Balada dos 
Aflitos» (p. 13), onde a consciência cívi-
ca e crítica, a par da sensibilidade e mu-
sicalidade, concretizam a denúncia sobre 
a morte do humanismo no mundo que 
estamos a viver. O valor e sentido deste 
poema residem não só na capacidade de 
transmissão da essência do real que o mo-
tiva, como de invocação e demonstração 
da maneira natural de ser do poeta, para 
sempre comprometido com a panóplia de 
valores que o enformam. A ver:

Irmãos humanos tão desamparados
a luz que nos guiava já não guia
somos pessoas — dizeis — e não mercados
este por certo não é tempo de poesia
gostaria de vos dar outros recados
com pão e vinho e menos mais-valia.

Irmãos meus que passais um mau bocado
e não tendes sequer a fantasia
de sonhar outro tempo e outro lado
como António digo adeus a Alexandria
desconcerto do mundo tão mudado
tão diferente daquilo que se queria.

Talvez Deus esteja a ser crucificado
neste reino onde tudo se avalia
irmãos meus sem valor acrescentado
rogai por nós Senhora da Agonia
irmãos meus a quem tudo é recusado
talvez o poema traga um novo dia.

A poesia de Manuel Alegre desde sem-
pre foi assim, nascendo, por um lado, 
pela motivação política e humanista que 
lhe fornece o perfil e, por outro, por uma 
espiral semântica de rara musicalidade, 
ambos os vetores conjugados por uma 
clareza de pensamento onde não só as 
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imagens primam pelo sensível e pelo ri-
gor, como pela expressão de verdade que 
transmitem, proporcionando tanto o en-
contro consigo próprio como o próprio 
processo da construção poética, através 
duma síntese que transmuta o dizer poé-
tico em metáforas intimamente ligadas à 
consciência e origem do ser. Assim «Mea 
Culpa» (p. 85):

Desculpem lá se tenho biografia
e se vivi a vida intensamente
dedicado à política e à poesia
o que não é por certo conveniente.
Mas foi assim que aconteceu
e o destino bateu à minha porta.
Eu sei: eu é um outro e esse fui eu.
Na vitória e na derrota
na tristeza e na alegria
e naquela serena melancolia
de quem sabe que passa para nunca mais.
Assim serei até bater a bota
como acontece a quem chega ao fim da via.
Sou apenas mais um entre os mortais.

Desculpem lá se tenho biografia.

Poema este que colhe variante, porven-
tura mais significativa em «Poema Qua-
se Metafísico» (p. 22), onde a liberdade 
criadora se conjuga através de um voca-
bulário de maior rigor formal e onde so-
bressaem particularmente componentes 
científicos afins à vida do homem, numa 
bem conseguida consonância eufónica. 
A ver:

Dizem que sou uma organização de água e
[de carbono

mas ninguém me diz o antes e o depois
nem de onde vem a música e a palavra
ninguém me diz o ritmo e a pergunta
que sem cessar se repete e não encontra
nem água nem carbono nem resposta
apenas o sussurro das marés
e as areias as ondas a cadência

ou o vento que vem do mar e a breve queixa
de quem água e carbono apenas deixa
em cada poema o eco de uma ausência.

Não menos importante, no seu percur-
so poético, é a consciência que exprime 
em relação ao sentido geral da condição 
de ser português, quer pela denúncia da 
ditadura que experimentou como poucos, 
quer pela exaltação da História passada.

Esta última perspetiva é curiosíssima 
dado que, ao contrário da maioria dos 
seus pares, Manuel Alegre não se serve do 
espírito da História como um anátema so-
bre as gerações passadas, fonte de expia-
ção, espécie de pecado original que para 
todo o sempre nos marcou como peca-
dores, dando-nos como relapsos, promís-
cuos, opressores, assassinos, mercenários, 
enfim, escória do mundo! 

De postura bem diferente é o seu can-
to, pois exuberantemente se afirma como 
um poeta lusíada, da mesma têmpera de 
Camões e de Fernão Mendes Pinto, senão 
mesmo de Pascoaes, sem dúvidas ou que-
bras quanto ao sentido geral da condição 
de ser português. 

No poema que se segue, «Praça do Im-
pério» (p. 68), a raiz que o motiva é de na-
tureza diferente do que acima refiro, mas 
nem por isso deixa de fundamentá-la na 
medida em que o poeta sempre recorreu 
aos mitos da nossa História:

Pertenço a um género de portugueses
que não ficou como Fernando Pessoa
desempregado. Estou sempre a descobrir

a Índia. Às vezes deixo a caneta navegar
e quando dou por mim estou quase em

[Calicute.
Há palavras com Índia dentro.

E em certas letras e em certas sílabas
há caminhos marítimos nunca navegados.
Buscar a Índia é a profissão do poeta.
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A escrita é essa navegação.
Por vezes as vogais são mais propícias
para os cabalistas elas são a música

mas é nas consoantes que se dobra o Cabo
e decisivamente se vira para o sul.
A índia é um descobrir e nunca descobrir

mesmo quando se olha com Albuquerque
pela última vez as muralhas de Goa. Como 

[ele 
aqui desta praça olhando o rio
sem me dar conta eu estou a ir além
por esse mar oculto onde se chega
à Índia que se tem e não tem.

Pois, decerto que navegar é preciso! A 
escrita não é mais do que navegação em 
procura de outros mundos, de outras 
conquistas e descobertas. Mas veja-se 
como neste poema, metaforicamente, se 
dá a conhecer a dificuldade de dobrar o 
Cabo das Tormentas pelo uso das conso-
antes, que é como quem diz pelo rigor da 
composição, comparativa às vogais, mais 
propícias à dobragem e a passarem por 
música.

Lê-lo e ouvi-lo, mesmo através dos poe-
mas de carácter político, é colher o sabor 
não digo da substância burguesa, mas da 
riqueza discreta da boa cultura, da musi-
calidade que impregna a vida, da arte da 
conversação através da poesia, enfim, da 
sábia discrição, perdida e achada em so-
nhos heroicos, sociais e cavalheirescos, 
trazendo lembranças de reis, santos, pe-
cadores e aventureiros, arrastados pela 
violência interior que formatou os seus 
destinos, furiosos de vontade, em dure-
za e claridade, ora em conquistas, ora em 
naufrágios, por entre sobressaltos e êxta-
ses amorosos.

Ramiro Teixeira

pedro tamen

RUA DE NENHURES
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2013

Há precisamente 500 anos, iniciava Ticia-
no, na capital da atual Itália, um dos seus 
quadros mais belos e enigmáticos — Amor 
Sagrado e Amor Profano, concluído no ano 
seguinte. Nele podem ver-se, ocupando 
a atenção do espectador de cada um dos 
lados da pintura, duas jovens Vénus, uma 
nua e outra vestida, sobre um fundo de 
paisagem bucólica, típica tanto deste pin-
tor como do período. Ao centro, comple-
tando a trindade renascentista, encontra-
mos um cupido com a mão dentro de um 
sarcófago cheio de água, onde as mesmas 
Vénus estão encostadas, separando-as. 
Simplificando muito, facilmente se per-
cebe aqui a simbologia da disposição dos 
elementos e o seu significado — Ticiano, 
ao ser convocado para pintar (poderia di-
zer: escrever) sobre o matrimónio do seu 
patrono, decide fazer um quadro alusivo 
ao conceito de Amor, e confunde o es-
pectador com as próprias confusões do 
Amor, numa conceção neoplatónica do 
mesmo — o Amor, essa ficção, é a reunião 
das suas faces contraditórias, espelho uma 
da outra.

Serve todo este parágrafo para entrar 
melhor na Rua de Nenhures, a última para-
gem no percurso poético de Pedro Tamen. 
Serve igualmente para dismistificar mui-
ta crítica fácil que depressa se fez à obra 
ao colocar-lhe o epíteto de um «livro de 
poemas de amor». É que, como Ticiano 
põe diante dos olhos, o Amor é uma coi-
sa muito mais complexa (lembro igual-
mente os oxímoros de Camões) — e, de 
resto, os poetas não são «tipos nada nor-
mais», como o próprio Tamen atesta (na 
capa da revista Ler de fevereiro de 2011).

E que poeta é Tamen? Pedro Tamen é 
um poeta que não necessita de apresen-
tações, mas ao mesmo tempo é ilustre 


