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que a / perecível beleza por uma vez / foi 
palpável» (p. 18). Em Praga, numa loja de 
venda de manuscritos e livros antigos, «o 
tempo não / era de graça» e «A mulher 
do alfarrabista era cínica / mas prática não 
/ querermos pagar as feridas de um papiro 
ferido / era faltar ao respeito à província 
da memória / cometer heresia contra o / 
preço do passado» (p. 17).

A poesia de João Luís Barreto Guima-
rães alicerça-se no quotidiano e suas vi-
vências. A seguinte passagem do primeiro 
poema do volume parece-me elucidativa: 
«Os dias: deposito-os na pele» (p. 15). 
E parece ter continuidade no poema de 
abertura do segundo conjunto, no qual 
se alude ao «carrossel dos dias» (p. 39). 
No entanto, a poesia é escrita numa neces-
sária epifania que ocorre à distância, no 
espaço e no tempo de um regresso a casa, 
revisitando os lugares e o tempo passado 
que, por via da escrita, se tornam de novo 
actuais: «E / quando encontras no bolso 
do casaco das viagens / pequenos papéis 
esquecidos pelo gesto de / os reteres? Não 
o fazes por acaso. Investes / na epifania 
de veres regressar à mão / uma entrada 
nos Uffizi» (p. 39). É uma poesia que se 
alimenta do confronto com a vida e a rea- 
lidade e que surge como produto das cir-
cunstâncias, sempre de modo imprevisto. 
Na verdade, os papéis e as suas anotações 
«Chegam-te / vindos do nada quando 
já nada esperavas» (p. 39). Questão de 
tempo, uma vez mais, pois a poesia surge 
depois do acontecimento, é um eco que o 
torna presente e lhe atribui sentido.

O poeta, configurado como predador, 
deambula pelo seu território em busca de 
pretexto, alimento, inspiração. As viagens 
e as cidades fornecem a matéria-prima ne-
cessárias para a activação de sentido que 
adiante se transformará em verso. Rele-
vante, a este propósito é «Dublin não me 
deu um poema», cujo texto se resume ao 
título e a uma nota de rodapé, em prosa, 

ao fundo da página em branco, despida de 
versos: «Há cidades que resistem à pre-
dação dos poetas. Onde não se entra tão 
bem, que não se deixam entrar. Dublin 
foi, por uma vez, uma urbe sem poesia» 
(p. 32). O poema «Bicicleta para o Infi-
nito» (p. 57), que encerra o volume, põe 
mais uma vez em equação a vida e a escri-
ta. Se há o risco de falhar «a experiência 
real», o poeta insiste em contemplar de 
longe e do alto os que cedem aos equívo-
cos da realidade e confessa: «pedalando 
à janela sobre a marginal de Leça / gosto 
de os ver errar atrás de logros distintos». 
E a verdade é que todos pedalam: os que 
conduzem a sua bicicleta pela marginal e 
o que, à janela, pedala «atrás deste ma-
nuscrito».

José Ricardo Nunes

 [O Autor segue a antiga ortografia.]

Graça pires

CADERNO DE SIGNIFICADOS
Lisboa, Lua de Marfim / 2013

Este é o último livro de Graça Pires, mais 
precisamente o décimo quinto, confir-
mando uma obra poética que teve o seu 
início em 1990, com Poemas (Prémio Re-
velação de Poesia da APE). Apesar da sua 
qualidade, surpreende o facto de a obra 
de Graça Pires permanecer à margem da 
crítica literária.

A estrutura desta colectânea é diferen-
te da das anteriores, sendo composta por 
pequenos poemas em prosa dispostos por 
ordem alfabética de título. Mas é a mes-
ma coerência, a mesma voz que já lhe co-
nhecíamos, com uma componente lírica 
intensa, numa linguagem imagética não 
raras vezes surreal.

Logo no início do livro, Graça Pires cita 
os Ensaios de Montaigne: «O que aqui 
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vedes são as minhas ideias, pelas quais in-
tento dar-me a conhecer, e não as coisas: 
elas porventura ser-me-ão um dia conhe-
cidas.» Torna-se claro, então, o objectivo 
desta escrita: é das ideias e dos nomes que 
a sua poesia nos dá conta. Porém, as ideias 
não têm uma conotação apenas filosófica, 
mas antes poética e metafísica, pois cada 
um desses significados/poemas vai para 
além da sua interpretação meramente lin-
guística, convocando uma simbologia e 
uma aura, um peso que lhe é próprio. 

Cada um dos seus poemas desenvolve-
-se, assim, a partir de um determinado sig-
nificado, começando em «Abandono» e 
terminando em «Zombaria». Se o título 
do livro é «Caderno de Significados», 
os mesmos estão investidos de uma car-
ga poética que os faz implodir enquanto 
tal, remetendo para além deles, reinven-
tando liricamente os significados, trans-
gredindo uma «suposta clareza» que 
caberia a cada um desses nomes. Veja-se, 
por exemplo, «Dança»: «Contavam-me 
quando era menina que, em noites de lua 
cheia, havia mulheres nuas junto às fontes 
dançando ao ritmo da vertigem das suas 
ancas, até de madrugada. Calavam-se os 
pássaros e o vento. Convocavam-se lobi-
somens e cães negros. E dizia-se que eram 
bruxas. Nunca as vi. Mas sonhei ser uma 
delas muitas vezes» (p. 11).

A atmosfera onírica na poética de Graça 
Pires é uma constante, esse desmando de 
sonho que dá à sua poesia um tom encan-
tatório. As imagens assaltam-nos e as pala-
vras pesam-nos: «Calavam-se os pássaros 
e o vento. Convocavam-se lobisomens e 
cães negros.» Há uma realidade estranha, 
uma intensidade poética que nos arranca 
ao real, remetendo-nos para uma dimen-
são cósmica, de um tempo arcaico. Essas 
mulheres nuas, dançando ao luar «até de 
madrugada», enlouquecendo os homens, 
ao ritmo vertiginoso do seu corpo, consti-
tuem o júbilo e a exaltação próprios da em-

briaguez e da loucura amorosa. A noite é 
um elemento sempre presente nesta escri-
ta, magma poético e grave, que impregna 
as imagens, convocando a noite herbertia-
na e transfiguradora, aquela que chama a 
si o poder de Hermes, o dom e o mistério 
da linguagem da poesia. 

Existe um jogo permanente entre invisi-
bilidade/visibilidade, entre a imanência/
transcendência do mundo, entre profa-
no/sagrado, desafiando o leitor, remeten-
do-o para uma complexidade de níveis 
de interpretação simbólica e secreta. Mas 
permanece sempre o elemento natural na 
linguagem, de forma obsessiva: o mar, os 
barcos, os ritmos da natureza, as imagens 
orgânicas e minerais, que conformam a 
presença de um paganismo na poesia de 
Graça Pires. Vejamos também o signifi-
cado de «dádiva», como o dom poético 
de dizer o sagrado dos seres e do mundo: 
«Diante do mar dissemos: a nossa casa 
será um lugar sem desvios onde os amigos 
hão-de vir nos dias de sol intenso em bus-
ca de um recanto de sombra só disponí-
vel nas fontes. Virão, quem sabe, os filhos 
avistar da nossa janela o azul puríssimo 
das manhãs e entranhar no hálito o cheiro 
dos limos e do pão. Virão, quem sabe, os 
filhos com os filhos que tiveram para sa-
bermos que não é tão breve o coração que 
temos» (p. 11).

A casa do Ser, para usarmos a expressão 
de Heidegger? María Zambrano, na sua 
obra magistral Clareiras do Bosque, a pro-
pósito da linguagem, falava desse lugar 
onde nasce a poesia e a leveza da lingua-
gem, com o mesmo sentido. De que casa 
nos fala a poeta, esse lugar essencial e sem 
desvios, onde nos é permitido o repouso 
e a contemplação do azul puríssimo das 
manhãs? É, certamente, um lugar físico e 
almejado, mas é também um topos sagra-
do, onde a paz nos é permitida, e aos filhos 
dos filhos, como se o tempo ali arrepiasse 
a sua devastação. 
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Também são temas privilegiados o no-
madismo, a errância, a partida, como no 
poema/significado «Decisão» (p. 11): 
«Não traço planos. Amanhã cada minu-
to será transitório. Todos os pormenores 
que me são próprios terão a precisão das 
cordas do alaúde em dedos sensíveis. Serei 
nómada e levarei comigo a máscara do ve-
neno junto à boca.»

Aquele que conhece e escuta a brevida-
de da vida e do seu canto sabe que a nada se 
pode prender. E essa é a essência da liber-
dade e do próprio amor. Do mesmo modo 
que impedir o voo da ave ou o curso do 
rio se confirma como o mais absurdo dos 
gestos, o nómada é o que segue as pisadas 
do seu próprio coração. Trata-se, assim, 
de uma decisão e não de uma inevitabili-
dade do destino. O nómada é o que traz 
no seu coração o canto, o desejo de par-
tir, libertando-se dos condicionalismos 
para dar voz ao chamamento do deserto 
e da viagem, como que prisioneiro de um 
encantamento. E sabe que, partindo, só 
pode contar consigo e com a sua solidão 
para se salvar. Por isso, leva «a máscara do 
veneno junto à boca». Este poema é, para 
mim, dos mais reveladores do livro, afir-
mando uma liberdade sem tréguas e o co-
nhecimento da natureza precária de todas 
as coisas. Todo o caminho é transitório, a 
liberdade salva-o.

Veja-se o significado de liberdade, tal 
como a poeta o define: «Dir-te-ei: há ca-
valos verdes nas margens do vento arros-
tando a claridade do dia quando a luz se 
inclina levemente para um sul inacessível 
e a palavra mais livre se abre na voz. Haja 
o que houver a liberdade é aqui, onde 
apertamos a esperança contra o peito.» 
A liberdade é aqui, diz Graça Pires, eu 
acrescentaria, no instante em que a pa-
lavra devém poética, orientando-se para 
um horizonte de abertura. Por isso é que 
em «Poema» diz assim: «Não procu-
res o poema, me disseste. Deixa que ele 

venha por sinuosos trilhos, ou pelo riso 
das crianças, ou pelo cantar dos pássaros, 
ou pelo nome rasurado dos mortos, ou 
pelo transparente caminho do coração» 
(p. 23). Lembram-me estes versos a pre-
ciosa formulação de María Zambrano 
acerca da poesia: «escrever é descobrir 
um segredo e comunicá-lo»1. Mas, mais 
do que descobrir o segredo, que é comu-
nicado pelo «cantar dos pássaros», trata-
-se de ser «visitado», deixar que a voz se 
faça audível em nós. E esta visitação é 
uma epifania, irrecusável e que o poema 
descobre.

No poema/significado «Nome» escre-
ve Graça Pires: «Interpelamos as palavras 
à procura de um nome para a casa onde 
moramos. Um nome que se ajuste intei-
ro à memória do olhar e do silêncio. Um 
nome tão secreto como as cantigas que 
as mães cantam baixinho, enquanto em-
balam nos braços os filhos e a noite para 
não perderem o poder de repartir a sede» 
(p. 21). Friso o verso: «à procura de um 
nome para a casa onde moramos». Esta 
«casa onde moramos» alude certamente 
a uma dimensão ontológica, a do Ser ou a 
do Universo, essa totalidade que se apre-
senta em cada ser. Seguir o rasto do nome 
é uma exigência do poeta, a de devolver a 
luz aos seres, procurando a palavra justa. 
E depois segue-se um outro verso: «Um 
nome que se ajuste inteiro à memória do 
olhar e do silêncio.» Eis a radical tarefa 
da linguagem poética: o resgate da vida, a 
busca do repouso e do silêncio originário. 
Este é já um mundo edénico, a que o poeta 
regressa sempre, como que procurando a 
infância do homem e o poder originário 
da palavra. E o nome, como diz a autora, é 
secreto, perpassa nas cantilenas das mães, 
as que conhecem o ritmo da terra e do co-
ração dos seus filhos.

A viagem é outro dos grandes signifi-
cados na escrita de Graça Pires, simboli-
zando um tema que lhe é caro: o do des-
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pojamento e o de uma fidelidade de que 
já aqui falei: «Sigo os teus passos, cami-
nheiro perdido em cidades sombrias. Não 
sei manejar as estacas com que te inclinas 
no abrigo dos alpendres. Mas todos os ca-
minhos me desafiam para o desvario de 
um lugar, de uma palavra, de um rosto. 
Como se a linha da vida me cartografasse 
o olhar» (p. 20). 

Talvez esta seja a expressão que melhor 
define a poesia da autora: «uma carto-
grafia do olhar». Dito de outra forma, 
trata-se de declarar uma fidelidade aos 
seres e às coisas. Para o poeta, este é o úni-
co gesto que lhe cabe em sorte: a escuta 
do segredo ou do rumor ínfimo, capaz de 
salvar o precário e o que se destina inevi-
tavelmente à morte. Salvar as coisas rente 
à noite que as submerge, esse lugar onde 
se esgotaram «as palavras que repetiam 
os nomes e os rostos onde repousava a 
luz» (p. 20). O que se destina à «Noite»: 
«Onde os vultos escurecem na exactidão 
do olhar desvanecendo a cor dos lírios co-
meça o enigma da noite: sombra de uma 
sombra, esse outro modo de luz transfigu-
rada» (p. 21). É exacto dizer que esta car-
tografia do olhar é, igualmente, uma car-
tografia do coração, onde tudo se religa, 
no trilho que vai dos afectos ao espírito, 
nesse lugar onde tudo se demora e devém 
memória.

Por isso, a noite tem sempre esta tonali-
dade, a de uma abertura para o surreal, na 
poesia da autora. A noite não é o avesso 
do dia, a sua contraposição, mas antes a 
transfiguração da luz, o anúncio de uma 
outra vida, enigmática e indecifrável: é o 
lugar do mistério, do canto e do sonho, a 
clareira onde as mulheres nuas dançam, 
até ao seu êxtase. Essa é também a nature-
za da poesia, sedutora, dionisíaca e enig-
mática. O poeta dança com a linguagem, 
mede-lhe os limites, procurando a juste-
za, mas também sucumbe aos seus pode-
res arrebatadores, ao seu canto. Tudo se 

cala, à passagem desse animal bravio e in-
domesticável que é a linguagem, para que 
o sagrado se revele.

Maria João Cantinho

Notas

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 María Zambrano, Metáfora do Coração, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 1994, p. 40.

rui pires Cabral

BIBLIOTECA DOS RAPAZES
Lisboa, Pianola / 2012

Ao iniciar esta recensão, parece-me im-
portante assinalar que o livro em análi-
se marca o debute de uma editora que é 
parte de uma associação (de denomina-
ção, no mínimo, original — Landscapes 
d’Antanho) de que, por ora, fazem parte 
duas outras — a 100 cabeças e a Momo —, 
igualmente em fase de arranque, e para as 
quais as questões formais e mesmo mate-
riais do objeto que é o livro, muito ligadas 
à tipografia tradicional (embora esta não 
intervenha no caso vertente), assumem 
um papel central.

Quanto ao livro, propriamente dito, 
parece-me que seria pouco profícuo, no 
contexto desta abordagem, deter-me em 
considerações prolegoménicas acerca da 
história da poesia visual e suas muito va-
riadas tipologias, ou mesmo intentar uma 
relação, forçosamente sempre incomple-
ta, dos autores que, ao longo dos últimos 
cem anos, aproximadamente, praticaram, 
em concreto, o «poema-colagem», com 
particular visibilidade por parte de alguns 
dadaístas e surrealistas.

De igual modo, não resultaria particu-
larmente útil elencar e caracterizar a an-
terior obra do autor e o extenso e diverso 
corpo crítico a que deu origem, não só 
porque, precisamente, essas matérias se 
encontram, com relativa facilidade, dis-


