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lorido. Seis dos seus poemas convocam 
uma cor para título («Negro», «Verde», 
«Vermelho», «Amarelo», «Azuis», 
«Branco»), a que se junta, quase a termi-
nar o livro, «Uma última Cor». São tex-
tos bastante diferentes uns dos outros, e 
que, se obviamente trabalham a partir da 
memória implícita da paleta do Moder-
nismo, o fazem sempre na referência ex-
plícita a um real concreto e a uma experi-
ência do mundo. Dentre todos, destacaria 
«Verde» (uma sequência de dois curtos 
textos em prosa), a meu ver, um dos mais 
belos poemas do livro, e onde uma fila 
de palmeiras se transforma gradualmen-
te, e por puro efeito de escrita, em aérea 
catedral gótica. Também o «Vermelho» 
e o «Amarelo» convocam a botânica, 
o primeiro nas flores da romãzeira, o se-
gundo nos laranjais de Silves (enquanto 
o «Negro» é a ausência de cor de uma 
árvore no inverno, como raiz invertida). 
Os «Azuis» são, como seria de esperar, 
as diferentes graduações de mar e céus 
(incluindo os urbanos); e nos cinco ver-
sos que constituem «Uma última Cor», 
o motivo é o do copo de água onde uma 
criança limpa os pincéis de uma aguarela 
(uma breve mas também deveras notável 
invenção, como o leitor poderá, se ler o 
livro, descobrir).

«Houve sempre coisas magníficas», 
diz-se em abertura do poema «Constela-
ções». Nesse poema se enumeram algu-
mas delas, pequenas coisas, como a chama 
de um isqueiro, a forma de um ovo, as me-
mórias de infância sem qualquer nostal-
gia (porque «houve sempre» quer dizer 
«ainda existe», como se explicita mais 
adiante). A enumeração, em jeito de in-
ventário luminoso, é feita com uma notá-
vel simplicidade de meios (cito um pouco 
ao acaso): «Abrirem-nos a porta e o sor-
riso, chover, estar sol, haver / um grande 
temporal, cair granizo, a rua toda branca / 
lá em baixo […]». São coisas que o poema 

projeta num fundo humano de fragilidade 
(«E os olhos / frágeis onde uns aos outros 
mais amamos»), entre história (e o «ab-
surdo de haver injustiça nisto») e, tam-
bém aqui, a consciência da morte. Mas é 
esta consciência que, finalmente, permite 
o brilho, o da chama do isqueiro ou o das 
constelações. Porque a morte é, como di-
zem as linhas finais deste belo poema, «a 
única razão de nos querermos / para sem-
pre, eternamente vivos».

Graça Videira Lopes

ricardo Gil soeiro

BARTLEBYS REUNIDOS
PARA UMA ÉTICA DA IMPOTêNCIA
Porto, deriva Editores / 2013

Para além de poesia, Ricardo Gil Soeiro 
publicou vários livros de ensaio, de que 
destaco Iminência do Encontro, com o 
qual conquistou o Prémio Literário Pen 
Club 2009, na modalidade de Primeira 
Obra. Desde a sua estreia, com O Alfabeto 
dos Astros, se podia observar uma poética 
amadurecida e inspirada, um lirismo a 
que a poesia contemporânea portuguesa 
— pelo menos a mais recente — é avessa, 
com raras exceções. Por outro lado, era já 
reconhecível um trabalho de linguagem 
de grande rigor e exigência.

Bartlebys Reunidos, 30 poemas em forma 
de nota de rodapé a um texto invisível é o 
segundo volume de um arriscado e ambi-
cioso projeto, a «Tetralogia de Uma Poé-
tica Palimpséstica», que o poeta pretende 
apresentar até 2015.

Bom aprendiz de enigmas e de ocultas 
cifras, Ricardo Gil Soeiro lança o desafio 
ao leitor. que texto invisível é este? Cla-
ramente a obra de Melville, Bartleby, o 
Escrivão. Não se trata aqui de um Bartle-
by isolado, o de Melville, o paradigmá-
tico, mas antes de um entrecruzamento 
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de referências e de uma releitura múlti-
pla — a dos vários leitores que o acolhe-
ram, desde Agamben (Bartleby, Escrita da 
Potência) a Derrida, Deleuze, Blanchot, 
Enrique Vila-Matas, Silvina Rodrigues 
Lopes, entre muitos outros — que reco-
bre o texto. O autor sabe desse emara-
nhamento e também do «entranhamen-
to» do qual sofreu o apelo, o que é, por 
sua vez, uma das formas de montagem 
operativa que usa. Daí o subtítulo «poé- 
tica palimpséstica». O texto invisível, o 
que foi recoberto e apagado, é o de Mel- 
ville. Os textos que se sobrepuseram ao 
original constituem-se como «modos» 
de leitura, reenviando-nos para o ques-
tionamento dessa figura enigmática e 
que foge a todas as reduções literárias e 
psicanalíticas. O caráter irredutível (e si-
multaneamente de resistência passiva) 
de Bartleby encontra-se, precisamente, 
nessa fórmula, com que sempre respon-
de: «I would prefer not to.» Justifica-se, 
desse modo, o seu potencial renovador e 
inesgotável, dada a sua espessura existen-
cial e metafísica.

Nesta obra, Ricardo Gil Soeiro mergu-
lha a pique num dos temas essenciais da 
literatura e da linguagem, naquilo em que 
ambas confinam com a própria vida. E o 
problema em questão, que foi brilhante-
mente diagnosticado por Maurice Blan-
chot, no seu sentido mais denso e metafísi-
co, é o Mal da Literatura, essa crise que não 
é apenas de hoje, mas que tem mais de um 
século. É, sem dúvida, desde o romantis-
mo que a literatura sofre de um mal que se 
vem agravando, cuja causa é a perceção do 
seu possível desaparecimento. Em Le Livre 
à venir (1959), Blanchot descreveu a crise 
dos escritores modernos, que, em busca 
da essência da literatura, tornam a obra 
impossível. A  literatura moderna sucum-
be assim, mortalmente ferida, tal como 
o escorpião, morrendo pelo seu próprio 
veneno. Este tormento de Bartleby leva-

-o ao silêncio (em Blanchot é claramente 
uma ética da resistência), mas também o 
conduz aos «labirintos do Não» (Vila-
-Matas). A identificação do sujeito lírico 
é clara, pois, desde logo no poema 2, ele 
fala dessa «procura de / derivas, que por 
vezes, também se chamam labirintos sem 
memória». Associo estes «labirintos sem 
memória» aos «labirintos do Não», re-
forçada a associação com os versos seguin-
tes: «Agrada-me ser o que sou: fantasma 
/ ausente, perseguindo sombras para / por 
fim, me resolver em solidão» (14).

Esta «paixão pelo zero», como lhe cha-
ma Silvina Rodrigues Lopes, num texto 
intitulado «Bartleby: Melancolia e Niilis-
mo»1, este «desejo de atingir o nada» é 
o que constitui a tragédia do homem mo-
derno, instaurando uma ferida existencial, 
que se exprime nessa elocução: «I would 
prefer not to.» A cada ordem, solicitação 
do patrão, o gentil Bartleby da novela de 
Melville responde sistematicamente o 
mesmo, interrompendo, boicotando as 
ordens até um ponto em que a sua própria 
existência se torna insustentável. E é jus-
tamente aqui que nasce o livro de Ricar-
do Gil Soeiro, num poema alusivo a essa 
elocução. Não se trata de uma desistência, 
o que acontece com Bartleby, como diz o 
autor:

Em distinta vida já remota,
confesso que cheguei a ser poeta,
mero escriturário de versos falhados,
entretido com rimas vazias e
em vão procurando soletrar
o triste mistério de existir.
Felizmente que fui ainda
a tempo de decidir ser outra
máscara mais real: com a lição
bem estudada, rendi-me ao
injurioso embuste do mundo. (13)

A condição de Bartleby é anti-heroica. 
É a que pertence aos heróis da modernida-
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de. É o mesmo heroísmo de que Benjamin 
nos fala ao referir-se a Baudelaire: aquele 
que, sofrendo a experiência do choque, 
desmascara as ilusões. Render-se ao «in-
jurioso embuste do mundo», recusando 
luminosos alfabetos, «transformando-se 
em simples sopro», em «voz avulsa / que 
assim veleja à vida» corresponde à aceita-
ção da vida sem ilusões, desmascarando-
-as. Este «herói moderníssimo» define-
-se pela sua «impotência criadora», no 
poema 3, associada também a uma «cer-
teza de ser pálido gesto», votando-se ao 
silêncio, recusando justificações, numa 
melancolia acerada que o empurra para 
a mais profunda solidão e incomunicabi-
lidade, como é o caso de Bartleby. A fór-
mula I would prefer not to anuncia o nada, 
suspende a cadeia da necessidade, inter-
rompe uma suposta e falsa continuidade 
que importa desmascarar.

O diálogo com o vazio aparece de for-
ma explícita no poema 16, que se intitula 
sugestivamente «Resistência Passiva»: 
«Os meus poemas não / sabem que eu 
existo. / Limitam-se a ser incêndio, pia-
níssimo, em câmara lenta. / E assim vão 
prosseguindo / a sua conversa com o va-
zio, / a declaração de amor possível» (40). 
No final desse poema, o jogo de espelhos 
é evidente: «E, na impaciência de nos sa-
bermos / desistentes, digo para comigo: / 
afinal, todos somos bartleby» (41).

No apurado trabalho de linguagem 
deste poeta, reconhecemos igualmente a 
questão da metalinguagem e, no poema 
22, «Visita à Oficina», o tema é explícito: 
«desta vez é para arriscar: / assim dito e 
feito, desnudar-me-ei / sem pudor que me 
valha; são para ficar à mostra / as costuras 
do poema: / vê como é palpável a dorida / 
hesitação do adjectivo, a enumeração con-
tida, / a timidez da metáfora, sempre à es-
preita, / neste largar de máscara, convém 
que os versos / se chamem a si mesmos» 
(50). É esta a essência da oficina poética, 

confinando com os limites da linguagem, 
usando a «astúcia da hipérbole» e das 
aliterações, de todas as figuras que a lín-
gua permite.

A utopia não é habitável, sabemo-lo. 
Tão-pouco é desejada por Bartleby, que, 
em jeito de conclusão, reconhece: «o 
nada já não me assusta». Aquele que per-
deu os ideais e reconhece a utopia como 
um deserto é também o que recusa a re-
presentação seja do que for, da arte ou da 
poesia, rejeitando a fixação das formas, da 
literatura, da escrita, ou, ainda, da própria 
linguagem, recuando a um estado de po-
tência, surripiando todas as possibilidades 
de concretização e de produção. Bartleby 
(e o sujeito lírico) tem um pacto com o va-
zio: «Outrora terei jurado ao vazio / não 
reincidir no crime perfeito / desta arte 
de pintar sombras de luz» (65). Ele traz 
consigo a marca da ruína da humanidade, 
incapaz de suportar ideais, ciente de uma 
iminente catástrofe. É a personificação de 
uma fragmentação do humano e da sua 
história, transportando em si uma fissura 
irreparável. O niilismo é, nele, inevitável. 
Doravante, Bartleby não é um homem, 
mas antes um tipo, que se repete num 
círculo infernal e mecânico, uma figura 
fantasmática. É isto a modernidade, para 
o sujeito lírico, um círculo onde o homem 
se perde nos labirintos do não, fragmen-
tado, arruinado, mas convocando ainda a 
sua reunião, aspirando nostalgicamente à 
sua unidade perdida, que ressuma como 
um canto antigo e lento. Leia-se o último 
poema do livro:

Às vezes, reconheço, é difícil:
especialmente à noite, quando
o capricho das feridas mais antigas
desafia este jejum e teima em
acordar junto aos meus fantasmas.
Hesito se quero voltar a acreditar
na beleza, fazer sentido dos detritos,
continuar a perder as asas que me faltam. 
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Este é o paradoxo, ou melhor, a aporia 
de Bartleby. Irresolúvel e trágica: o de con-
tinuar a perder as asas que lhe faltam.

Maria João Cantinho

Nota

1 In Arte & Melancolia, coord. Margarida Acci-
aiuoli, Maria Augusta Babo e Mariana Pinto dos 
Santos, Lisboa, IHA/EAC – CECL, 2011, p. 264. 

FiCção

José-augusto França

MEMÓRIAS DO CONSELHEIRO
ADALBERTO MARTINS DE SOUSA
(1880-1890)
ESTUDO DE FACTOS SOCIOCULTURAIS
Lisboa, Imprensa Nacional–Casa da Moeda / 2014

Em 15 de Junho de 1880, o Conselheiro 
Adalberto Martins de Sousa escreve uma 
carta ao primogénito, pró-republicano 
bacharelando-se em Coimbra, a quem 
oferece «estas memórias ou impressões 
da minha vida» (21) que diariza até ho-
ras antes de morrer, em 16 de Setembro de 
1890. Viúvo há três anos, figura central de 
linhagem que vem de 1775 até ao século 
XXI (em 2007, um trineto visita em Jarzé o 
editor literário destes cadernos) e quadro 
superior do Banco de Portugal, ele recu-
sou ministério em governo fontista, que o 
fez Conselheiro. A defesa do Partido Re-
generador é a nota mais saliente em quem 
coloca o Partido «Progressista» ou «pro-
gressistas» entre aspas, numa separação 
de águas que o republicanismo nascente 
vem perturbar.

Entre as festividades do tricentenário 
da morte de Camões e o Ultimatum in-
glês — também ultimatum ao executivo 
progressista —, acompanhado de crepes 
no monumento ao Épico e de suicidas 
ilustres, se vemos a nação em perda, não 

entende o Conselheiro que o rotativis-
mo falhou (logo, o seu partido), e que os 
centros republicanos vão minando essa 
alternância, quer na opinião pública, quer 
elegendo deputados desde 1878. Tanta in-
genuidade é cegueira num conviva regular 
de Rafael Bordalo Pinheiro e Ramalho 
Ortigão, de cujas publicações (O António 
Maria, Pontos nos ii, As Farpas) comunga 
a crítica política, sem daí tirar consequên-
cias. Funcional, conservador, ilustra bem 
monarquia iludida, que esforçadamente 
derrui (a partir de dentro, diríamos, no 
exemplo do autor d’A Portuguesa, Hen-
rique Lopes de Mendonça, cunhado dos 
Bordalos), à espera de um 5 de Outubro.

Nascido em 1829, casado em 1862, 
Adalberto Martins de Sousa é um espec-
tador privilegiado da vida nacional entre a 
Arcada e o Chiado. Subliminar, está dese-
jo de sequenciar Portugal Contemporâneo, 
de Oliveira Martins (um progressista nes-
sa pasta da Fazenda, que ele recusou, mau 
grado instâncias de Fontes; cf. 138-40), 
balanço de país romântico-liberal entre 
1826 e 1868 a que faltava este dobre final. 
que faltava, também, ao José-Augusto 
França de O Romantismo em Portugal 
(1974), quarenta anos depois, em clave 
irónica, na construção de personagem que 
julga poder conciliar Eça e o correligioná-
rio Pinheiro Chagas…

Já «estudo de factos sócio-culturais» 
(em 2014, «socioculturais»), este título 
hoje clássico, em seis volumes na 1.ª edi-
ção, opera segundo lapsos de quinze anos 
e constitui-se inquérito mais apertado 
aos 45 anos de 1835 a 1880. Antes, atenta 
num pré-romantismo em 1780 e «anos 
de inocência» romântica à volta de 1820 
(1822, com Catão garrettiano e A Prima-
vera castiliana), seguindo-se a atmosfera 
política e cultural da pax liberalis de 1834-
1835 como verdadeiro prólogo ao movi-
mento. À volta de 1850, não é só a escola 
disseminada dos novos trovadores; são as 


