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mento» (14), que parece ser um dos temas 
de eleição do autor; sobre Kirkwall, a ca-
pital do arquipélago, onde «o Verão traz 
a noite devagar e as pessoas recolhem-se 
antes do sol. A cidade fica vazia, fechada 
num brilho sem ruído» (19); e, finalmen-
te, sobre a viagem de regresso a Scrabster, 
pequena povoação da costa norte escoce-
sa, através de um trecho de mar em que, 
outrora, ocorreram inúmeros naufrágios, 
mas onde, desta feita, a «viagem é calma, 
como se a sentinela do Old Man of Hoy 
nada de mau ali deixasse acontecer» (20), 
sendo o Old Man of Hoy um famoso ro-
chedo, de 137 metros de altura.

Estamos, pois, em presença de uma nar-
rativa em que se reencontram, ou encon-
tram pela vez primeira, várias vidas aven-
turosas e inusitadas (a do autor, de certo 
modo, incluída), uma narrativa daquelas 
que, não fora a presença de alguns aspe-
tos científica ou existencialmente mais 
intrincados, teriam sido, décadas atrás, 
remetidas para as chamadas coleções ju-
venis, como se o seu maior mérito — a 
sua intensa capacidade de estímulo à ima-
ginação — não se compaginasse com as 
características desejáveis no contexto de 
uma literatura outra, a qual (como a água 
benta do provérbio) se presume «séria».

Mas, como de seriedades infundadas, 
despropositadas e, tantas vezes, incultas, 
está, em nosso entender, o mundo satu-
rado, parece-nos que este livro, culto, ur-
dido com modéstia e delicadeza, não nos 
podia fazer mais falta nem a sua leitura 
saber-nos melhor, o que, antes e depois de 
quaisquer teorizações, é, afinal de contas, 
o que importa.

Mereceria, aliás, para além de uma ver-
são inglesa, devidamente divulgada nas 
Órcades, uma edição de maiores fausto e 
tiragem, como se não poderia exigir a es-
tes seus tão meritórios editores.

Miguel Martins

Joana Emídio Marques

RITORNELOS
Lisboa, Abysmo / 2014

Joana Emídio Marques, jornalista, publi-
cou recentemente o seu primeiro livro de 
poesia, Ritornelos. Esta obra reúne três 
ciclos: «Ritornelos», «Cânticos da Flo-
resta» e «Litanias». O título da obra con-
fere-lhes uma unidade temática e musical, 
no sentido em que a palavra «Ritornelos» 
designa uma forma musical que reenvia 
para as lengalengas, cantilenas infantis e 
também para uma noção de retorno, que 
se obtém a partir da repetição do verso. 
A concepção de um retorno radica igual-
mente na ideia de que, cada vez que a pala-
vra ou o verso se repetem, se inaugura um 
novo campo semântico, aludindo a um 
tempo mítico ou litúrgico. 

Oscilando entre o salmo, a prece e o tom 
profético, a autora constrói um universo 
poético singular e que se destaca bastan-
te do que a jovem poesia portuguesa tem 
vindo a fazer. Podemos referir-nos aqui 
tanto à poesia do quotidiano, como aque-
la que encontra no lirismo a sua raiz ou, 
ainda, um filão neo-surrealista que tem 
vindo a afirmar-se, cada vez mais. Assim, 
reconhece-se na poesia da autora algumas 
marcas de Herberto Helder e uma compo-
nente alucinatória muito forte, acentuada 
pela presença de uma atmosfera onírica e 
essencialmente nocturna, que atravessa 
todo o livro. 

Verifica-se nesta obra o recurso frequen-
te a uma dimensão profética do texto, cuja 
tonalidade nos reenvia para uma atmos-
fera litúrgica e ritualizada, que nos apro-
xima, por vezes, de uma poesia de pendor 
mais exegético. Rilke e Hölderlin apresen-
tam-se aqui, de forma mais ou menos ex-
plícita, sobretudo na interpelação de Deus 
e dos anjos. Todavia, o lastro mais forte 
e identificável é a presença da poesia de 
Paul Celan, poeta emblemático da Shoah, 
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sobretudo das suas obras mais conhecidas 
Papoila e Memória e Grelha de Linguagem, 
traduzidas em Portugal por Yvette Cente-
no e João Barrento e, mais recentemente, 
por Gilda Lopes Encarnação, na editora 
Relógio d’Água (2014). 

A propósito de Ritornelos, Helder Ma-
cedo disse, na apresentação do livro, que é 
uma «obra que toma riscos» e que «alei-
ja», nesse sentido em que há uma pertur-
bação própria que a habita, manifestando-
-se nos seus cortes bruscos, assimetrias 
e deslocamentos sintácticos, que visam 
desinstalar o leitor, confrontá-lo com a 
perplexidade diante de questões existen-
ciais, como a morte e a vida, a memória e 
o esquecimento, o tempo, a linguagem e a 
experiência do horror. 

A autora dá início ao livro sob a égide de 
um tempo do porvir: «Acordando infini-
tamente / para o que há-de-vir / as horas 
caminham no sentido contrário ao dos 
pássaros / mesmo quando a tarde fenece» 
(9). Não é nunca, ou raríssimas vezes o é, 
o tempo quotidiano que aqui se encontra, 
mas uma dimensão outra do mesmo, a do 
instante, abrindo-se à imagem do passado 
e da rememoração. Na segunda estrofe 
lê-se: «Curva-te ante o exíguo instante 
/ que te pertence, dizem-me. / Sopra as 
visões irrepetíveis do passado / sopra e 
sopra de novo até destapares um buraco / 
um grande buraco onde caiba o que não se 
cumpre» (9). 

A desolação de um passado que assola 
a memória, o «grande buraco» ou ferida 
incicatrizável, eis o que aflora na epiderme 
do poema, cavando nele uma cesura matri-
cial que se repercute em toda a obra, pro-
curando na linguagem um modo de res-
gate possível, através da memória: «Esta 
luz solar evolando-se na noite /lembra-me 
que já sou passado. / E acabou-se / um dia 
mais / sem que tenha soprado para des-
tapar o buraco. / E agora? / E agora onde 
me vão eles enterrar?» (9). A presença de 

rastros do passado, dos pássaros que parti-
ram, de lugares abandonados, constitui os 
indícios de uma experiência que se perdeu 
e diante da qual a linguagem soçobra, em 
busca da presença do ser ou de um Deus 
que abandonou os homens à sua sorte. 

Poética de um mundo arruinado, certa-
mente, na qual o sujeito lírico se reconhe-
ce, como se lê: «Se me deixares fico aqui / 
apenas a olhar / presa aos detalhes / tudo 
isto / que se repete repetindo-se / eco da 
gargalhada de Deus» (51). E se, como o 
historiador de arte Aby Warburg dizia, «o 
bom deus está nos detalhes», então a sua 
ausência ecoa na sua gargalhada, ressoan-
do nesse espaço vazio a que fomos aban-
donados, ao olhar os seus vestígios. A ima-
gem de uma tal fragmentação reaparece 
em Ritornelos, reenviando o leitor para a 
poética de Rainer Maria Rilke, sobretudo 
para a primeira das Elegias de Duíno, em 
que o poeta se interroga: «Se eu gritar, 
quem poderá ouvir-me, nas hierarquias 
dos anjos?»1 Também em Ritornelos o su-
jeito lírico interpela frequentemente deus 
e os anjos, em busca de uma resposta para 
a sua angústia. 

Pode-se afirmar que existe em Ritornelos 
uma concepção panteísta, porém, no sen-
tido negativo, isto é, esvaziada da presença 
do ser, o que nos deixa a sós com um uni-
verso cujo sentido se retirou dele. O «eco 
da gargalhada de Deus» traz consigo esse 
significado niilista, que se dá a ver nas fi-
guras do vazio e do riso, como sintomas 
de um mal absoluto: «Há-de vir um mal 
idêntico / que oculte os fios / os torne 
invisíveis. / E tudo parecerá / desligado 
grotesco» (29). Essa informidade, que o 
mal estabelece sobre as coisas, apaga toda 
a diferenciação e impõe um monocroma-
tismo: «As formas / já se enlaçaram umas 
nas outras / tornaram as forças / indistin-
tas, monocromáticas» (29). 

Não é só uma indistinção das formas 
e das forças, o que aqui se enuncia, mas 
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também a amálgama da própria lingua-
gem, a imposição do silêncio: «Morres-
-me pelo silêncio / que atravessa as línguas 
/ e lhes apaga o rasto de som / e saliva» 
(35). Há uma desintegração que dilacera 
o mundo e confere a Ritornelos o tom de 
um lamento que impregna a obra, uma 
nostalgia que nunca resvala para o senti-
mentalismo, mas que interpela e procura 
respostas. Essa desfiguração que toca toda 
a realidade, é intensificada pelo elemento 
nocturno e pelo sentimento de alienação 
do sujeito lírico: «Já não durmo sobre o 
tempo / já não durmo sobre o que se con-
ta. / Durmo entre estratos / de sussurros 
vagos e pássaros mortos / céus infinitos / e 
multidões entrando para o interior do silo 
oxidado» (93). 

Em vários poemas a experiência de que 
se fala é a do holocausto. Não é apenas 
a morte que está em causa, o genocídio, 
mas a perda da dignidade humana, essa 
«multidão faminta» do poema. Se a 
morte ronda aqui, há também a questão 
da indizibilidade dessa experiência. E a 
fome da multidão não é apenas física, 
como o é também a fome dos sinais de 
Deus e a da procura de um sentido. É no 
final desse poema que a pergunta sur-
ge: «David, porque não vieram os anjos 
buscar-nos?» (93). O salmo, a oração 
cantada que evoca a presença de Deus e 
em que Ele é interpelado pelo seu povo, 
aparece com frequência. Também o uso 
da aliteração, marcando o ritmo musical 
do salmo, é um dos recursos que a poeta 
usa recorrentemente: «E a carne desfaz-
-se aro / e o sangue desfaz-se aço», no 
poema da página 83, marca todo o ritmo 
do texto, o qual joga com a sistemática 
deslocação semântica, gerando um efeito 
surpreendente, como «essas mãos-chave 
/ essas mãos-porta», e dando inéditos 
sentidos ao poema.

Tal como na poética celaniana, também 
a dimensão dialógica da poesia é frequen-

te em Ritornelos, como uma evocação 
íntima do sujeito lírico que procura uma 
saída para a sua solidão radical, diante da 
ausência de Deus. Em «Litanias», a di-
mensão salmódica do poema acentua-se, 
para nos confrontarmos com a ausência 
da linguagem e dos nomes, a nudez de 
Deus e o grito surdo que não ouve nenhu-
ma resposta à sua prece: «Oh, Deus / não 
serás tu. / Oh, Deus / tão nu. / Por debai-
xo do que grita o meu grito» (112). Há 
aqui um requiem pelo mundo, que se ex-
prime nesse verso «a tristeza materna do 
mundo». Esta é uma expressão enigmá-
tica, como muitas das figuras, símbolos e 
sinais que percorrem a poética de Joana 
Emídio Marques, reenviando-nos para 
uma dimensão mística da linguagem, tal 
como ela nos aparece em Jacob Böhme, 
por exemplo, ao referir-se à mudez triste 
da natureza, quando não é libertada pela 
nomeação da linguagem. 

O silêncio de Deus e o não-reconheci-
mento do homem, a falta de sentido da 
história e da própria natureza, o exercício 
do mal e a sua contaminação deixam o 
homem no limite do suportável, no lim-
bo da criatura que é desapossada, quer da 
sua experiência, quer da linguagem. Sím-
bolo dessa ausência, encontramos a tris-
teza profunda, a ausência da «Palavra de 
Deus»: «Procuro em cada coisa A Pala-
vra de Deus / Olho e olho e nenhum som, 
gesto ou sopro» (130). 

Há ainda um nome que ressalta da poé- 
tica da autora neste livro: o tempo. Se o 
salmo se revela a experiência do silêncio 
de Deus e, simultaneamente, o desejo da 
palavra de Deus, numa tensão em que se 
move todo o livro, também a experiência 
do tempo se mostra paradoxal. Isto é, por 
um lado, é o tempo da catástrofe, o da 
natureza e o do homem que se encontra 
votado à morte, mas, por outro lado, há 
também a exigência de um tempo puro e 
restaurador, sagrado. 
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O poema da página 131 é exemplar, 
nesse modo de anseio: «O carrossel gira 
/ e Eu já não sou Tu. / Mãe, / devolve-me 
a ti, / devolve-me ao tempo / sem prono-
mes. / Eu, Tu. / E o carrossel não pára / 
nunca pára, nunca…». É este tempo «sem 
pronomes», anterior a qualquer qualifica-
ção, o tempo dos nomes, que se reivindica 
como a dimensão mais pura da existência, 
um reencontro com a pertença do sujeito 
a si mesmo, o tempo do sonho e de um lu-
gar originário, o da infância. 

Porém, esta infância que aqui se dese-
nha, no apelo constante à figura materna, 
não é só a do sujeito lírico, particular — e 
também o é —, mas uma outra, simbólica: 
é a da humanidade, da linguagem originá-
ria e do repouso, do jogo e da promessa: 
«Hoje voltei para comer, enfim, o pão e 
as flores / hoje voltei para comer o meu 
próprio coração / na floresta de Ser / na 
clareira de existir em mim» (140).

Maria João Cantinho

Nota

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 Rainer Maria Rilke, Elegias de Duíno, trad. Maria 
Teresa Dias Furtado, Lisboa, Assírio & Alvim, 
1993, p. 29.

TRADUÇÃO

Fernando Pessoa

MESSAGGIO
Tradução e introdução de Giulia Lanciani

Milão, Oscar Mondadori / 2014

Com mais de cem publicações em língua 
italiana, Fernando Pessoa talvez seja um 
dos poetas modernistas mais bem repre-
sentados em Itália. Nos anos recentes, 
e acompanhando as traduções dos seus 
poemas mais representativos, também as 
múltiplas dimensões da sua prosa crítica 

— literárias, políticas, sociais, económi-
cas, esotéricas, etc. — têm entrado am-
plamente no mercado editorial em língua 
italiana. A nova tradução de Messaggio 
(Mensagem) foi publicada neste contexto, 
em abril de 2014, seguindo de perto o vo-
lume Sul Portogallo (Sobre Portugal), saído 
em março. Enquanto várias traduções de 
poemas da Mensagem se encontram já 
disponíveis, incluindo as que constam da 
conhecida antologia de Antonio Tabucchi 
e Maria José de Lancastre, esta versão de 
Giulia Lanciani é a segunda tradução inte-
gral da distinta obra de Pessoa, depois da 
de Paolo Collo em 2003. Esta reapresenta-
ção da poesia do império espiritual, lado a 
lado com os ensaios políticos sobre o seu 
país, revela aos leitores italianos uma visão 
plena do nacionalismo de Pessoa. Ao in-
troduzir e explicar o mito sebastianista e 
a complexa conceção de fundo da Mensa-
gem por Pessoa, a introdução de Lanciani 
é uma esclarecedora abordagem do livro. 
Não faltando os detalhes históricos e bio-
gráficos, o texto aspira a ser mais do que 
uma simples apresentação ao público em 
geral. Profusamente ilustrado por referên-
cias à fortuna crítica da Mensagem, o texto 
de Lanciani atinge um nível profundo da 
obra e constantemente chega aos assun-
tos mais intricados da crítica pessoana: 
o seu projeto de publicação, a sua visão 
sintética e esotérica, a sua avaliação de 
Camões, entre outros. Mas o que chama 
mais a atenção do leitor neste estudo da 
Mensagem é o protagonismo dado às ca-
racterísticas iniciáticas — no sentido da 
prática mística — da obra. Ao caracterizá-
-la como um texto iniciático (facto que é 
também destacado no resumo editorial 
presente na contracapa do livro), Lancia-
ni desenvolve o sentido de «iniciação» 
no título da Mensagem, como confirmado 
por António Quadros num estudo inter-
pretativo1, e, mais adiante, liga-o à «po-
sição iniciática» de Pessoa na sua própria 


