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destacada já no poema-título. Há sotur-
nidade na reunião? Pelo contrário: a no-
turnidade, se não veda certa melancolia, 
certa tristeza («hoje estive tão triste / 
que ardi centenas de fósforos / pela tarde 
fora» (114), «Uma Coisa a menos para 
Adorar», Baldios), permite ao poeta um 
tipo muito peculiar de visão e localização.

O deambulante noturno que foi Cesá-
rio Verde rumou para a desesperança em 
seu maior poema, «O Sentimento dum 
Ocidental». O sentimento tolentiniano 
é outro, investe no encontro e visa o que 
não recebe costumeira atenção. A noite 
é lugar de perceção, onde se pode cons-
truir uma cegueira visionária, como em 
«Os Dias de Job», de Os Dias Contados: 
«Às vezes rezo / sou um cego e vejo / as 
palavras o reunir / das sombras» (29). 
Pode-se falar em uma abertura dos olhos 
para fora e para dentro, numa relação in-
tensa do sujeito com o mundo e consigo 
próprio, o que encerra uma ética dessa 
poesia — «Esplanadas», de A Que Dis-
tância Deixaste o Coração (1998), livro 3, 
revela que «por vezes é tão criminoso / 
não percebermos / uma palavra, uma jura, 
uma alegria» (88).

Por isso, e porque «os insignificantes 
flutuam / ao vento contínuo de Deus» 
(173) («Os Insignificantes», Estrada 
Branca), é possível o pequeno milagre de 
«Óstia», do mesmo livro, poema espe-
cial, aberto a fecundo acaso e à capacidade 
de se perceber o aparentemente secundá-
rio: «Um desses atrasos no aeroporto de 
Fiumicino / e eis-nos em salto desprovido 
por estas ruas / além do parque arqueoló-
gico / […] // Sem darmos conta já estáva-
mos encalhados / numa qualquer estrada 
secundária / junto a um matagal circun-
dado de rede / onde um letreiro quase ao 
acaso / diz ter morrido / Pier Paolo Paso-
lini» (182). É «quase ao acaso» o encon-
tro com «um letreiro» que pousa Pasolini 
diante do poeta em língua portuguesa, e o 

olho tolentiniano, confortavelmente pos-
to numa «qualquer estrada secundária», 
sente-se como se estivesse num baldio, 
num templum, e, de facto, está.

A encerrar «O Silêncio», de A Estrada 
Branca, o verso: «o teu silêncio, ó Deus, 
altera por completo os espaços» (176). 
A poesia de José Tolentino Mendonça, 
em seu trafegar contemplativo, propõe, 
não sei se uma harmonia, mas decerto 
uma possibilidade de finos ajustes entre 
os homens, o homem consigo mesmo e 
o homem com Deus. O livro por enquan-
to mais recente é composto por haikus. 
Aproveito para citar o primeiro haiku 
do poeta, «Final», de Os Dias Contados: 
«O  silêncio é a partilha / do furtivo / 
lume» (37). Essa poética é a partilha de 
furtivas visões, encontros furtivos.

Luis Maffei

daniel Jonas

NÓ
SONETOS
Lisboa, Assírio & Alvim / 2014

Poeta, dramaturgo e tradutor1, Daniel Jo-
nas estreou-se em 2002 com os poemas de 
Moça Formosa, Lençóis de Veludo, tendo 
publicado depois, pela editora Cotovia, 
Os Fantasmas Inquilinos (2005). Em 2008 
o seu livro de poesia Sonótono foi premia-
do pelo Pen Clube Português. Em 2013, 
o autor recebeu o Prémio Europa-David 
Mourão-Ferreira 2010-12 e, recentemen-
te, o seu livro Passageiro Frequente (Lín-
gua Morta, 2013) foi seleccionado pelo 
Festival de Poesia de Gdansk, sendo um 
dos sete nomeados para o Prémio Poeta 
Europeu da Liberdade, a atribuir em 2016.

O título Nó poucos indícios nos dá, de-
vido ao carácter polissémico da palavra. 
Esta obra é clássica na sua forma e pode- 
ríamos falar de um certo anacronismo, 
até, mas isso não significa dizer que é me-
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nos moderna que os seus livros anteriores, 
no que respeita ao conteúdo e ao trabalho 
com a linguagem. A proposta de Daniel 
Jonas é a de uma revisitação do soneto, de-
marcando-se, assim, das tendências mais 
recentes da poesia contemporânea. Toda-
via, ela é actual, sobretudo no modo como 
o poeta concilia esse classicismo com a 
ironia, transformando-a num poderoso 
instrumento crítico, gerando múltiplos 
efeitos, desde a vigilância sobre o lirismo 
poético até à empatia com a obra.

Como disse Daniel Jonas em entrevista 
a António Guerreiro2, o poeta tem as suas 
«pastagens» na linguagem, no modo 
como nela se apresenta a consciência 
histórica, em particular no caso do traba-
lho poético. Ainda que exista no mundo 
como sujeito empírico e concreto, ele não 
está, no entanto, circunscrito à época em 
que vive. Daí que a sua condição possa, 
antes, ser definida pela transversalida-
de dos tempos, assumindo a sua oficina 
como palco da história e movendo-se com 
agilidade entre os clássicos e a mitologia. 
Como ele próprio afirma: «para não fugir 
radicalmente à minha autodescrição, po-
deria dizer que me sinto tão contemporâ-
neo de Ossip Mandelstam como de Yeats, 
de Cinatti como de Ungaretti, ou seja, as 
leituras e as pátrias mentais e cronológicas 
são tão diversas que não é simplesmente 
possível fazer esse género de cartografia, 
isto para me ater somente à influência es-
trita de poetas. Sou é bastante mimético.» 
Essa matriz linguística e retórica e a sua ri-
queza estilística é também um elemento 
que o distingue claramente da poesia mais 
jovem, algo que já se encontrava presente 
em Sonótono.

Os temas de que nos fala Daniel Jonas 
neste livro são, entre outros,  Deus (evo-
ca-o no primeiro poema, mas reaparece 
em vários), a morte, o tempo, a vida. Tal 
como na sua obra anterior, Passageiro 
Frequente, Daniel Jonas retoma o mito bí-

blico de Jonas e da baleia. É no primeiro 
poema de Nó que o poeta diz: «Do ven-
tre da baleia ergui meu grito: / Senhor! 
(dizer teu nome só é bom), / Em fé, em fé 
o digo, mesmo com / Um coração pesa-
do e contrito / Que és de tudo verdade e 
não mito, / O coração do amor, de todo 
o dom» (9). Essa alusão ao mito constitui 
um jogo com o seu próprio apelido e um 
modo de sobrepor a sua experiência em-
pírica ao episódio mítico, encenando uma 
forma subtil de recusa do discurso poético 
na primeira pessoa e transformando-o em 
discurso universal. A condição do poeta 
é aqui tomada como condição humana 
por excelência: «E toda a luz aqui me fa-
lhe / és grito / Que chama toda a chama 
de esperança / E acorda a luz que resta à 
réstia eterna». Se Jonas grita, dizendo o 
nome de Deus, é porque ele anima a vida, 
mas também porque acende a chama da 
linguagem e dá sentido às coisas. Se Jonas 
vive a experiência da morte e da perda do 
sentido, é-lhe, no entanto, concedida a 
vida por Deus, de novo. Como um dom, 
certamente o da linguagem, a resgatar a 
experiência humana.

Quando falamos de lirismo, no caso 
específico deste autor, convém lembrar a 
sua suspeita relativamente à lírica actual 
— pouco trabalhada ou, por outras pala-
vras, pouco vigiada  —, conforme deixou 
expresso na referida entrevista a António 
Guerreiro aquando da saída de Passageiro 
Frequente. Por essa razão, a ironia poética 
aparece na sua obra como um antídoto 
face a esse mesmo lirismo e também como 
um modo de distanciamento, de reflexão 
sobre o fenómeno poético, capaz de fazer 
vacilar a linguagem e os cânones da crítica.

Com uma linguagem generosa e, por 
vezes, barroca, onde abundam os estran-
geirismos, os latinismos, os mitos e os 
clássicos, Daniel Jonas retoma também 
uma pontuação que já não é muito habi-
tual na poesia, como as reticências ou os 
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pontos de exclamação, que conferem aos 
poemas um aspecto enfático, embora 
desconstruído pelo uso recorrente da iro-
nia: «Ó pássaro de Rorty e Nabokov!, / 
Tagarela-europeu! (quem te pôs tal / Em 
vez de Asa-de-cera literal?) / Literalmen-
te estou na nuvem nove!» (53). Exemplos 
como este ou como o do soneto da página 
32 — «A sério, isto está a pôr-me maluco, 
/ Que durmo nos ponteiros de Morfeu! 
/ Alguém que lhe partisse era os cornos 
/ E me tirasse a tosse a este Cronos!» — 
põem à vista como o poeta opera este jogo 
complexo entre a erudição das suas refe-
rências e a ironia desconstrutiva, no jogo 
de palavras e no trocadilho, por meio de 
recursos da sua prosódia, como a alitera-
ção, quiasmas, consonâncias, anáforas, 
hipálages, deslocações várias de sentido, 
entre outros meios da retórica e da lingua-
gem.

Essa oposição entre classicismo formal 
e a componente lúdica do poema, evocan-
do o «fingimento» de Pessoa, torna-se 
muito evidente no poema da página 19, 
onde se lê: «Soneto não me mintas, não 
me inventes. / Não torças a verdade com 
as manhas / Subtis dum charlatão, deste 
em patranhas? / Sê claro, sê frontal, diz-
-me o que sentes. / Quem te viu, quem te 
vê… […]». E é de um modo jocoso que o 
autor termina este poema, desfazendo a 
seriedade da sua forma: «Não passas é de 
um mau imitador! / Perdoo-te o perderes-
-me… vai, mau espelho… / Soneto, és um 
logro. Argh… estás velho!». A intertex-
tualidade com Fernando Pessoa e a sua 
heteronímia revela-se em vários poemas, 
de forma mais explícita no da página 27, 
o qual nos reenvia imediatamente para 
Alberto Caeiro, «Pensar, pra quê? Que 
pensem outros. Raro». Menos explícito 
é o tom pessoano de interlocução com o 
leitor.

De muitas formas se opera aqui a trans-
gressão dos códigos de linguagem, mas 

essa leitura não é fácil para um leitor que 
não seja avisado. É o próprio poeta que 
se reconhece como um autor de difícil 
acesso, pelo «encriptamento» da sua lin-
guagem, que provoca algum desconcerto 
no leitor médio: «Quando fala da minha 
poesia como um jogo de linguagem, um 
tipo de enigma policial, penso que aludirá 
a uma certa desorientação de leitura que 
ela provoca, um encriptamento que alie-
na de certo modo o leitor. O que noto é 
que, sendo a minha poesia aparentemen-
te avessa a engavetamentos estilísticos ou 
funcionais, no sentido de saber o que diz, 
e sendo, talvez por isso, pouco amiga do 
leitor […] é também geradora de uma cer-
ta estupefacção, uma certa curiosidade»3. 
Nesse sentido, é um autor inclassificável e 
que encara o seu próprio trabalho como 
um mergulho nas forças indomesticáveis 
da linguagem, sem que isso o transforme 
num místico ou o aproxime de uma di-
mensão profética, já que a ironia desins-
tala, por si, essa tendência. Falemos, antes, 
de uma dimensão melancólica da poesia, 
que assoma em muitos dos seus sonetos, 
mas como uma via reflexiva e apontando 
sempre para o resgate possível da lingua-
gem, como se pode ler no último poema: 
«Não é ser pessimista, só não / Optimis-
ta, que o péssimo já vi / E o óptimo nem 
vê-lo, e se o ouvi / Por nada o dei, por voz 
que não soou» (58). Poderíamos afirmar 
aqui a existência de um «heroísmo» po-
ético como o assinalou Walter Benjamin a 
propósito de Baudelaire, que denunciava 
a indigência do homem moderno e o es-
vaziamento da sua experiência, uma con-
dição de catástrofe a que não escapamos, 
sem que isso nos roube um olhar terno so-
bre as coisas e os seres, como nos diz Da-
niel Jonas, nos últimos versos deste livro: 
«Deus dá a aboboreira, Deus a tira. / E 
nada há noutra vida que eu prefira» (58).

Maria João Cantinho
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Notas

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 Relembro aqui a sua magnífica tradução de Mil-
ton, Paraíso Perdido (Cotovia, 2006).

2 Cf. António Guerreiro, entrevista a Daniel Jonas, 
http://omelhoramigo.blogspot.pt/2014/01/
entrevista-daniel-jonas-na-integra.html (cons. 
em 14-04-2015).

3 Ibid.

rita taborda duarte

ELOGIO DO OUTONO
OU DA CICÓPLICA INDIFERENçA
Lisboa, 100 Cabeças / 2014

Tão breve, este livro de poesia de Rita Ta-
borda Duarte cinde-se diversas vezes a si 
mesmo. Cinde-se, logo, na sua proposta 
material, entre duas capas sobrepostas. 
Sob uma primeira capa de cartolina cas-
tanha, uma segunda de borracha negra, 
com o título e o nome da autora: oscila-
mos (é um dos verbos importantes do li-
vro, até pela referência intertextual a Lui-
za Neto Jorge) entre experiências tácteis, 
diferentes atritos; a dicção do outono, do 
ciclo natural do tempo, contrasta com a 
quase agressividade da borracha. Na capa 
em cartolina, entretanto, uma árvore es-
tilizada impressa — ou, na contracapa, a 
mesma forma, invertida, representando 
uma raiz? — é colorida, à mão, por man-
chas de tinta amarela, laranja, vermelha, 
cores outonais; e porque as manchas são 
diferentes em cada exemplar do livro, to-
das as capas são únicas. Conjugam-se as-
sim o serial e o irrepetível.

O título cinde-se também entre propos-
tas contrárias (ou permutáveis?): Elogio 
do Outono / ou / da / ciclópica indiferença. 
No subtítulo, ou contraproposta, outra 
referência a Luiza, ao poema O Ciclópico 
Acto, de 1972. Nas epígrafes que abrem o 
livro, entretanto, ainda duas referências: 
Ruy Belo e Luiza Neto Jorge — «Vem o 
vento anavalhar as ruas / E confundir de 

folhas nossos pés» e «a caligrafia desa-
grafa a blusa», o outono, o erotismo.

No intervalo entre capas, títulos, entre 
série e unicidade, tronco e raiz, outono 
e erotismo, se constrói o livro — mos-
trando, mesmo na unidade, um jogo de 
diferenças ou um movimento do senti-
do. Abramo-lo, pois. Dos dez poemas, 
os quatro primeiros descrevem explicita-
mente o outono; lembro os títulos «1. So-
neto de Outono», «2. O Outono Seguro 
pela Mão», «3. Mulher de Outono», 
ou, do poema «4. Como Quem Diz», o 
primeiro verso: «Passou o verão    é ou-
tono já    a estação híbrida». Os restan-
tes poemas, por outro lado (nova cisão), 
constroem um diálogo a partir de um 
mito fundador do erotismo: «5. Carta 
de Orfeu a Eurídice», «6. Resposta de 
Eurídice a Orfeu», «7. Adenda de Orfeu 
como Quem Magoa», «8. Resposta de 
Eurídice como Quem Perdoa», «9. Men-
sagem de Orfeu, ainda», «10. Réplica de 
Eurídice». Diálogo, luta, cisão.

Um livro cindido é um livro que não 
permite uma só leitura nem a defesa de 
uma única verdade, mas coloca sempre 
em jogo aquilo que diz. Em primeiro 
lugar, pela intertextualidade (além dos 
dois poetas já invocados, Elogio do Ou-
tono faz-se também a partir de epígrafes 
de Dante Alighieri/Vasco Graça Moura 
e de Paul Celan; mas também por glosas 
de Sá de Miranda, José Gomes Ferreira 
ou António Ramos Rosa, implícitos): ao 
recuperar poemas de outros autores, Rita 
Taborda Duarte propõe uma reescrita, a 
deslocação do sentido do texto original.

Em segundo lugar, a própria estrutura 
dual do livro, entre dicção do outono e 
debate erótico, obriga a um jogo de leitu-
ra ao mesmo tempo una e dupla: cabe ao 
leitor encontrar uma continuidade entre 
as partes. Ora, o primeiro verso do pri-
meiro poema diz «Acaba-se-me o amor 
se te começa a morte», tal como uma das 


