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Vertente Artística 

"Uma geraçáo que consente deixar-se representar por um Dantas 
é uma geração que nunca o foi. É um coio #indigentes, d'indignos e 
de cegos! É uma resma de charlatães e de vendidos, e só pode parir 
abaixo de zero! 

Abaixo a geração! [...I 
Portugal inteiro há-de abrir os olhos um dia - se é que a sua 

cegueira não é incurável e então gritará comigo, a meu lado, a neces- 
sidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de asseado! Morra o 
Dantas! Morra! Pim!"' 

Tudo começou, de facto, com o Manifesto Anti-Dantas, metáfora 
de outros Dantas, publicado por A m a d a  Negreiros, "Poeta d'Orpheu 
Futurista e Tudo", nos finais de 1915, respondendo a crónica cer- 
teira de Júlio Dantas contra os "poetas paranóicos" do Orpheu e o 
seu "imoralismo esteticista" 2. O próprio Almada o refere quando, em 
1969, em Amarante, homenageava Amadeo de Souza-Cardoso no 
cinquentenário da  sua  morte. Entáo disse: "Em 1915, em Lisboa, o 
correio trouxe-me um postal. O postal dizia assim: 'Almada: Viva, 
Viva. Substantivo Ímpar ... Assinado Amadeo de Souza-Cardoso'." 

"Eu náo sabia ainda [diz Almada] que no mundo havia uma pes- 
soa chamada Amadeo de Souza-Cardoso! ... Isto deu-me uma alegria 
enorme: que foi um dia ter recebido as primeiras palavras de Amadeo 
- antes que qualquer outro mo apresentasse. E talvez por engano ..." 



C..) 
Quando o conheci foi pouco tempo depois. Quando da preparação 

da exposição de 1916. Eu perguntei-lhe: o seu postal foi por causa do 
manifesto anti-Dantas? Ele respondeu-me: Claro! o grito estava 
dado . . ."3 

Mas Almada, então, mais acrescentara que 

"Amadeo de Souza-Cardoso pode nem sequer ter tido a consciên- 
cia do que ele veio trazer a Portugal. Ele veio trazer aqui o chama- 
mento que ele recebeu em Paris. Não da França. Não do mundo 
inteiro. Da Humanidade!" 

A obra de Amadeo ao tempo da Exposição da Liga Naval, em 
Lisboa, em 1916, estava quase concluída entre O Desdém d a  Medio- 
cridade, A Notáuel Euoluçáo de 13-14 e A Febre da Vida Moderna, 
para utilizar a feliz periodização e caracterização de José-Augusto 
França 4. 

Mas, sobretudo, em relativa consonância (e antecipação) com os 
do tempo de Orpheu - o da recusa burguesa - Amadeo já havia 
proclamado o sentido da sua existência. Em carta à Mãe, em 1908, 
afirmava: -- 

"Eu quando a consulto [a minha existência] acho-a, ao contrário 
razoável e útil porque consegui libertar-me dos meios de vida bur- 
guesa, tacanha de espírito e sentimento, em que eu estava embre- 
nhado numa re~o l ta . "~  

E, ainda no mesmo ano, escrevia: 

"Eu [...I trago sempre comigo ilusões, uma juventude forte e 
inquieta, uma ânsia de impressões sempre novas, de aventuras - em 
suma vivo ..."= 

Naquele mesmo ano de 1916, Amadeo expusera no Porto no 
Salão de Festas do "Jardim de Passos Manuel", entre o escândalo e 
a relativa aceitação de alguma imprensa, na sequência de um con- 
junto de projectos irrealizados de exposições, em Portugal, Barcelona 
e Estocolmo, e de acções artísticas que procurara estabelecer com o 
casal Delaunay, então no Norte do País, e seus amigos portugueses. 

Exposição subordinada ao subtítulo de "Abstraccionismo", cons- 
tituída por 114 obras, distribuídas pela pintura a óleo, pintura a 
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cera, aguarela e desenho, acompanhada de um pequeno catálogo 
desdobrávcl em cujo rosto se transcrevia um poema de Rimbaiid 
cuja poesia Amadeo, então, lia em livro de Sónia Delaunay 7. 

Esta niesma exposição é, pois, repetida em Lisboa, na Liga 
Naval, no PalAcio Palmela, ao Calhariz. desprovida do epiteto de 
abstraccionista e mais sob as marcas locais do Futurismo que o pró- 
prio Amadeo incent,iva na encenada entrevista concedida a O Dia 
na qual utiliza prisaagcil?, eiplictas dos manifestos (!e Marinetti e do 
Manife~to Técnico da Pintura Futurist~i (antecipando-se, na publi- 
caçao fragnentada e aleatória, a Santa-Rita, que para si reclamava 
o estatuto de iinico fiiturista declarado), embora afirme que não 
"segue escola alguma" e mais lhe interesse a originalidade (citando, 
todavia, Picasso, Rraque, Gris, Derain' Archipenko, Brancusi e 
Zoccioni ... J. 

A~iiadet~ recehcra, ai, :> cauçào de Alrnada qiie publica a pro- 
pó~ito,  um foliieto, de 4 pAginas, distribuído durante a exposição, 
ligarido-o necessariamente ao Futurismo, onde contrapõe à "indife- 
rença, espartilhada da família portuguesa a convalescer à heira- 
-mar'' "o parto da inteligência de Amadeo": "a primeira descoberta 
de Portu;;al lia Europa nu séciilo W ciija exposição "6 o documento 
conciso da Raça Portuguesa [...j". 

-iinda, nu final do ano, Amada publicará "Litoral", datado já 
de Maio de Iltlti, um de~dobrivel de inovadora composição tipográ- 
fica, dentro dos ditaind; da "expressão futurista, do i...] pensamento 
futurista" e da revolucáu contra a "harmonia tipográfica da página, 
que é contrária ao fluxo e refluxo do estilo que inelai se desen- 
volve I... 

Com jogqs automáticos, ''sem fios condutores", com "palavras 
essenciais e... em liherdade", com a dedicatória a Amadeo e o anún- 
cio do IC4 O Qllz,trado Azirl, quer Amada sublinhar o teor futurista 
da obra dc i h a d e o  (que verdadeiramente o não era) e ele mesmo 
ai se intitula, mais unia vez, poeta futurista. Anunciado em 16, K4 
O Qzladracio i b u l  6 pcblicado em 1917 e é, certamente, o arranjo 
gráfico mais interessante d9 trioderiiismo português, pela maneira 
como concita um ~ a f i s m o  devedor ao Futurismo, acrescido de cola- 
gens, de reminiscências cubistas, com formas quadrangulares azuis, 
recortadas, com uma etiqueta comercial e uma forma oblonga, com 
sobreimpressão de legendas. Um todo organizado, visualmente rico, 
contraposto à densidade do texto, anunciador de um parassurrea- 



lismo, pleno de alusões à sua própria obra e à geração, mas, sobre- 
tudo, mais explicitamente a Amadeo, referido como co-editor e 

"substantivo ímpar 1, o detentor da apologia masculina, o que me 
possue em tatuagem azul iia sensibilidade, o amante preferido da 
Luxúria e do Vício (vide Génio Pintor)". 

José-Augusto França dirá que Almada, assim, tomava partido 
por Amadeo na rivalidade com Santa-Rita, embora entre os três se 
houvesse estabelecido "o pacto do grande-frete da poesia: enquanto 
a Poesia não é", diante do "Ecce Homo" do Museu de Arte Antiga, 
e, em atitude colectiva, rapassem o cabelo e a s  sobrancelhas e, 
assim, passeassem por Lisboa "o remotíssimo grito do ~ i l ênc io"~ .  

Se já no n." 2 do Orpheu se haviam publicado três reproduções 
de quadros de Santa-Rita, no Portrcgal Futurista, editado em 1917, 
outras quatro são publicadas (além de um retrato do "grande inicia- 
dor do movimento futurista em Portugal" e de um panegírico) com 
manifesta secundarização de Amadeo que aí publica dois trabalhos 
desiguais, embora mais uma vez se anuncie a suacolaboração numa 
"edição luxuriante", de Paris, da "Mima Fataxa" de Almada Negrei- 
ros. As sequentes mortes de Amadeo e de Santa-Rita, ocorridas em 
1918, deixaram-nos perante um mito e uma obra. 

Amadeo é lembrado em Paris numa retrospectiva da sua obra, 
em 1925, n a  galeria Briant-Robert, e será redescoberto e mostrado, 
já, em 53, em Amarante e no Porto, em 56 (na Galeria Alvarez); em 
56-57 José-Augusto França publica Amadeo de Souza-Cardoso; em 
1958, em Paris, a Casa de Portugal realiza uma exposição com obras 
da colecção Lúcia de Souza-Cardoso; em Maio de 1959 o SNI rea- 
liza, em Lisboa, uma grande retrospectiva, organizada pelo Pintor 
Paulo Ferreira, com obras de Paris e das colecçóes portuguesas. 

Almada, então, escreveu para o catálogo (também com um texto 
de Jean Cassou) a s  seguintes palavras: 

"Em Portugal no nosso século, dois gritos de Poesia se ouviram: 
Mário de Sá Carneiro e Amadeo de Souza-Cardoso. Poesia das letras 
e Poesia das cores. ... A fhadeo de Souza-Cardoso é a vida que lhe 
recusa a grande obra por ele mesmo anunciada em grito de poeta 
mobilizado cantor-de-dia na alegria do mundo." 

" ... Com Amadeo de Souza-Cardoso evitou-se ser Olpheu apenas 
mais um grupo de verso. 

... Toda a sua arte reflecte o seu rincho natal. E nunca é o rin- 
cão natal o que o pintor retrata ..." 



Em A m a r a n t e ,  em 1969, perante L ú c i a  de Souza -Cardoso ,  

Almada  remataria as suas palavras sent idamente :  

"Ele veio trazer La Portugal1 o chamamento que ele recebeu em 
Paris. Não da  França. Não do mundo inteiro. Da Humanidade." 

E é nesse m e s m o  a n o  que A l m a d a  pintará Homenagem a 
Amadeo, com as referências as violas e ao cromat ismo d o  Pintor ,  

cer tamente ,  com o acer to  antropológico e com o aceno de amizade  

q u e  o t e m a  consentia e rec lamava,  e m  cumplicidades.  
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