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"Arte é tornar fácil o dificil. O dificil é o espontâneo. 
Este uem no fim. Pois quando foi primeiro não estava lá o 
próprio. " 

ALMADA 

Referindo-se a sistematização do conhecimento sobre os proce- 
dimentos artísticos numa óptica histórica, Almada, num texto pubii- 
cado em Sudoeste (1935), aponta a existência de duas visões fulcrais 
no dar conta do devir dos processos artísticos, uma "externa", his- 
tórico-sociológica no seu sentido amplo, criada pela leitura herme- 
nêutica e outra ''interna", engendrada pelos sujeitos agentes (e, 
acrescentar-se-á) pelo próprio processo criativo no seu agenciamento 
objectal, declarando: 

"Há duas Histórias de Arte. 
Uma escrita pelos críticos e historiadores outra feita pelos pró- 

prios autores de arte com as suas próprias obras (...) o processo de 
informação da tradição não é o mesmo para os autores que para os 
historiadores de arte e o público. Pelo menos os autores não seguem 
a História de Arte feita pelos críticos e historiadores, para serem por 
sua vez autores e sucessores dos seus maiores. Aos autores bastam- 
-lhes os autores'"? 

Com efeito, cada produtor instaura uma espécie de "auto-his- 
tória literária", construindo-a mediante o modo como concebe e se 



posiciona face à Tradição e sua  sistematicidade, através dos textos 
por ele seleccionados como co~pus  constitutivo do literário e, logo, 
das subjectividades poéticas a eles inerentes, bem como por inter- 
médio dos objectos por ele mesmo engendrados em continuidade ou 
ruptura de graus e níveis diversos face à referida Tradição. Almada 
concebia-a náo como "uma série de sistemas a copiar, mas sim exem- 
plos pessoais a seguir p e s s ~ a l m e n t e " ~ ,  o que o levará posterior- 
mente a definir Poesia enquanto "linguagem de iguais dispersos no 
T e m p ~ " ~ ,  declarando com lucidez: 

"Mestres, claro está tive-os e os ?nelhores, porque busquei-os eu 
próprio para mim, mas tive o sentido de seguir-lhes as suas acções, 
evitando-lhes os tiques pessoais. É o que proponho a quantos se diri- 
jam no seu próprio caminho" 5. 

Homero, Pitágoras, Aristóteles, Plotino, S.to Agostinho, Da 
Vinci, Francisco de Holanda, Loyola, Voltaire, Rousseau, Ingres, 
Delacroix, Poe, Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche e Freud, autêntica 
galeria de notáveis que compõe uma dada "genealogia", são alguns 
dos expressamente referenciados. 

Em paralelo a este "discipulato" eleito dentre pensadores-cria- 
dores predilectos, e, consciente de um papel a cumprir, Almada 
apresenta o seu contributo pessoal para uma espécie de "auto- 
biografia" literária em termos documentais (ou, se quisermos, uma 
"auto-história" literária em sentido restrito), nas  várias tábuas  
bibliográficas, publicadas e inéditas, não coincidentes entre si, nem 
tão-pouco com os textos que nos chegaram, sendo estes sempre em 
muito menor número que os anteriormente referidos. Listagens taxo- 
nómicas e cronológicas, em estado embrionário, demonstram a evo- 
lução não só da produção como do seu conceito de sistema literário, 
o que em grande parte justifica a ausência, ou melhor a desapari- 
çáo de muitos dos elementos nelas consignados. 

A este cariz articula-se em outra dimensão, a da génese do pro- 
dutor figurada em vários textos onde, sob roupagem literária, se  
dá conta das condicionantes que acompanham e informam a cons- 
tituição do ser-agente do universo poético, do sujeito-objecto do pro- 
cesso criativo, temática primeira e primordial da obra na sua tota- 
lidade 6 .  

O poeta, "nasce nos seus próprios  verso^"^, entidade instau- 
radora e instaurada pela prática do poético, sentido como busca 
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experimentalizante bem como fulcro das inquirições cuja condição e 
estado implicam a capacidade de "tirar de si" 8,  o "próprio meio da 
arte" ', pois "o que importa é a obra ser irrecusavelmente sua. Isto 
é, o dizer-se a outrem" 1°. Tal propriedade, resulta da conquista de 
um modo específico do cultivar das formas expressivas propostas 
pelos códigos vigentes, da sua rearticulação de maneira a produzir 
a activação da sistematicidade a elas inerente. A ela (se) acede pela 
prática e reflexão, isto é construindo(-se) uma poética evidenciadora 
de "um saber dizer-se por inteiro" 'I, o que implica a constituiçáo de 
uma subjectividade poética engendrada mediante o convívio partici- 
pante, "especulativo" (de certa maneira) com a Tradição, complexa 
teia multiforme e dinâmica: "Todo o saber é descontado no viver" 12. 

A experiência dinamizante, por vezes radical do literário, per- 
seguido no seu interior, patenteia o processo de contínua "formação", 
engendramento de uma instância, de suas condicionantes no eterno 
exercício da palavra poética. Em plena maturidade Almada formula 
esse procedimento do seguinte modo: 

"A posição do poeta é reaver-se consecutivamente. A sua igno- 
rãncia é sua, a sua ingenuidade é toda sua, todas as condiçóes em que 
foi gerado são suas e, após a experiência e o conhecimento, a posição 
do poeta é ainda a de reaver-se, reaver a sua ignorância, reaver a sua 
ingenuidade, reaver todas as condiçóes em que foi gerado."13 

Atente-se, a título liminal, nos incipientes textos de Almada, 
"documentos", testemunhos das primeiras tentativas de escrita, ver- 
dadeiras experiências de limiar, na senda da génese da obra ou "do 
caminho que conduz a ela"14 bem como do sujeito por ela consti- 
tuído. É conhecido o grande empenho com que Almada se  dedicou à 
escrita durante os anos 10, o entusiasmo com que abraçou as pro- 
postas modernistas e vanguardistas, patentes no cultivar dos vários 
códigos literários, (correntes, ismos, géneros, etc.) O conm'vio com as 
formas herdadas da tradição poético-retórica ocidental n a  sua feição 
mais próxima (simbolismo-decadentismo) está patente nos primeiros 
(até à data) "documentos" da aventura literária de Almada; os frag- 
mentos de 23, 2." Andar, peça teatral (1912), uma versão primeira, 
inédita, do poema "Ronde1 do Alentejo" (19131, estudada por Maria 
Aliette Galhoz e "Silêncios", publicado em Portugal Artistico (1914) 
embora destinado a integrar a edição em livro, nunca concretizada 



de "Frisos", conjunto de poemas em prosa constitutivos da colabo- 
ração de Almada no Orpheu n." 1 (19151, com a excepção deste 
mesmo texto, de todos o mais próximo do cultivar poético finisse- 
cular. De tal projecto de livro nada se sabe para além do anunciar 
da sua publicação. 

Porém, os textos acima referenciados, contrariamente a "Frisos" 
inseridos na citada revista, os quais patenteiam uma escrita onde 
o paulismo se insinua e, por seu intermédio, um outro paradigma, 
libertando a prática do literário dessa faceta datada,  "épocal" 
como Almada diria mais tarde, atestam bem o que a referida 
investigadora designou relativamente a "Ronde1 do Alentejo" como 
pertencendo ao tempo-modo "antes de Orpher~", aquém, necessaria- 
mente, se acrescentaria, da revista e da inovação por ela desen- 
cadeada. 

Talvez por isso mesmo, Almada, ao publicar o dito poema em 
1923, na Contemporânea, o tenha reescrito libertando-o dessa faceta 
demasiado "retro" mediante alterações sintagmáticas e rítmicas 
mínimas bem como da excisão de duas estrofes (a 6.a e a 8." res- 
pectivamente)15. E m  carta escrita em 1916 a Sonia Delaunay, 
designa-o: "C'est tout simplement ma cousine.", prosseguindo "bien- 
tôt je serai parfaitement moi", atestando, desde cedo, uma faceta 
autocrítica, a qual justifica a não publicação do poema na época nem 
n a  revista inaugural do modernismo português. 

Com efeito, os exíguos fragmentos da peça mencionada, cuja 
figurabilidade aponta a marca da leitura das obras de D. João da 
Câmara, entre outros autores, evidenciam elos de ligação com temá- 
ticas muito presentes n a  prática da escrita teatral e do literário dos 
anos 10 e anteriores; porém, naqueles encontramos indícios de 
núcleos situacionais que percorrem a produção de Almada na sua 
totalidade. O protagonista, à semelhança de outros: José de Portugal 
(1924) peça de teatro, Antunes de Nome de  Guerra (1925-38) 
romance, e dos sujeitos poéticos de A Cena do Ódio (19151, A Inuen- 
çáo do Dia Claro (1921) bem como de quase toda a lírica, apresenta 
como projecto de vida a realização de uma vocação artística, mani- 
festando um firme propósito de lutar pela autenticidade: "O meu 
caso é afinal bem simples. Sei o que quero, e farei tudo por esca- 
par-me cumprindo como posso, o verdadeiro das  necessidades 
comuns das gentes."16. Recusando "viver em branco", opta, em 



simultâneo, pelo assumir do confronto com os outros e revela a posse 
de um certo conhecimento que lhe confere uma visão elitista do 
social justificativa da sua inserção disfórica nele. Tal como os prin- 
cipais personagens masculinos de Protagonistas (19321, Deseja-se 
Mulher (1929) e S.O.S. (1928-291, aponta, no tocante à relação amo- 
rosa, concepçóes que prenunciam a fórmula adoptada mais tarde, 
consignando a unidade numa das suas dimensões: 1 + 1 = 1. 

23, 2." Andar (ou melhor os seus resíduos), testemunha(m1 a 
literatura que Almada rejeita, talvez por isso não o tenha acabado 
e muito menos retomado, como acontece com vários textos, porém, 
nele já se manifesta uma certeza nuclear na obra posterior. "Nunca 
é tarde senão para quem se perdeu a si próprio."17 É pois o con- 
cretizar do eu e seu projecto de fruiçáo de vida, a plena posse de 
si mesmo, o fulcro de toda a actuação e aventura no interior do 
poético. 

O cultivar do literário vigente nestes escassos fragmentos inte- 
gra-se numa visáo dramatúrgica perfeitamente tradicional cuja 
acção, ou o que dela se depreende, é resumível ao retratar de um 
personagem, o protagonista, um órfão evidenciando uma certa má 
consciência face aos seus actos, "o meu sonho ... não é falso, é legí- 
timo, mas os meus passos sáo na lama, no lodo e pior ainda", em 
luta pela autoafirmaçáo. Embora o sonho seja o motor da sua vida, 
Mário sente-se aprisionado pelos outros (aliás Os Outros é o título 
de uma peça desaparecida), manifestando um "ódio aos filisteus [o 
qual] não consegue ser maior que o pavor" que tem deles, o que o 
faz ansiar por viver noutro país, uma vez que o exílio está no seio 
da própria pátria, entidade claustrofóbica. 

Este conjunto de elementos permite aproximar Mário a José, 
"herói" de Portugal 18, "vítima" das circunstâncias políticas e por 
elas vencido, na medida em que não tem a coragem de sobrepor a 
sua consciência ao social representado pelos outros. É um herói dila- 
cerado entre duas concepções de moral: a sua que justifica os seus 
actos e a social que, apressada e injustamente, os condena. 

No entanto, contrariamente ao que este último texto patenteia, 
as sequências de 23, 2." Andar apontam para uma postura de luta 
e triunfo na medida em que a felicidade resulta do assumir das 
rédeas da própria vida. Com efeito, Mário, não sendo contudo um 
derrotado, não apresenta as marcas de força e vitalidade que sur- 



gem nas restantes personagens da obra posterior (à excepção de 
José); é um ser dividido em disfórica tensão evidenciada pela má 
consciência face aos seus actos, estabelecendo por isso mesmo uma 
radical diferenciação relativamente aos restantes textos produzidos 
durante os anos 10 que chegaram até nós. A semelhança da maio- 
ria dos personagens, é uma entidade em busca de si mesma, mas 
todavia "dissonante" deles lg. 

Estes fragmentos do texto, o personagem neles vigente bem 
como o seu produtor testemunham um momento da  activação do 
processo de escrita ao qual se  poderiam aplicar a s  palavras de 
Pessoa relativas ao jovem caricaturista Almada; "a incerteza em 
encontrar-se." A busca de um meio, a procura de um modo estão 
patentes, mostrando uma espécie de "esboço" onde subjectividade e 
linguagem se  relacionam de maneira incipiente: acedemos a um 
Almada antes dele próprio como diria o citado poeta crítico, ou 
ainda, um proto Almada. 

A Engomadeira (1915-17) (novela), "A Cena do Ódio" (1915) 
poema, Saltimbancos (1916) prosa, "Litoral" (1916) poema em duas 
versões, "Mima Fataxa" (1916) poema e K4 O Quadrado Azul (1917) 
prosa, evidenciam claramente a emergência de uma poética nova, 
buscada mediante a "experimentação" dos ismos, visando questionar, 
comprovar mesmo, alargando-os maximamente, os limites da prática 
de escrita bem como do sujeito a ela inerente 

Tal atitude sistemática de exploração-confronto com os cânones, 
a adesão a s  solicitações do momento de euforia vanguardizante, 
engendram uma curiosa configuração não só de um caminho próprio 
n a  senda do plural, do metamórfico, do "polimórfico", segundo a 
lúcida voz pessoana, como também muito do próprio encaminha- 
mento do movimento e movimentações do modernismo português, 
que se ia instaurando, afirmando. 

Nas primeiras sequências das narrativas A Engomadeira e 114 
O Quadrado Azul, publicadas em edição de autor, surgem, sob figu- 
ração caricatura1 e irónica, os paradigmas dominantes de uma lite- 
ratura "realista" (em sentido muito lato) crivada de "clichés fin de 
siècle". O mesmo tipo de figurabilidade poética, ou a sua convocaçáo, 
todavia ausente de cariz satírico, aparece presentificado em "A Cena 
do Ódio" (versão do Orpheu 3) nos versos imediatamente posterio- 
res ao grandioso e sensacionista incipit: 



"Sou trono de Abandono, malfadado 
nas iras dos Bárbaros meus Avós. 
Oiço ainda da Berlinda #Eu ser sina 
gemidos vencidos dos fracos 
ruídos famintos de saque, 
ais distantes de Maldição eterna em Voz antiga! 
Sou ruínas rasas, inocules 
como as  aves de rapina afogadas. 
Sou relíquias de martires impotentes 
sequestradas em antros de Vício. 
Sou clausura de Santa professa, 
Mãe exilada do Mal, 
Hóstia #Angústia no Claustro, 
freira demente e donzela, 
virtude sozinha da cela 
em penitência de sexo! 
Sou rasto espezinhado #Invasores 
que cruzaram o meu sangue, desvingando-o. 
Sou a raiva atávica dos Távoras, 

o sangue bastardo de Nero 
o Ódio do último instante 
do Condenado inocente! 
A podenga do Limbo mordeu raivosa 
as pernas nuas da minha'Alma seu baptismo. 
Ah! que eu sinto, claramente, que nasci 
de uma praga de ciúmes! 
Eu seu as  sete pragas sobre o Nilo 
e a Alma dos Bórgias a penar."20 

Concomitantemente a es tas  convocações do "ancien régime" lite- 
rário, exemplares de  u m  certo estilo de  escrita a "derrubar", e d a  

forte sá t i ra  de  costumes patente em A Engomadeira,  es tão presen- 
tificadas no  corpo dos textos dois "autoretratos" do sujeito poético 
que  a s  instaura ,  "o Autor de  Mima  Fa ta ra"  em K4 O Qicadrado Azul 
e, em sintonia com o tom predominante n a  outra  novela, mediante 
u m a  formulação exacerbada a t é  ao limite caricatural: 

"tzauia outro poeta que a fazia chorar e por quem daria a pró- 
pria honestidade de uiúua desolada, taluez condenada a ter de procurar 
outro barbeiro mas que não tiuesse politica partidária. Esse outro 
poeta, dizia ela numa contorsão de trágica cinematográfica, ao mesmo 



tempo que me pisaua o calo, era eu, era eu e mais ninguém! Só eu, o 
preferido das uiúuas dos barbeiros! O poeta maior que os Dumas todos, 
mesmo superior ao Dantas e ao "O Noiuado do Sepulcr~!"~~ 

Na primeira edição de 1<4 O Quadrado Azzcl, o pastiche de uma 
certa "paraliteratura", ou como tal considerada por Aimada, ocupa 
toda a primeira página, surgindo esta inserida dentro de um rec- 
tângulo, escrita em caracteres tipográficos mais pequenos que os da 
maioria do corpo do texto (à excepção do final vanyardista,  todo 
em maiúsculas) 22, sinalética que as republicaçóes não reproduzem, 
reforçando-se assim, pela delimitação gráfica, um tipo específico de 
prática de escrita objecto de desconstruçóes várias, que se isola para 
deliberadamente melhor a "neutralizar", sem no entanto se  apre- 
sentar a '%rutal" ruptura textual vigente entre os dois primeiros 
capítulos e o terceiro de A Engomadeira, bem como dos restantes 
entre si. 

A "Cena do Ódio" instaura, com efeito, à semelhança das obras 
anteriormente citadas, uma demolição da sociedade da época bem 
como da literatura por ela celebrada, por ela consumida, através do 
adoptar de uma linguagem radicalmente diferente. Porém, n a  
sequência do que se apontou relativamente a 23, 2.' Andar, o sujeito 
poético, em ruptura manifestamente evidente face aos cânones, é 
agora uma entidade sensacionista, "Hegenomia de Mim", "Narciso 
do (seu) Ódio", resultante pletórica, triunfal de um conjunto de seres 
e personagens "malditos", expressamente convocados no corpo do 
texto, mas, essencialmente, de toda a travessia dos ismos que a rees- 
crita de A Engomadeira patenteia enquanto exemplo "documental" 
ou melhor "literariamente documental", das rupturas tentadas e das 
soluções utilizadas, encontradas pela reescrita experimentalizante. 

Este poema, texto da maioridade literária de Almada, como tal 
por ele considerado em carta datada de 1916 a Sonia Delaunay, 
através da própria assinatura assumido, constitui o arvorar altisso- 
nante de uma espécie de "carta de alfonia" face à tirania dos outros 
e dessa "outra" (pseudo)literatura. Texto de evidente e original pos- 
tura  poética moderna exibe, no seu corpo e na dedicatória a Álvaro 
de Campos, a filiação à prática de escrita instaurada pelo Orpheu. 

"Tu arreganhas os dentes quando te falam de Orpheu 
e póes-te a rir, como os pretos, sem saber porquê. 
E chamas-me doido a Mim 
que sei e sinto o que escrevi. 
Tu que dizes que não percebes 
rir-te-ás de não percebere~?"~~ 
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O culto da força, típico do futurismo, aqui consignado através 
da  apologia do ódio encarado como sentimento viril, segundo a 
expressão de Almada em "Ultimatum ...", "virtude consciente", ple- 
namente assumido, em inversão da lírica tradicional, converte-se n a  
força motriz de um poema-programa, imprecação onde se destroem 
os ídolos sociais, políticos, morais e essencialmente literários. Essa 
temática é posteriormente retomada num texto ensaístico da matu- 
ridade onde se  estabelece a conexão entre força e liberdade, consti- 
tuindo a primeira o dinamizador conducente a última numa con- 
cepção herdada de Da Vinci: 

"A força nasce violência e morre liberdade. C..) A grande maio- 
ria dos humanos não consegue atingir a liberdade. A sua violência ori- 
ginal náo encontra nunca a própria força quanto mais a liberdade. (...I 
A violência é a sinceridade, a força é a convicção e a liberdade 4 cada 
um." 24 

il longa série de invectivas dirigidas por um "Eu" contra todos 
os outros, no texto referenciados por "tu", que procura limitar o 
âmbito de actuação, de vivência do sujeito, neutralizam o burguês 
aniquilando-o definitivamente: "serei Vitória um dia...". Arma terrí- 
vel, meio de destruição, a voz do sujeito veicula também uma outra 
cosniovisão, na medida em que, invectivando, exorta o burguês, alo- 
cutário privilegiado, alvo preferencial porque paradigmático da hipo- 
crisia, alienação e mediocridade reinantes, a mudar radicalmente a 
sua  natureza, a viver n a  plenitude acedendo a outros modos de 
conhecimento e finalmente de vida dos quais o sujeito poético é 

detentor e se assume como arauto. 
Curiosamente, o sujeito poético é órfão como Mário, mas "Orfão 

de si próprio", como ele sabe o que quer mas também como conse- 
gui-lo; o ódio ao burguês torna-se manifestamente superior a quai- 
quer outro sentimento que não seja o amor a si mesmo, a vida, à 

consciência do seu valor, das suas capacidades, sendo o afirmar da  
pertença a uma elite levado ao extremo "pelo poeta sensacionista e 
Narciso do Egipto". Medo e ma consciência desaparecem, surgindo o 
seu contrário: o adoptar provocatório de uma declaração de guerra, 
uma vez que, à semelhança de Mário, o "Eu" sente o social como 
uma "clausura", a pátria como "exílio", fazendo contudo uma cari- 
catura terrível do país; conhecendo as capacidades da sua inteli- 



gência usa-as para demolir o caduco, destruir o falso aniquilando 
peremptoriamente, de uma vez por todas, o inimigo. 

(''Pesam quilos no Meu querer 
as salas de espera de Mim 
Tu chegas sempre primeiro ... 
Eu volto sempre amanhã ... 
Agora vou esperar que morras. 
Mas tu és tantos que não morres 
- Vou deixar de esperar por mim!") z5 

Entre os dois textos perpassa um abismo. O abismo que separa 
o literário do "paraliterário", a escrita da inscrição epigonal, o modo 
do modismo, a tentativa da realização. O limiar foi transposto; 
sujeito e linguagem articulam-se mutuamente. Eis a certeza do 
encontrar-se resultante das tentativas, "esboços" e "ensaios", mas 
apenas conseguida ou realizada mediante o confronto directo, o 
assumir da rebeldia. Segundo Almada, a "rebeldia tem dois lados: o 
bom e o mau; o que desespera e outro que edifica. E este que edi- 
fica é sempre mais obediente do que o lado que destróPZ6. 

"Teatral e teatralizado", como propõe Eduardo Lourenço, esse 
ódio, marca a plena assunção de um ser, entidade sensacionista que, 
como tal, busca "sentir tudo de todas as maneiras", evidenciadora do 
exacerbar da hipertrofia do eu típico da fase histriónica vanguar- 
dista; retoma-se então o acto de revolta titânica, apostado no ins- 
taurar de uma outra cosmovisão, visando o que nos anos 30 Almada 
designará como uma das facetas do cerne da sua acção, o desenca- 
dear de uma "guerra sem tréguas contra putrefactos e botas de elás- 
tico" 27. 

O ódio, fonte-força do canto apocalíptico de uma sociedade e do 
seu tempo, resulta da inteligência, "como queres tu que eu faça for- 
tuna se Deus, por escárnio me deu Inteligência", ou ainda da capa- 
cidade de Ver. Com efeito, no friso "Canção da Saudade", diz-se: 
"se eu fosse cego amava toda a gente"; em "A Cena do Ódio" demons- 
tra-se a consequência do exercício de tais faculdades. A posse de 
um dado conhecimento, a capacidade de entendimento que lhe é 
inerente cuja partilha se torna impossível por ausência-recusa da 
colectividade é acompanhada pela necessidade de comunicar e, 
simultaneamente, da sua impossibilidade concreta, causada pela 
insuficiência, desinteresse, "incompetência" do todo social que 
enclausura o sujeito, levando-o ao grito de revolta, de imediato 



seguido do ritual de execução simbólica do inimigo colectivo (tal 
como a um outro nível se propõe no Manifesto Anti-Dantas ... do 
mesmo ano). 

Assim, surge a outra dimensão da ruptura empreendida, a de 
cantar ou apontar para o advento de um novo mundo, um novo 
Homem, evocando-se, no corpo do texto uma formulação importante 
na produção posterior, a ideia de nascimento enquanto processo 
manêutico que permite o acesso a si mesmo e, como tal, a dimen- 
são humana na sua plenitudez8. "0 Homem não é um homem. 
O Homem somos nós todos e cada um de nós"29. 

No poema encontra-se também formulada pela primeira vez, de 
modo muito incipiente, aquilo que em "Prometeu, Ensaio Espiritual 
da Europa", se refere como a "tragédia do conhecimento". Prometeu, 
o "protagonista do humano", o "grande libertador da acção" percorre 
a obra de filmada na sua totalidade, sendo a postura titãnica uma 
das marcas da mesma. A tragédia do titã deriva da impossibilidade 
de compartilhar, de transmitir à humanidade o conhecimento ao 
qual acedeu; daí a persistência na revolta bem como a real dimen- 
são da punição infligida pois a tensão e a tortura residem bem mais 
na consciência desse facto que no rochedo, nas correntes e no devo- 
rar da águia. O castigo terrível e perverso não advém tanto da pri- 
são imposta pelos deuses mas do aprisionamento provocado pelas 
limitações da condição humana ou do acondicionamento que nela 
impera. 

"Prometeu revela-nos o mais trágico e complicado do assunto 
humano - que náo basta a cada qual possuir os segredos dos deuses, 
é necessário que os semelhantes fiquem também possuidores desses 
mesmos segredos! 30 

A dádiva suspensa ou adiada pela "ausência" ou pela incapaci- 
dade do receptor-destinatário colectivo torna de certo modo "inope- 
rante" o acto prometaico, que, embora individual, tem uma finali- 
dade universal. Algo de semelhante se convoca em "A Cena do 
Ódio", uma vez que a comunicação, a interacção e a transmissão de 
um dado saber são impossibilitadas pelo anacronismo, passadismo, 
quiçá provincianismo do social que tenta aniquilar o sujeito e o 
movimento do Orpheu. 

Nos textos posteriores a tensão esvai-se progressivamente, res- 
saltando-se o forte apelo imperativo à acção, a Harmonia, no seu 
dizer à Graça instauradoras do almejado unânime. O abandono, ou 



antes o ultrapassar d a  violenta postura disfórica, vigente j á  em 
"Manifesto à Exposição de Amadeo de Souza-Cardoso" (1916) no 
qual o tom s e  altera, deriva do exorcismo operado pelo "ritual" 
do canto poégco. Converter-se-á este em voz de concórdia e m  
A Inuenção do Dia Claro (19211, sua  exemplificação lapidar. 

A necessidade d a  busca, d a  acção individual em prol do 
Humano cujo destino é demanda, conquista de si mesmo, do seu 
lugar, engendram aquilo que Almada chama Unidade, horizonte a 
alcançar por todos, por cada um. Esta espécie de Harmonia, dinâ- 
mica relacional, consigna no seu núcleo, recôndito mistério, o impe- 
rativo da  criação, ou seja, a Poesia. 

Esse segredo do conhecimento ou melhor, esse conhecimento 
aprisionado em segredo, "neutralizado" em termos de comunicação 
alargada permanece todavia, como tal, incomunicável à colecti- 
vidade, constituindo, porém, o cerne da mensagem a transmitir. 

O acesso ao conhecimento que desencadeia, num primeiro 
momento a revolta face ao "status quo", opera posteriormente o 
assumir da  dupla aceitação do fardo da sua  intransmissibilidade em 
termos de comunicação directa, automática e, simultaneamente, da  
"missão" de o transformar em dádiva total, incondicional. O dom da 
(im)possível partilha consuma-se e com ele a trágica, porque incon- 
tornável, consciência disso em lúcida serenidade plasmada; pois 
enquanto forma de conhecimento (ou mais que nenhuma outra) a 

"... arte tem outras leis intimas que não sabem ser redigidas em 
linguagem oficial. Atingir a unidade que a Arte supóe não é um mis- 
tério para alguns mas é um segredo que fica no segredo de cada 
artista ... a maneira como o artista chegou ao conhecimento e sabedo- 
ria das coisas é intransmissivel portanto invisível para os outros"31. 
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