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I - CONFIDÊNCIAS 

(Um quarto as escuras para esperar que o tempo passe) 

"-Bom dia. 
- C..) Bom dia (...). 

-Faz-me o favor. Sabe dizer-me o nome deste sítio? 
-Aqui não é sítio nenhum. 

Para ande é que deseja ir? 
-Para  sítio nenhum. Vou de passeio. Ao acaso."" 

" ... sucessivos acasos, sucessivas ignoráncias, sucessivos esque~imentos. . ."~~ 

-O Acaso, a deus desconhecido, a expectativa de toda o instante, e que 
náo tem outra ambiçáo que a da mesma sorte, outra vida que a própria 

harmonia, foi para mim mais luminoso que o próprio sol: ambos nus 
a primeira vei  que nos vimos e sem sinal das  nossas candiçóeç no mundo. 

Reconheço aqui a linguagem das deuses na voz da  Acaso. 
-Foi o dia mais novo da  minha vida. 

-Todos os dias çáa as mais novos da nossa vida se f6ççemos livres para o 
Acaso." " 

Esse foi, com certeza, um dos dias mais novos da minha vida. 
Aquele em que, tendo por acaso tomado conhecimento que a RTP ia 
transmitir, por altura do Centenário de Almada Negreiros, me achei 
disponível para ver, no momento da transmissão, o Telefilme de 
Manuel Varella Por. Alma de Negr-eiras. Uma espécie de confrater- 



nização unânime5 com os tantos portugueses que, como eu, se 
tinham achado disponíveis para este acaso. 

O acaso trouxe-me, ao fim de algum tempo de uma reconstitui- 
ção de boa qualidade, espantosas imagens inéditas de Almada. Por 
um outro acaso feliz, tinha eu vivido outro momento unânime: 
aquele em que, no táo inovador ZIP-ZIP, ele tinha sido entrevistado 
para o grande público da época. Mas essa entrevista, talvez porque, 
iio arranque do programa, como tem sido dito pelos seus (entáo) 
piuots, eles próprios não tinham plena noção do que tinham em 
mãos, não tinha sido, como esta, fulgurante. Essencialíssimo, grave, 
iiigénuo, despojado, modesta, apolíneo, Almada excedia o ecrã. Velho 
o seu rosto, claro, os seus olhos sobrepuilham-lhe incêndios de fogo 
a que o tempo dera a certeza de eternidade. 

Erain várias as sequências a preto e branco. UnânimeG com a 
surpresa comovida e deslumbrada de uma presença náo anunciada, 
via-se n a  primeira sequência o Autor afirmar: "A única coisa que eu 
tenho em comunicação com o público de hoje é mostrar-lhes Isici 
qual foi o meu caminho. (...) o meu próprio caminho tinha um 
discursivo muito por cima de mim. A primeira vez que compus os 
15 Painéis eu não sabia o que fiz; sabia só que cheguei ao final."7 
Acrescentando, noutra sequência: "Eu nunca na minha vida me 
preocupei com Painéis. Simplesmente, os Painéis eram um exemplo 
do que eu estava a estudar exclusivamente para mim."R Nas ima- 
gens da última sequência, Almada diz: "A minha lealdade fica dita 
através da televisâo a esse respeito. O que eu fiz teve, de facto, uma 
coerência que se sobrepôs a mim e que é muito para além de mim 
mesmo e, contudo, era a minha c ~ e r ê n c i a . " ~  

Impossível não procurá-la. Uma coerência a unir o discursivo 
suhjacente aos Painéis e ao mural Começar "aqui tenho as várias 
figuras com as quais acabei de compor o todo dos meus chamemos- 
-lhe Estudos que eu fiz desde o ano de 1916, que, como vêem, tenho 
75, encheram a minha vida l0": Voluntariamente ignoro, nas fulgu- 
rantes imagens de Almada, tudo o que releva do estritamente bio- 
gráfico, pessoal, histórico-literário. O que de imediato se me impôs 
foi a necessidade de apanhar esse fio segundo o qual Começar, os 
Painéis e o Cubismo eram a mesma coisa, reclamando "uma lin- 
guagem de entendimento quando a linguagem universal estava 
cheia de actuações exclusivamente pessoais a que vulgarmente cha- 
mam inteligência. Foi exactamente este recurso ao entendimento 
geral a necessidade que provocou o advento do Cubismo"ll. Mais 



uma vez, o Mestre não explica tudo mas indica o caminho: "Um dia 
perguntaram-me como é que eu avanço, como é que eu aprendo as 
coisas. Eu digo: olhe, parece-me que Deus deu-me uma vista boa. 
Não é oftalmologicamente falando que parece que a minha vista é 
boa. É por aquela razão pela qual o próprio Aristóteles escolheu a 
vista para iniciar a Metafisica e os seus estudos dos quais resultou 
a sua genialíssima Lógica. Pondo-a no seu lugar. Genialissima e 
indispensável Lógica, mas como processo de facilitação, mais nada. 
Que não imponham nada com a Lógica. Que não venha a Lógica 
corrigir aquilo que se escapa nos erros do nosso próprio instinto. Isso 
é que é o sagrado."l2 Tudo começou com o Ecce Homo, com as pro- 
porções do Ecce Homo 13. Mas a total, plenissima, dimensão do ver 
acaba por instaurar no universo uma dimensão inaugural da qual 
tudo renasce; por exemplo, o teatro: "Eu enganei-me muitas vezes 
na minha vida, sobretudo com a palavra teatro. (...I ainda hoje estou 
absolutamente subjugado pela palavra teatro. Mas expliquei-me a 
mim mesmo do que se tratava: não é o teatro que me interessa, não 
é a pintura que me interessa, não é a escultura, não é nenhuma 
ar te  em especial; o que me interessa a mim é o espectáculo. 
Espectáculo quer dizer VER, VER. O espectáculo pode estar onde 
quiserem, mas que seja visto."'"inte e cinco anos depois de fil- 
mados, os olhos de Almada indicavam o VER através do canal cuja 
etimologia o quotidiano velou mas que Almada pronunciava como no 
seu primeiro instante: tele-visão. 

Desliguei a televisão. Tentei continuar a viver como se nada 
fosse. Por muito tempo não revi o video. Até que se me tornou evi- 
dente que as imagens de Almada me tinham mostrado um caminho 
que tinha um discursivo muito por cima de mim. Desde já, a cer- 
teza da Questão Nuno Gonçalves e da Questão Almada, já que esta 
última implicava a primeira, e a síntese que o Autor fazia da sua 
vida para, com lealdade, comunicá-la pela tele-visão, não coincidia 
com a que a bolsa literária mais aguda difundia no mercado cultu- 
ral, excepção feita ao esgrafito Começar que, talvez pela improvável 
simplicidade do título, talvez também por ter sido gravado num 
lugar que toda a gente podia facilmente ver, merecia mais atenção 
e mais frequentes referências. Dessa incoincidência a última se me 
constituindo, de novo, Questão 15. 

O resto conta-se depressa 16. Entrei nessa livraria I'. Não 
aprendi (quase) nada. Não duro para metade da livraria. Deve haver 
outras maneiras de se salvar uma pessoa, senão estou perdida. 



Implorei a Mestre Lima de Freitas que me confirmasse se Aimada 
tinha razão lS. Já  estava tudo escrito, duas vezes para os muito inte- 
ligentes e daí para baixo (...) sempre a dobrar. Tentei, com algumas 
peças da minha preferência, compor o tríptico de que já tinha os 
volantes. Mais do que solução esta era uma marca iniludível do sur- 
gimento de um olhar analógico. Ficou assim: 

11 -ANDAIMES E VÉSPERAS 

(A segunda vez que se nasce, assiste-se ao próprio nascimento) 

11-1. Volante direito: Salt imbancos l9 

"A cronalopa n j a  é uma ordenaçjo de gentes.""" 

"Ignoro francamente, se puder dizer, voluntariamente o histórico (...). 

Eu sou anhistórico. Nascido assim: de mulher e de homem."" 

" ... não saberemos nunca que rever é tanto como prever ..."p2 

"-Bom dia. 
- í...) Bom dia (...I. 

-Faz-me o favor. Sabe dizer-me o nome deste sítio?" ":' 

Suponhamos para " S a l t i m b a n ~ o s " ~ ~  O percurso de um leitor 
modelo 25. Suponhamos mesmo, para que a sua leitura seja, num 
primeiro momento, assegurada, que ele está na posse da perspectiva 
histórico-literária bastante habitual que coloca Aimada Negreiros, 
dentre os da sua geração, n a  situação da  mais clara adesão ao 
Futurismo, considerando este texto, facto a que o subtítulo, "(Con- 
trastes Simultâneos)" confere maior autoridade, um indiscutível 
exemplo do Interseccionismo, forma portuguesa de repensar marcas 
de um Futurismo de escola e de um Simultaneísmo mais hetero- 
doxo. Gratificado, nesse primeiro momento, por ser tão douto, o lei- 
tor, se não passou apenas por este texto compacto diagonalmente os 
olhos, quantum satis para sua autogratificação, sentirá necessidade 
de relê-lo atentamente. Do que por certo decorrerá necessária e ine- 
quívoca sensação de fadiga. Fadiga, claro, o mais possível legítima 
e explicável. O que é mais: em absoluto compatível com o potentís- 
simo feixe de luz que lhe encandeou a percepção, deixando-lhe per- 
sistentes imagens únicas de sóis, de brim cinzento; de cios incan- 
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descentes e brutais arrefecendo em medos, fomes, frios, desertos de 
sombra e noite. 

Fadiga, disse, porque mesmo segurando-se a andaimes de  
decifração provisórios, como os fornecidos por uma aceitavelmente 
correcta e insatisfatória classificação histórico-literária, o heróico lei- 
tor foi submetido a uma brutal experiência rítmica, a meu ver a 
única realmente vertígica de P o ~ t i ~ g a l  Futr~~.ista porque efectuada 
enquanto escrita. Náo teórica, como o texto de Raul Leal sobre 
Santa-Rita Pintor 26, mas teorizável, em círculos que se alargam até 
ao conceito de legibilidade. A "gentileza" de Almada Negreiros, divi- 
dindo esta espécie de poema em prosa em três partes numeradas e 
com alguma individualidade relativamente a s  outras, não bastou: 
numa macro-análise, o branco-silêncio que as divide não é suficiente 
para repousar, tornando-as, sobretudo a segunda, mais curta, ape- 
nas possíveis de ler. Em todas há uma narratividade mínima, assu- 
mida por uma focalização interna, múltipla e, ainda, a constante de 
uma escrita espiralar cujo movimento se compõe de um retorno do 
mesmo como outro muito próximo - "o coração a namorar a namo- 
rar", (p. 15) "a casa em altura era só metade de casa com telhado 
guardado pra dentro da metade de tudo guardado pra dentro das 
janelas fingidas" (p. 15) - ou tão remoto que dificilmente é abran- 
gido pelos limites de uma memória imediata - silvam de exemplo 
as várias ocorrências de "sol" (p. 15-19) ou de "lata" (p. 15-19). 

De facto, "Saltimbancos" põe violentamente em causa os con- 
tornos da nossa percepção rítmica na que ela tem de constitutivo ou 
adquirido. 

Tomemos como ponto de partida os elementos fundamentais do 
ritmo da linguagem no sensato livro de Rafael de Balbin Sistema de 
Rit~nica Castellana 2': ritmo de timbre, de tom, de intensidade e 
quantidade. Relativamente ao primeiro, a s  recorrências são eviden- 
tes, desde a aliteração corrida - "alto basta saude basta saude de 
brim ao sol a crestar em sêcco" (p. 15) - á repetição lexemática 
quase rima - "recolher o cinzento sem talher ao sol cinzento ao 
sol ao sol brim sol cinzento cinzento cinzento cinzento só até as 
trincheiras de dentro do picadeiro ao sol cinzento millesima parte 
de um cinzento numerado sem nome sem nome sem alma sem 
licença de ter alma" (p. 151, as sequências onomatopaicas finais, 
indubitável delícia para olhos ávidos de Futurismo - "tenho fome 
trrrrrrrrrrrrr - pum - tchim - tchim - tchim - tchim - t ra  - 
la - sol - re - mi - ia - Ia - la - Ia raios os partam os pra- 
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tos puta que a pariu trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - pum nem gorgêta nem 
cinco reis filhos de por causa de zorá toca-me essa caixa puta estu- 
por trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - pum catapum - catapum 
pedrada catapum - pum - pum e último bico de acetilene lá - 
ré, sol às escuras sol - sol - sol filhos da puta catapum - pum 
- pum trrrrrrrrrrrrrrr - la  - ia  - la  - lalala puni" (p. 19). 

Intensidade e quantidade poderiam assinalar-se longamente na 
solidariedade de cumes perceptivos que a análise fonética de h á  
muito confirmou. Refira-se, no entanto, que neste texto de cinco 
compactas páginas sem qualquer sinal de pontuação propondo com 
nitidez um perfil lógico e/ou prosódico, a não ser esporádico (os bran- 
cos-silêncios que adiante referirei), intensidade e quantidade, por 
falta de pontos certos de apoio configurativo, se tornam bastante flu- 
tuantes. No seu fundamental estudo Sobre lu Percepcion Metrica 3S 

Carlos Vaz Ferreira explica como as frequentes divergências de aná- 
lise métrica são possíveis figurações de uma variabilidade percep- 
tiva. O tiquetaque do relógio, por exemplo. sequência de "sonidos 
que se suceden a intervalos regulares de intensidade o tono dife- 
rentes generalmente" " pode ser percebido segundo um ritmo iâm- 
bico " ..... tic tac 1 tic tac 1 tic tac I tic tac 1 ......" 30 ou trocaico 
começando em anacrusa ".... tic / tac tic I tac tic I tac tic I tac ..."31. 
Ora se o facto já é detectável na poesia propriamente dita que, 
sejam eles quais forem, tem habitualmente limites materiais assi- 
naláveis, que dizer desta sequência quase uniforme, longo e com- 
pacto bloco apenas epidermicamente tripartido? Mais do que nunca 
aqui parece justificado esperar a germinação de tima estrutura 
embrionária primeira, o início, criadora de expectativas intratex- 
tuais. Assim, a análise quantitativa de "Saltimbancos", longe de 
uma regularidade absoluta, proporá o predomínio de um ritmo tris- 
silábico, configurando-se em células quer dactílicas quer anfibráqui- 
cas, conforme a percepção inicial: 

"ã c%ã em ãlt ira érã s6 mEtãdE dE c%ã cõm o tElhãd0 guâr- 
dàdõ prã déntrõ da m5tãdE dE tüdõ prã déntrõ dlo sõi" (p. 15). 

Situaçáo bastante semelhante a de um ritmo de tom que, por- 
que o texto náo possui qualquer ponto final visível nem obrigatoria- 
mente imaginável por determinação sintática ou semântica, é rela- 
tivamente alto e uniforme em toda a sua extensão, mantendo a 
tensão física e psíquica em nível bastante elevado. 
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Percebemos os elementos referidos não propriamente através de 
uma dicção realizada, mas de uma oralidade residual, componeiite 
que permanece em toda a leitura silenciosa. Se, como defendeu 
André Spire em Plaisir. Poétique et Plaisi, M u s c l ~ l a i r e ~ ~ ,  ouvir é 
também, de algum modo, pronunciar, ler incorpora a projecção de 
ambas as experiências. Projecção completada por uma outra, arden- 
temente defendida e posta em causa na tradição dos estudos do 
ritmo: a da respiração. De facto, mesmo fazendo dele uma leitura 
interior, "Saltimbancos" cansa porque, pode dizer-se, não tem pau- 
sas onde se respire física e mentalmente. Longe da credulidade com 
que certos críticos traçaram o perfil do verso como unidade respira- 
tória - "Les beaux vers doivent toujours être dits d'une seule expi- 
ration du souffle, d'une seule inflexion de ~ o i x " ~ ~ ;  "car qu'est-ce que 
le vers? C'est une discipline de Ia respiration dans la parole. Elle 
établit i'unité de respiration qui est le  ver^"^" afirmando mesmo 
algiiiis deles que certo metro teria a dimensão exacta da capacidade 
respiratória (o inevitável alexandrino, na poesia francesa), sustento 
que, dentro da movência esquissada, "Saltimbancos" é, a este nível, 
uma enormidade tão desmesurada como, em música, o órgão, esse 
instrumento que, alguém disse, (quase) não respira. E já não supre- 
ende a fadiga. 

Um confronto destes dados com os procedentes da esfera 
semântica mostrará que, também eles, muito mais do que sistema 
acabado, são da ordem do sistemático, produzindo um certo número 
de macro-ritmos, por exemplo, de acções, campos cromáticos, focali- 
zação, processos figurativos. 

Sintacticamente, a grande frase textual desdobra-se em células 
justapostas, de configuração mutável, num suceder-se constante, 
quase reflexo: onde pára, onde respira o suposto leitor modelo? Em 
que célula rítmico-sintáctico-semântica integra certos átomos poli- 
valentes como em " ... com raparigas de chapeus de palha de aba 
larga ao sol queimado das raparigas a cantar em cima dos carros 
de bois cheios de papoilas ao sol das raparigas ao meio dia a pas- 
sar a ribeira a vau co'as saias arregaçadas até as vrilhas núas ao 
sol com raparigas a urinar acocoradas na sombra azul" (p. 16)? 

Esta complexa tessitura rítmica chega-nos através da vertente 
escrita do texto, enraizada, como já referi, em simbiose com a ora- 
lidade: entre o som e o silêncio, o escrito e o branco, os signos em 
translação reenviam-se mutuamente como o mesmo e o outro "1212. 
- esquerdo esquerdo esquerdo" (p. 161, oral e visual não se defi- 



nindo como fundamental heterogenidade (...I mas passagem e conti- 
nuidade, inter-reverberação. Cito Claudel: " ... i1 est impossible de 
donner une iinage exacte des allures de Ia pensée si l'on ne tient 
pas compte du blanc et de l ' interrnit te~ice"~~. Ler, ingénuo leitor 
modelo quase sucumbido a este iceberg leitural, implicava a com- 
plicada articulação das matrizes rítmicas assinaladas nas múltiplas 
figurações a que a sua não coincidência obrigava. Daí a dificuldade 
recorrente: como ler, isto é, onde parar para prosseguir? 

Partindo do princípio, postulado de muita modernidade, nomea- 
damente de Almada Negreiros, de que entre prosa e poesia não há 
senão diferenças de grau, julgo que, após esta leitura outra, ficará 
mais claro o ritmo como espesso feixe de tracejados lieterogéneos e 
diversamente combinãveis que. emergindo neste texto exemplar de 
um modo particularmente complexo, se tornaram mais visíveis na 
análise rítmica em geral, nomeadamente na do verso. Ou, por outras 
palavras, que Almada, dilatando raízes e restos de outras expe- 
riências, confrontou o leitor não apenas com a familiaridade do rit- 
mado mas com a infinitude do ritmável e os limites palpáveis da 
percepção. 

Do ponto de vista da história literária: subscrevendo a afirma- 
ção de Henri Meschonnic "Marinetti reste le lieu où une modernité 
poétique joue l'histoire et Ia perd, joue le langage e t  le perd" 3G , ten- 
tei complementarmente mostrar como esse movimento apenas sobre- 
viveu em Portugal outrando-se em poetas e na medida exacta em 
que estes foram outros: Álvaro de Campos e Almada Negreiros. 
Aliás, no autor de que me ocupei, as alteridades, muitas delas 
ainda impensadas, multiplicam-se. Outro no contexto geracional de 
Orpheu, única e saudável aposta num futurismo optimista", ele foi 
outro também face a ele próprio, produzindo em diferentes áreas 
estéticas ou mesmo combinando-as; a sua escrita reformulou siste- 
maticamente uma ortodoxia tipológica, o que levou José Augusto 
Seabra a considerá-la "arquitextualmente pan-genérica"38. Na iden- 
tidade de "Reaver a I n o ~ ê n c i a " ~ ~ ,  a poética de Almada abre-se para 
a s  aventuras da narratividade elementar em Frisos ou A Inuençáo 
do Dia Claro, da coerência textual em K4 O Qr~adrado Azul, da 
subvei-são sítmiea em "Saltimbancos". 

Da irónica sequência de capítulos de Nome de Guerra ocorre- 
-me aquele "Onde se mostra que quem complica as estreias são os 
e x p e r i m e n t a d ~ s " ~ ~ .  Apostando numa alteridade face a vulgata de 
leituras do modernismo português, procurei, pois, mostrar, que os 
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dados gerais da históiia literária, se não complicavam a descodifi- 
cação de "Saltimbancos", passavam, pelo menos, ao lado da sua  
especificidade textual e metatextual. E ao leitor que tenha tido a 
coragem de seguir-me, peço ainda para transformar a conclusão 
habitual na instauração de uma última alteridade, a que se joga no 
universo da história, da experiência e da errância, esboçada nas 
palavras finais de H. Meschonnic em Critique ~ L L  Rythmne: "La cri- 
tique du rythme n'a pas de conclusion. Elle est ouverte sur l'histo- 
ricité du langage, de Ia littérature, de la théorie. Non sur des appli- 
cations mais sur des expériences. (...) C'est le rythme de Ia critique 
du rythme, puisque Ia théorie, comme Ia poésie, ne se fait qu'avec 
l ' in~onnu"~'. 

11-2. Volante Esquerdo: K4 O Quadrado Azul 

"Contudo lá e s t i  o trio sem o dizer. Como se podcria largar o espírito 
sem a geometria dos ~é r t i c e s?"~"  

"Sinto-me um homem do meu século, capaz de receber tudo o que 
de admirável a humanidade fez por cada um e por todos."44 

"A Eternidade existe sim mas não é tão devagitr! 
Os meus alhos çãa holofotes a policiar. o in f in i t~ ."~ '  

"-Bom dia. 
-(...I Bom dia (...I. 

F a z - m e  o favor. Sabe dizer-me o nome deste sitio?"' 

Por analogia com o viajante de A Invenção do Dia Claro, atra- 
palhado ao ter de declarar para o passaporte "uma profissão que 
houvesse"4T e um "estado que houvesse"4s, é possível que o editor 
das Obras Comnpletas de Almada Negreiros, viajando pela diversi- 
dade dos seus escritos: tenha experimentado sérias dificuldades em 
reuni-los em volumes correspondendo a um género "que houvesse". 

K4 O Quadrado A ~ I L I ,  O primeiro dos quatro textos que consti- 
tuem o voluine Contos e Notielas, póe, a esse nível, sérios problemas 
de inserção, podendo dizer-se praticamente inclassificável se 1150 o 
entendermos como um acto de diálogo polémico com a Literatura, 
Cultura e História, que criticamente reflecte. Publicado em folheto 
em 1917 45 ano da edição de A Engomadeira e "Saltimbancos" (este 



último no número único de Porticgal F ~ ~ t r ~ r i s t a ) ,  isto é, na época 
plena do efémero Futurismo português, K4 O Qi~adrado h i ~ 1  incor- 
pora claras rnarcas externas deste movimento, aspectos que, numa 
primeira leitura, saltam aos olhos de um leitor minimamente ao cor- 
rente da enciclopédia futurista. Refiro-me mais ao conjunto de mani- 
festos do que aos textos literários propriamente ditos, considerando, 
com G. de Torre, que o Futurismo foi essencialn~ente "um programa 
fabuloso"", gesto inaugural de que são devedoras todas as van- 
guardas do século XX. Entre estas marcas imediatamente detectá- 
veis, salientam-se o irreprimível dinamismo, decorrente de uma afir- 
mação de juventude optimista, absoluta, iconoclasta: "Morram a 
Saudade e o Regresso! Morram o verbo parar e o verbo recuar! (...) 

Bravo! (...) Eu sou Milionário. A minha Fortuna é o século XX.  
(p. 36) 

A destruição do passado, que os futuristas queriam total, pas- 
sando pela dessacralização de todos os valores estabelecidos (parti- 
cularmente da Arte5'), podemos exemplificá-la em K4 O Qi~adrado 
ilZ1~1 com Deus - "... julgavas que Eu não sabia que me espreita- 
vas do espelho quando Eu não me via ao espelho? Eu vi-te ainda a 
fugir" ip. 31); Pátria (pela inserção de estrangeirismos na língua- 
-mãe e pela recusa do tão estafado "Senti~nento Nacional", a Sau- 
dade) - "Saudade é a masturbação passiva dos que não sabem que 
a Natureza é suficientemente variada pra que não haja ilecessidade 
de voltar atrás" (p. 35); Família - "amarrecou-se num desdém em 
que achava os próprios pais dela umas cavalgaduras. Tanto falámos 
dessa merda da  constituição da família que nos coinpensámos 
imenso em concordar que aquilo era afinal mas era o venéreo da 
alma" (p. 18). No advento da era da máquina, doravante modelo de 
vida substituindo os velhos arquétipos subjectivos, a velocidade, 
credo pregado por Nlarinetti, altera a concepção do Tempo e do 
Espaço. "A Eternidade existe sim mas não é tão devagar! Viva a 
Velocidade! O coração da minha mãe ainda era um coração de gente, 
o meu coração já é uma hélice que abrevia o dia porque faz girar a 
Terra mais depressa!" (p. 36). Para exprimir este novo "esplendor 
geométrico e mecânico"52, a linguagem deveria conquistar outros 
caminhos, os da "Imaginação sem Fios - Palavras em Liberdade"53, 
numa fórmula sintética, centrada nos substantivos agora libertos 
dos adjectivos e dos advérbios; os sinais matemáticos e musicais 
substituiriam a pontuação tradicional, a sequência onomatopaica e 
a justaposiçáo o encadeamento sintático habitual. Destas práticas é 



também possível encontrar exemplos no texto de Almada: " ... zigue- 
zague eco de zinco equestre em brouhaha-galope de inundação- 
-ampèrex (p. 21); "Tabaco de Espanha e cinta beladona e fogo negro 
batuque Luanda Cabinda Zona Equador 0" = 40" a sombra La creo- 
lita la novia de1 toreador TERRE SIENNE BRULEE." (p. 21) A apo- 
logia festiva da tipografia detecta-se não só no corpo do texto, em 
exemplos como o anterior, mas também em "ilustrações" que com 
ele mantêm as funções de "analogias desenhadas", designação d e  
Marinetti igualmente adequada as célebres mãozinhas que Almada 
em outro texto repetidamente coloca apontando o odiado alvo". 
Imediatamelite a seguir a frase "Quando voltei outra vez havia uma 
carta registada pra mim" (p. 201, o leitor encontra o que lhe parece 
a reprodução de um carimbo galego. 

Enunciados estes breves aspectos de Futurismo externo, con- 
virá talvez perguntar: qual a sua importância em 114 O Quadrudo 
AzrcL? Creio que apenas imediata e provisória, mero suporte de uma 
viagem que parte de "um lado do quadrado em direcçáo as capitais 
por um arame equilibrista de aventura". (p. 21) Várias vezes ultra- 
passados os dez anos de duração da obra ou do grupo, período de 
vigência máximo proclamado no primeiro manifesto pelos futuris- 
tas", o texto continua a desafiar os leitores contemporâneos, pro- 
pondo-se enigmático a sucessivas leituras. 

Tive em diferentes ocasiões oportunidade de testá-lo com alu- 
nos do primeiro ano de Línguas e Literaturas Modernas da Facul- 
dade de Letras do Porto j6 em grupos que se opunham por um (total) 
desconheciinei~tolconhecimento (mínimo) do movimento futurista. 
Pedia-lhes que lessem o texto em casa e, numa aula posterior, per- 
guntava, o mais informalmente possível, as suas primeiras impres- 



sóes; por exemplo, com uma (voluntária e fingida) ingenuidade, se 
tinham gostado. Sabia perfeitamente que, numa experiência como 
esta, em que o objectivo era traçar as reacções de um leitor-modelo 
ingénuo, quanto mais rápidas e informais fossem as respostas, mais 
interessantes seriam. Efectivamente, na fase seguinte, os alunos 
tenderiam a adoptar uma atitude um pouco mais censurada, reto- 
mando o cuidado de produzir no professor uma impressão pelo 
menos razoável. Analisando as respostas obtidas, pude verificar que 
entre os dois grupos havia uma pequena diferença: os que tinham 
alguns conhecimentos, ainda que elementar, deste período cronoló- 
gico, detectavam ao longo do texto algumas presenças familiares 
onde certas passagens podiam ancorar; os outros, não. Mas todos 
concordavam que o "conto" era muito estranho, que não se percebia 
bem. Muitos me confidenciaram que, embora tivessem tentado 
várias vezes, não tinham conseguido chegar ao fim. Esta dificuldade 
generalizada deverá portanto estar relacionada com outras caracte- 
rísticas que não a s  de um Futurismo evidente. Vejamos quais pode- 
rão ser. 

Se ainda hoje K4 O Qz~adrado Azul pode caracterizar-se por 
"o movimento agressivo, a insónia febril, o passo de corrida, o salto 
mortal, a bofetada e o soco"57, é precisamente porque náo se trata 
de uma aplicação da ortodoxia futurista mas. pelo contrário, de uma 
violenta experiência em que esta é assumida como parte de um 
todo sistematicamente posto em causa na sua reelaboração textual. 
E contrariamente aos futuristas, que pensavam poder fazer tábua 
rasa de todo o antes, Almada soube sempre que "Reaver a Ino- 
cêiicia"", pôr-se "a nascer outra vez"", não era encontrar o ponto 
de absoluta ingenuidade infantil mas de uma ingenuidade voluntá- 
ria, construída a partir do diálogo-distanciaçáo dos modelos adqui- 
ridos: "A segunda vez que se nasce, assiste-se ao próprio nasci- 
mento,, 60. , L <  Quando se nasce pela terceira vez há sempre restos das 

duas primeiras" ". 
Assim, a subversão sistemática da linguagem faz-se concreta- 

mente dentro dela, num processo que com M. Bakhtine poderíamos 
designar por carnavalizaçáo 62. As onomatopeias, por exemplo, não 
substituem uma linguagem arbitrária mas permitem estabelecer 
com ela um dialogismo circulante. "TITANIC TITAN-TAN TAN-TAN 
TAN-TANIA LUSITANIA" (p. 36). Repare-se também na decompo- 
siçáo de "Amar" cujas vertentes fónica e grafcmhtica decorrem direc- 
tamente da possibilidade lexemática e realizaçáo semémica: " ... dizia 
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esta quadra de 4 vértices: Amar = A + M + A + R. Primeiro um A, o 
primeiro A de amar. A seguir um M, o único M de amar. Depois 
um outro A, o segundo A de amar. E por fim um R: o R do fim de 
amar. Todos os outros Aa eram independentes como estes, todos 
pertenciam as suas palavras, aos seus lugares nas palavras." (p. 27) 
E deste dialogismo com a língua nos seus registos escrito e literá- 
rio que são marcas flagrantes a contracção sistemática das preposi- 
ções com os artigos, a inserção frequente de vocábulos estrangeiros 
ou a subtil inversão em que o narrador se apodera do uso da maiús- 
cula, que a gramática ensinara a conceder obrigatória e quase exclu- 
sivamente a divindade, despojando-a dessa reverência: "Repara tu, 
ó Deus, como Eu faço o possível pra não t e  compreender! Que basta 
Eu desencantar-te em qualquer forma de jarra pra ela deixar logo 
de ser a minha amante pra ser um gesto teu! (p. 31). 

Dialogicamente a sintaxe é também presentificada, quer pela 
experimentação de usos pleonásticos " ... tinha era uma maneira 
parada de se existir pra fora ..." (p. 17) ou de sínteses de tipo tele- 
gráfico: "ICE-BERG S.O.S. TITANIC" (p. 36), quer expandindo-se em 
pródigas sequências de substantivos e adjectivos reforçadas por 
advérbios de modo e ligados por hífen: " ... um íman luminosamente- 
-sexo que os concertasse em movimento de beleza ambígua doida- 
mente-hélice-toilette" (p. 20), quer ainda retomando do repertório 
retórico figuras como a anáfora e o quiasmo para esvaziá-las, con- 
jugando-as até a exaustão: "E a minha inteligência ia escorrendo 
ventosa plo fundo do mar, plo fundo do mar de todas as substân- 
cias do fundo do mar, pio fundo do mar de todas as coisas que não 
vivem no mar" (p. 28); "... descobri que afinal não passava de ser o 
A do azul quadrado do quadrado azul" (p. 28). 

A subjectividade não é aqui abolida segundo a (imaginada) 
receita futurista mas perseguida até aos seus limites, o sujeito da 
enunciacão apresentando-se ora como corpo dividido " ... de manhã 
prò passeio eu não saísse todo, saísse só metade, por exemplo, ou 
só as pernas, ou só a Inteligência desalojada do cérebro, ou só a sen- 
sualidade ..." (p. 29) ora como sujeito fracturado, na procura da sua 
relação com o Outro. Esta pode revestir diferentes formas: comple- 
mento do par  mítico (relação 1 + 1, segundo o Autor 6 3 )  - " ... a 
achara extraordinariamente parecida com o meu desejo de imperar 
predominaiitemente-ruivo (...I a tal ponto que me pareceu (...I a 
memória de me ter mascarado de amante pra mim" (p. 19); preen- 
chimento da instância enunciativa como EuiOutro, na passagem em 



que o narrador se desdobra em formas da primeira e terceira pes- 
soas (o próprio e a sua amante), conciliando assim elementos de 
paradigmas heterogéneos, opostos pela correlação a que Benveniste 
chama de personalidade": "Eu era a minha amante! (...I Eu não 
tinha absolutamente vontade nenhuma sobre os seus gestos quoti- 
dianos (...). Nisto entrou a criada (...) e ajudou-a a vestir-lhe o meu 
corpo mole ..." (p. 32). A relação com o Outro pode ainda abranger 
toda a categoria de Animado ou o próprio mundo, numa metamor- 
fose solidária com o Tempo e o Espaço: "Toda a minha fantasia era 
(...) a intensidade exacta das vidas já resolvidas e das vidas que 
ainda se demoravam pra nascimento" (p. 29); "Quando desabaram 
as quatro paredes e o tecto Eu já era o quarto iluminado a qua- 
drado azul e sem chão" (p. 22). Cores e formas acompanham esta 
rotação vertiginosa. O quadrado azul (nada mais par do que um 
quadrado) chega a ser designado como ímpar e espalha-se pelo 
Universo decompondo-se em formas e cores opostas: "Neste momento 
o quadrado azul era o sitio exacto onde existia perpendicularmente 
a maior profundidade oceânica" (p. 29); "Os olhos recolheram-se-me 
pra dentro de um estertor iluminado a escândalo afogueado e rui- 
vamente doido de artifício." (p. 20) 

É talvez altura de fazer um balanço provisório do percurso efec- 
tuado até aqui. Permito-me citar uma afirmação que U. Eco deseii- 
volve em toda a Leitura do Texto Literário: "Um texto é (...I uma 
máquina preguiçosa que descarrega grande parte do seu trabalho 
sobre o leitor =j", exigindo a todo o momento que este complete por 
inferência os vazios que vâo ficando por preencher. Ora, a coopera- 
ção textual descrita até este ponto de análise, era permanentemente 
solicitada, mas relativa à leitura de micro-unidades. Até aqui, os 
meus leitores diferiam por vezes, sendo ou não capazes, conforme a 
sua formação histórica, literária, linguística, ideológica, de detectar, 
aceitar. apreciar os vários aspectos exemplificados desta '%elativi- 
dade alegrenti6 que Ii'4 O Q ~ ~ a d r a d o  Az1c1 prodigaliza e que, dada a 
sua torrencial ocorrência, estava por certo em parte destinada, numa 
primeira e mesmo segunda leitura, a constituir uma percentagem 
de informação perdida ". Analisemos os factos que recolheram unâ- 
nimes dificuldades, isto é, as grandes unidades narrativas. Para 
fazê-lo, convenhamos que a leitura do texto se processa linearmente, 
embora formulando em cada momento operações de abdução ". 

Tomemos, antes de mais, o invólucro paratextual que contém 
K4 O Quadrado Azul. A situação de texto inaugural de um volume 
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intitulado Corztos e Nouelas cria uma primeira expectativa no leitor 
(por certo bem mais nítida do que a do nome do Autor, em muitos 
casos vagamente conhecido como Modernista e membro de Orpheu): 
trata-se de uma narrativa curta e singela 69. O título é pouco claro 
mas a leitura esclarecê-lo-á, como é de regra, pode pensar-se. Como 
ler K4, grafemática ou fonicamente, por aliteração com quadrado? 
Surge então uma espécie de subtítulo, criador de uma expectativa 
que contraria a inicial 

POESIA TÉRMINUS 

DIZ-SE AQUI O SEGREDO DO GENIO 

INTRANSMISS~VEL 

Afinal trata-se de poesia? Términus? Que segredo será dito? 
Nenhum. Veremos que, segundo o texto, "O único dado impres- 
cindível prá invençáo da máquina de reproduzir o cerébro é profe- 
tizá-la" (p. 35) .  A dedicatória, muito longa e um pouco esotérica, 
incorpora alusões a um possível e ostentado erotismo homossexual 

A 

Amadeo de Souza Cardoso 

substantivo ímpar número 1, o detentor da Apologia Masculina, 

o que me possui em tatuagem azul na sensibilidade, 

o Amante preferido da Luxúria e do Vício 

(Vide génio Pintor) 

terminando com uma remissão que náo remete para lugar algum. 
Para completar esta desconcertante paratextualidade, uma data 
local bifronte de vago recorte automobilístico "Lisboa 1917 Europa 
Modelo 1920" 70. 

Neste momento, o leitor aborda o texto. Num primeiro relance, 
suspira de alívio - afinal é prosa, deve ser narrativa, como estava 
prometido no volume. A leitura das primeiras linhas é-lhe gratifi- 
cante: reconhece uma categoria da narrativa de há muito hiperco- 
dificada - o retrato - e vai prosseguir a leitura com esta expec- 
tativa fortalecida. "O perfume penetrante da sua alma raffinée não 



passava através do quiinono de crepe da China. O seu a r  não era 
de modéstia tinha era uma maneira parada de se existir pra fora, 
mas quem analisasse melhor os seus gestos veria que faziam lem- 
brar um loup que mal lhe encobrisse a oval delicada do rosto sem 
conseguir disfarçar os requintes esquisitos da sua alma de eleição. 
O velho e simpático Marquês seu pai ..." (p. 17). Remunerado por 
esta forma tão familiar de descrição, depois dos sobressaltos iniciais, 
o leitor ingénuo terá até talvez passado sem os notar alguns fenó- 
menos pouco habituais, já  anteriormente referidos, como a presença 
de estrangeirismos e a contracção de preposições. 

Mas, numa crescente velocidade e sem que o leitor controle a s  
alterações, o texto começa a mudar. A narrativa vai-se esvaindo, 
mero vestígio num discurso dissertativo que, irrompendo dentro 
dela, acaba por ocupá-la: "Assim avançaria o Homem sempre e 
tanto, até que pudesse sucessivamente deslocar de si prá Terra a 
noção de ponto métrico, isto é, quando o instante de hoje já fosse 
toda a vida do planeta em que nos definhamos numa compreensão 
enganosamente lentissima da Eternidade." (p. 26) Do tom argu- 
mentativo ao tom aceleradamente manifesto, a transformação con- 
clui-se já no final. De facto, as últimas páginas de K4 O Quadr.ado 
Azul afiguram-se típicas dos manifestos desta geração em que um 
Eu se opõe, triunfal, a um Outro, de perfil variável, sempre enca- 
rado como Opositor a aniquilar. 'Viva a Velocidade aceleradamente 
prémio! Morram a Saudade e o Regresso! Morram o verbo parar e 
o verbo recuar! Viva o verbo ganhar sempre por correr de mais!" 
(p. 36). Escusado será dizer que o leitor modelo, se heroicamente 
conseguiu chegar ao fim, foi completamente desorientado e tendo 
perdido as últimas jogadas. Mas afinal de que trata este texto? Que 
acontece as personagens do inicio, que depois se tornam motivos, 
que depois se tornam nada ... ? Teimosamente, pode retomar dois pon- 
tos-chave, o inicio e o fim - experiência particularmente irritante 
pois parecem não ter nada a ver um com o outro. Folheia as deza- 
nove páginas que tanto esforço lhe exigiram sem grandes hipóteses 
de apoio mnemónico; efectivamente, não h á  qualquer divisão em 
capítulos, partes ou mesmo parágrafos. 

Neste breve espaço gráfico, o leitor médio foi sujeito a uma 
experiência demasiado violenta para um primeiro momento não lhe 
sucumbir - a da (quase) ruptura da coerência textual. Não se trata, 
como aparentemente poderia pensar-se, de uma recusa dos géneros 
como a que M. Blanchot 7honsidera característica da modernidade, 
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mas de, através de fortissima e irónica convocação de sucessivas 
arquitextualidades 72 (narrativa, argumentativa, de manifesto, etc.) 
produzir uma girândola de expectativas defraudadas que, na sua 
sucessividade, põem em risco a inteireza da auto-referencialidade 
textual. Para enunciar o teorema de que todo o texto é transforma- 
ção, temos de assegurar-lhe uma base de p e r m a n ê n ~ i a ~ ~ .  Ora esta 
só pode aqui ser encontrada do ponto de vista da metatextualidade. 
O tópico geral, até agora impossível de formular adequadamente, 
poderia ser afinal: "Experiência limite da Textualidade" ou "De como 
um texto, brincando com o leitor, pode evocar uma experiência de 
memória milenar mostrando, por contraste, como ela funciona." 
Apesar de ter ensaiado em outros textos como A Engomadeira e 
Nome de Guerra técnicas da estruturação acciona1 ou discursiva 
pouco canónicas, adoptando por vezes o que metaforicamente pode- 
ria ser designado por obliquidade narrativa, ao retomar das sequên- 
cias anteriores não os elementos essenciais mas os acessórios, creio 
que nunca a ousadia de Almada foi tão longe como em K4 O Qua- 
dadm Azi~l onde a anaforicidade (por um total abandono de certos 
fios narrativos e introdução "ex abrupto" de outros) foi em grande 
parte destruida. 

E aqui a ironia do Autor retorna. Na posse desta perspectiva, 
examinemos duas "coisas" que visualmente se destacam da compacta 
massa gráfica textual. A primeira surge imediatamente a seguir a 
uma daquelas sequências que não detêm com o resto do texto qual- 
quer tipo de relação necessária aparente, espécie de deriva prefigu- 
rando a escrita automática explorada pelos Surrealistas: "As nódoas 
começavam sempre por mamilos de moiras e alastravam-se cônca- 
vamente em espasmos de ópio exageradamente danças de cachimbo. 
O velho das barbas estava emendado ao pé dos bambus cheios de 
pó de talco e sol". 

I 

WINDSOR & MEWTON, Ltd., 
IONOON. tNGLAND. 

MOIST COLOUR. 
M 

E. Ghrome yellow deep 

CrRMlN BRULL 
G E B R A N N T E R  C I R U I N .  
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GALERIE BERNHEIM-JEUNE, 15. rue Richeçanse. 



Reexaminando a gravura, vencida a primeira impressão de 
estranheza, uma cadeia de associações pode seguir-se - a percep- 
ção de uma figura que é, na sua globalidade, um quadrado defor- 
mado em rectângulo e decomponível em vários possíveis quase qua- 
drados achatados ou alongados em que a parte direita, mais larga, 
equilibra a parte esquerda, mais compacta. Estes são, por sua vez, 
decomponíveis em elementos menores e variáveis. O pormenor for- 
mado pela expressão "Série H ,  encimada por uma estrela, pode, por 
exemplo, inscrever-se num quadrado ou formar um triângulo; na 
percepção das formas, duas das três sequências que sobressaemt 
"Burnt Carmine" e "Chrome Foncé", são nomes de cores (quem sabe 
se a reprodução de rótulos de tintas usadas pelo Autor). Ainda aqui? 
o equilíbrio entre a parte direita e a esquerda pode ser estabelecido 
não só por uma alternãncia de tipos gráiicos mas também de idio- 
mas; analisando a cadeia significante, é também possível encoiitrar 
entre as duas metades outras equivalências, como o paralelismo rít- 
mico e aliterante "Carmin brulé" 1 "Chrome foncé". Curiosa maneira 
de  contes tar  a s  l inguagens  - "Oh! Puff! Como Eu odeio a 
Humanidade que se exprime!" (p. 34) convocando, para além do esti- 
lhaçar da textualidade e com base em especificidades de vários tipos, 
a recorrência de uma textualidade intersemiótica. E que dizer da 
sequência final de K4 O Quadadro Azirl espécie de quadrilátero feito 
com palavras em tipo diferente que parece reproduzir ou imitar um 
longo telegrama ou um noticiário da T.S.F.? 

ioe-berg 8.0.8. titanio titan-tan tan-tan tan-tania luaita- 
nia E. o. Y ., wanderbilt U35 berlim kronprinz pruesia kaiaer 
300 hp+42 krnpp oanet 75joffre a8 goritza 814 neo-salvar- 
seu eurapa super-dreadncught monitor alta-tensúo perigo áe 
morte (a martinion pansma exposition universolle tonr aiffel 
coupe internationale des motor-oars mercedes benz the cruza- 
dera rngby jeffriosjohnson dunoan a o o t t  polo-anl potrogrado 
nijinski polonia mnrne front poilus reima koda:t nordisk gal- 
lito & belmonte carranza zeiss zeppelin taube tank eenith 
quadrado aznl viva i84 bravo salvas mo,rteiro terra estam- 
pido rachar marte funeraes myeterio heranca Siirtuna bellees 
gloria viva quadrado aznl josó de almada-negreiros europa. 

LISBOA 1917 EUROPA 1920 
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Entre o início e o fim (deixando de lado os muitos elementos 
relacionados com a s  circunstâncias históricas da sua produção) efec- 
tua-se uma rotação de 180" - Do S.O.S. ao VIVA, do ICE-BERG 
emblematicamente ameaçando, pela sua parte visível mas sobretudo 
pela outra, imersa na complexidade da leitura, fazer naufragar o lei- 
tor, a JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS, com seus olhos "holofotes 
a policiar o infinito" (p. 36) a dar vivas ao sísmico ESTAMPIDO de 
K4. Ou será que este é apenas o percurso do leitor-modelo ingénuo 
e num segundo momento, já náo a bordo do TITANIC ou do LUSI- 
TANIA mas de um SUPER-DREIV) NOUGHT, este fragmento, de 
instância enunciativa zero, admite ser preenchido por uma coopera- 
ção textual plena, terminando com o leitor tamhém aos vivas, nessa 
"necessidade que h á  de haver dois a ser infinito" (p. 19)? 

"Quando se acaba o edifício tira-se-lhe o andaime'4" afirmou 
noutro texto o Autor. Contra a sua opinião mas lembrando-me tam- 
bém de que uma vez o Mestre explicara, através do traçado desar- 
ticulado de um desenho de criança, "as linhas com que Deus faz 
uma flor'"', ousei reinstalar uns andaimes provisórios que expli- 
cassem ao leitor as regras destas "paciências com palavras "j", auda- 
císsimo jogo de escondidas com os seus hábitos menos conscientes, 
sem contudo esquecer que "Com a sinceridade estão os prós e os 
antis; com a convicção os ismos: e com a liberdade cada ums7'. 

11-3. Painel central: Acerca do Homem e da Mulher 

"Não te ensino nada. Longe de mim que aprcndas comigo. Tu sabes isto 
de nascença. Eu só te dou a ver: que sejas tu a vê-lo!" '" 

"A Humanidade nzio tem a lui que vem de dentro mas tem-na o Homem, 
um par um, pessoa por pe~soa."~" 

"-Bom dia. 
-i...) Bom dia (...). 

Faz-me o favor. Sabe dizer-me o nome deste sítio?" "" 
"-O pequeno é como o grande. 

-O que está em cima é análogo ao que está em baixo. 
-O interior é como o exterior das coisas. 

-Tudo esté em tudo." H'  

Sem andaimes, sem vésperas, sem a explicação que o segue (e 
o restringe), sem os ecos posteriores que o re-potenciam, mesmo sem 



a tenra capinha verde-ervilha-papel-lustro que germinaria no mais 
pedregoso dos homens. O texto tem de vir inteiro. 

"Lembro-me de uma oleografia que havia em minha casa. A 
oleografia estava cheia de amarello do Deserto. O amarello do 
Deserto era mais comprido do que a vida de um homem se náo fosse 
o galope do cavallo onde o arabe rapta a menina loira. 

Na oleografia havia uma palmeira. A palmeira era táo pequena 
como a esmeralda do anel da menina loira. A palmeira era assim 
tão pequena porque estava muitissimo longe. 

Era em direcçáo á palmeira que ia a correr o cavallo. 
Havia outra oleografia quando já tinham chegado a sombra da 

palmeira. O cavallo estava como morto por terra. O arabe, êsse, 
ainda nunca tinha estado cançado - tinha a menina loira nos bra- 
ços, como a esmeralda estava no anel. 

Eram trez as oleografias. Na terceira oleografia estava sósinha 
a menina loira a dar de mamar a um menino verdade ir^."^^ 

A simplicidade é nele tão palpável que dificulta qualquer aná- 
lise. Náo é, como "A Flor" ou a s  várias "Confidências", o fragmento 
irrecusável que a memória colectiva de imediato elege. No entanto, 
este breve e enxuto fragmento, se encontrado só, solto e anónimo, 
como folha trazida pelo vento, poderia servir de prova classificató- 
ria a qualquer ser humano que se prezasse. Para passar a prova 
teria apenas de guardá-lo, sem tempo para hesitar, no bolso junto 
ao coração. 

Sendo uma pedra assente de que as pedras seguintes necessi- 
tam, funciona como um todo em si suficiente, prescindindo do bri- 
lho oracular que em táo grande parte o livro em tantas faces irra- 
dia. Atravessa-o a obliquidade de uma escrita toda aparentemente 
sem ardis, mas, na realidade, rigorosamente articulada, numa per- 
manente desocultaçáo que nunca conta tudo logo, que também náo 
lida com as proporções de toda a gente, que voluntariamente esco- 
lhe o motivo arquiconhecido na sua glosa kitsch. Sobre um ritmo 
básico de períodos muito curtos, a surpresa, menor, de períodos mais 
longos, precisamente aqueles em que o fio narrativo não avança 
quase; sobre a aparente chave autobiográfica da primeira frase, o 
uso sistemático de artigos definidos, absolutizando sabiamente, sem 
que o leitor disso tenha noçãos3, o Deserto, o galope, o cavalo, o 
árabe, a menina, a esmeralda, o anel. Os raros artigos indefinidos 
mantêm o leitor no suave engano de que este é um texto fácil, tudo 
tão conhecido, um pouco déjà vir, até; por isso engole, sem nenhum 
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esforço, as sistemáticas poucas verdades que o Autor vai narrando: 
uma oleografia, aliás também uma outra, afinal três. 

O texto faz ancorar o leitor na memória arquetípica da Huma- 
nidade e numa muito potente memória interna, textual. Quanto 
mais avança, maior a pressuposição; correlato direito de ser breve. 
E maior a dominaçáo sobre quem lê. A primeira oleografia ocupa 
oito das catorze linhas do texto; a segunda, quatro; a terceira, ape- 
nas duas. Nela cabe, desfolhada ao contrário a história da mimese, 
a manifestação essencialíssima de uma trindade verdadeira. 

III -A CONFERENCIA IMPROVISADA 

(Quando se nasce pela terceira vez há  sempre restos das duas pri- 
meiras; 

A terra é até onde vem tudo o que vem das estrelas; 
Finalmente o protagonista toma o partido das estrelas) 

"-A ideia é difícil parque é simples. 
-Qual ideia? 

-Tada a ideia. Toda a ideia é uma glosa da  luz. 
-Qual luz? 

-A única. A luz é única, como a glosa. 
-Qual glosa? 

-A glosa da luz." 

"-Bom dia. 
- L..) Bom dia (...I. 

-Faz-me o favor. Sabe dizer-me o name deste sitio? 
-Aqui n5o é sítio nenhum." R" 

"-as duas  andes alas da humanidade. Uma á direita, a outra á esquerda. 
Em baixo a Terra, em cima o Sol."86 

"Aqui a unidade náo se divide. 
Aqui a unidade é."88 

Claro que o tríptico não serve. Será necessariamente um políp- 
tico. De seis ou quinze tábuas, afinal?8g Nesta indeterminação tão 



larga, hoje, para mim, menos angustiante, instalarei um outro olhar 
sobre a globalidade de Amada. A questão Nuno Gonçalves, praia 
rasa das recorrentes ignorâncias, modelo das sistemáticas recoinpo- 
sições, grande espelho da persistente vontade de saber. A palmeira 
está muitíssimo longe. Mas o galope do cavalo faz-se numa lingua- 
gem universal de entendimento. Seu nome: analogia. 

Mesmo num políptico numeroso, teremos de deitar provisoria- 
mente(?) muita coisa fora. Deixar, como afirmou J. Amado a propó- 
sito de outro escritor brasileiro: quebrar muitas "pontas de faca"90. 
O nosso olhar demanda já o Ecce Homo, "esfera translucida, vista 
uma vez pelo seu lado concavo e outra pelo seu lado convexo"". 

Deitemos, provisoriamente, fora muitas páginas escritas, vivi- 
das ou pintadas. Outras talvez possam, esgotada a sua fúria juve- 
nil, poderosíssima, ficar ajuizadas figuras de fundo conhecidas, 
historicamente identificadas: Saltimbancos, talvez; alguns des- 
pojadíssimos riscos "; a serialidade da encruzilhada Maternidade 93 

e a outra, também maior, das asas de Pechalim B4, prefigurando, 
com os meios pobres de um jornal da época, a movência exoterica- 
mente assumida pela linguagem informãtica g5. 

O ladrilhado do chão não se afigura muito nítido. Mas, na com- 
posição ainda em esboço, há tábuas já que têm de ser certas: os títu- 
10s de Nome de Guerra como proposta textual, suficiente, iiliciática, 
cujo desenvolvimento narrativo traz demasiado lastro; a luz confi- 
gurada em muitas curtas sequências de teatro; A Inue~zçEo do Dia 
Claro, entendida a sua esplêndida dimensão de numerosos frag- 
mentos eternamente ingénuos que ousam libertar-se de uma orga- 
nização efectiva mas desigual 9" o mural Começari todo o estudo da 
Questão dos Painéis. 

Clarifica-se o olhar um pouco mais. Não sei já se Painéis de 
Nuno Gonçalves me guiam, se me guiam os de Amada. Sei apenas 
que nestes um ponto de fuga se impõe, reaparece o Ecce Ilomo. 

Refiro-me ao conjunto de páginas, editadas por Lima de Freitas 
a titulo póstumo, que têm por nome Verg7. Nesse texto deslum- 
brante, globalmente deixado inédito, senão inacabado, em certas 
partes repetitivo, a face discursiva do que, em forma de sigla, ficou 
em Começar, compreende-se que o que temos na mão é "o que o 
mundo não entende: que o imortal passe pelas entranhas  d a  
terra"9S. E que os Painéis de Nuno Gonçalves foram apenas a siné- 
doque pública e polémica do que se tornou seu ponto de descoberta 



global, o téleon ou cânoneg"resente em diversissimos tempos e 
lugares, decorrente de uma visão primitiva, luminosa. "Como se vê 
[concluirá o autor mais para o final] encontrei melhor do que supu- 
nha mas não mais do que procurava" (p. 238). E defende, com 
Francisco de Holanda, a "antegrafia" como forma de visão primeira, 
evidência, conhecimento directo. Vale dizer, primazia simbólica da 

Todo o livro procede de um processo de des-referenciação 
imediata, numa atmosfera de rarissima serenidade, simples a uma 
leitura cursiva, intima na produção de entendimento. Postos entre 
parênteses todos os picos de polémica, sequer as mais leves rugas 
do ressentimento 'O1, a tantas vezes dura solidão mostra aqui a sua 
face positiva: "O silêncio, o amigo de estar s ó z i n h ~ . " ' ~ ~  

Talvez sirva de iniciação o que se transcreve, já que só a 
Geometria é iniciática: "O visível é o único garante de que o invisi- 
vel seja visto. (...) a simbólica faz-se por sinais visíveis. Foi o visi- 
vel <<que nos fez encoiltrar o número, que nos deu a noção do tempo 
e os meios de estudar a natureza do Todon (Platão, Tirnei~, 47aY 

(p. 57). 
O Mestre traça uma visão global do mundo helénico como parte 

de um todo universal e modalizável, tendo encontrado a explicação 
para a cegueira mitica de Homero, a saber, o primado da Luz: "O 
único conhecimento de que o homem dispõe anterior e posterior a 
si é o sensível, e a Obra não é senão a luz de o ver, luz que imita 
a própria Luz" (p. 59); "A Obra, como todo o estado do homem em 
que a visão é interior e involuntária, tem sobre estes o poder de 
demorar a luz" (p. 62). " ... dela é que partem todos os caminhos." 
(p. 200). Uma luz que "nasceu em Creta, (...) dois biinilénios depois 
ficou em Homero, (...I depois (...I em Cristo, (...I e (...) está hoje nos 
nossos dias. E quando a história, a mais incrédula memória do 
Homem, souber avançar pela pré-história encontrará antes de Creta 
novos bimilénios, os quais não podem deixar de ser, nas respectivas 
voltas em torno da Luz, igual aos bimilénios nossos conhecidos." 
(p. 101) 'O3. 

"Existem e (...) sempre existiram determinados documentos que 
nos foram legados pela Antiguidade (...), os quais até hoje ainda não 
foram lidos". (p. 119) "Estes sinais são abstractos e (...) automáti- 
cos, anteriores a todo o conhecimento, e por isso mesmo represen- 
tam as primícias do primeiro encontro do macro-cosmos com o micro- 



cosmos, a fotografia indelével das vésperas deste primeiro encontro 
memorável. 

Nestes sinais estão absolutos, livres, os dois sentimentos natos 
do Homem, (...I o sagrado e o sensível, ambos sobre o seu mais forte 
instinto, o da continuidade". (p. 120) 

Manifestam-se na revelação do núniero. n a  intuitiva, divina 
Geometria, irmã gémea da Astronomia, que com ela partilha o pri- 
mado de uma medição anterior à quantidade. Qualidade, a partir de 
um centro, ovo órfico, sendo o modo próprio de contar da Sime- 
tria 'O4, "porta da entrada da Harmonia" (p. 215). 

E Prometeu vê-se com serenidade preterido em favor de Apolo: 
"Falta a Prometeu a virtude que se chama Graça e que representa 
a ausência de atrito com toda a circunstância. E esta a virtude de 
Apolo, com a sua lira, a imitadora da luz do Sol. A graça é a vir- 
tude sensível e sagrada." (p. 126) 

"Este livro [este Ecce Homo, diríamosi é de um pintor que bus- 
cando legitimamente a s  leis da primazia da vista sobre os outros 
sentidos, encontrou que estas são as da pintura e também as mes- 
mas da Ordem Universal. E desta maneira fica aberto um caminho 
inédito para a leitura da Antiguidade, facto este que, antes do lei- 
tor, surpreendeu profundamente o autor" (p. 119) lo5; uma chave que 
é "também o mais legítimo instrumento de paz"lo6. 

Mas, para que se faça o caminho, a chave tem de ir-se fazendo 
por frequentaçáo continuada, quase cega, de uma luz mais pressen- 
tida que entrevista mas logo glosa, glosa, glosa de luz. "Este conhe- 
cimento [escreve Platãoj de modo algum se  pode transmitir como as 
outras ciências, mas, depois de demorada frequentação com esta 
matéria e da convivência com ela, brota subitamente na alma, como 
a luz que salta da faísca, e a si mesmo em seguida se alimenta" 'O'. 

"Quem saiba o que seja toda e qualquer expressão da unidade 
não pode deixar de reconhecer (...) que o caminho é de todos, mas 
a realização de cada um. Nas mais altas ipersonalidadesl, também 
o caminho é de todos e a realização de cada um. E nas que ficam 
luminosas para os séculos" (p. 146): " ... a claridade manda". (p. 140) 
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NOTAS 

As partes I, I1 e I11 "utiliaam" títulos de Invenção do  Dia Claro; os sub- 
títulos "utilizam" títulos de capítulos de Nome de  Ouerva. Várias razóes pode- 
riam ser  evocadas para esta escrita que recorre, digamos, a uma ousada mon- 
tagem. A de haver o mais possível de Almada será talvez, em si, suficiente. Mas 
esta forma, alargada as epígrafeç, que inclui, como se verá, tão radicais esco- 
lhas como voluntárias repetições, pareceu, no momento da escrita, capaz de ser 
aproximação e síntese, fragmento e todo; presentificação intensa e breve de 
lírico, narrativo, dramático, dissertativo; analógica, pois com o melhor de  
Nmada  - no que escolheu citar e no que abriu ao mesmo; pragresção linear e 
rotaçáo. 

"alvo indicaçáo contrária, para as textos de Nmada  Negreiros foram uti- 
lizadas a s  Obias Cornpietns, 1-Contos e A'ouelas, 2-Romance, 3-Teatro, 4-Poesia, 
5-Ensaios I,  G-Textos de Ir~teruenção, Lisboa, Estampa, 1970, ss, que citarei abre- 
viadamente por O.C. Mantive, assim, para maior uniformidade com dois traba- 
lhos por mim há vários anos elaborados, que aqui se reintegram (11-1 e 11-21, a 
ediçio que lhes s e i~> iu  de base, única disponível na época. Aliás, os detalhados 
e rigorosos dados fornecidos por Celina Silva sobre questóes de ediçáo em 
Alrr~odn Negveivos. A Busca de  uma Poética da  Iitgeriiiidade, Porto, Fundação 
Eng. António de Almeida, 1994, mostram que a mais recente e completa edição, 
da INCM, náo é ainda aquela que o Autor merece. A epigrafe citada encon- 
tra-se em Deseja-se iMi~lhe>: O.C., 3, p. 32. Como acontecerá com oiitros curtos 
fragmentos dramáticos, visando uma essencialidade mais absoluta e comutável, 
foi-lhe suprimida a individuação das personagens. 

"Almada Negreiros, transcrição a partir de  Por  Alma de Negreiros, 
Telefilme com Argumento e Realização de Manuel Varella, RTP, 1993. Trata-se 
de um discursa oral; a pontuação, visando apenas a inteligibilidade máxima, na 
passagem a escrito, é da minha responsabilidade. 

R O P i ~ t o r  no Teatro, O.C., p. 178. " revisão do vídeo é outra coisa. Disponível e fazendo doravante parte 
da nossa biblioteca pessoal, torna-se, a esse nível, um quase análogo do livro. 

Um sentido mais pleno deste adjectivo t&o caro a Almada acabara por 
entender-se com o esquisso global aqui traçado. Ver especialmente a parte 111 
deste trabalha. 

Por Airr~ada Negreiros. cit. cf. o depoimento complementar: "Efectiva- 
mente, eu nunca tinha pensado no retábulo a té  esse momento. Dois meses 
depois apresentava-o. Isto prova que a Geometria espera até ao fim.", D.A'., cit. 
nota 17, 07.07.1960. Os Painéis em causa são os atribuídos a Nuno Gonçalves 
que, desde a sua descobcita, tém comummente sido considerados o maior dos 
enigmas da pintura portuguesa. S i o  constituídos por seis inquestioiiadas tábuas, 
cuja disposição em políptico ou em dois trípticos constituiu ponto de relevante 
controvérsia. Nmada  Negreiros associava, numa estrutura mais ampla, um todo 
de quinze tábuas, umas conhecidas, outras situadas por conjectura; cf. sua deç- 
criçio na nota 13. 

"Ider~i, cit. 
V b i d .  



VERA VOUGA 

'O Ibid. 
" Ibid. 
'"Ibirl. Um eirtendimeiito geral, abraiigfndo a identidade dos priniiti-vos 

portugueses e do Cubisnio, qiic o Mestre sintetizaria, coin o brilho do sibiiino 
titulo emprestado de Nictische, "Aççiin rala Geometria". Talvez faça sentido evo- 
car a que, embora distinto, coligi como possivelmeiite esclarecedor: a memória 
pitagórica da geração a partir dos triângulos, coiiservada por Piatào em T i ~ n e i ~ .  
C,f "toda a foriiiaçáo rcitilinea é composta de triiingulos.", traduzido do fraiicés, 
Tiniée, ( E I L I > ~ F S  Coi~ipiètes, t.5, p. 489; a afirmaçio de  1,iina de Frcitaç em 
Alnindn e o Niíniero, p. 104: "Antes de mais nada, o pintor dispõe de unia supcr- 
ficie dimeiisionnda e limitada de duterminada maneira (...), e essa superfície 
deverá C-granular-sem numa rede oii retículo de que já vimos haver dois grandes 
tipos, o quadrançular e o triaiigt~lar (já que o hexagonal se pode reduzir ao tipo 
t r i any l a r ) ,  coirstituinùa-se assini imediatamente od qiiodr.ntirni ou oti fi.ioiigi~- 

liir,,, como diriam os Antigos, um *campon honiogéneo, modulado, que podemos 
comparar a uin terreno aniveiado=, ciii estado de equilíbrio perfeito." Afirma 
(creio que complementarmente) I<aridinsky em Do Esyiri2iini »a Arfe, p. 95: 
"Experiinentou-se pintar um quadro numa superfície ideai que devia aparecer 
antes da prbpria tela. Foi assim que. da  compoçiçio de t r i i n y l o s  planos, nas- 
ceu uma composiçrio a três di>,zeiisões, ou seja, de pirâmides (a que cliarnaram 
ccubismo,>)". As remissões bibliográficas compietas encontram-se na nota 17. 

'" As mesmas proporções são por .4lmada encontradas nas seis tábuas 
atribuídas a Nuno Gonçalves e formando um poliptico com disposiçio rigorosa, 
baseada, entre outros dados, na perspectiva do ladrilhado do chio. O entendi- 
mento geométrico levaria o Mestre a uma hipbtcçe mais ampla, em que o Ecce 
EIolomo foi priircipio e permanentc centro: "Estas várias perspectivas eiitielaçam- 
-se de modo que fica esplicito o todo da obra no plano geométrico distribuindo 
os quinze painéis por trés andares mais uin central, Ecce i h i n o ,  iio cruzamento 
dos eixos vertical e horizontal da  parede do seu destino de origem. 

iilém de perfeitamente eonjugadaç entre si estas várias perspectivas das 
ladrilhos, determinando um centro que nào é o do plano geométrico mas sim o 
centro do todo da obra no painel &e ITorno, precisamente a meio do eixo ver- 
ticai deste painel mais a altura do seu chairfro, também estas perspectivas dos 
ladrilhos se compartam a obrigar a visio da espectador para o dita ceirtro, coma 
se fosse o centro de uma esfera traiiçiucida, vista uma  vez pelo seu concavo e 
outra pelo seu convexo.", D.h<, cit. nota 17, 28.07.1960. 

I R  P.A.N., cit. 
'"Muito tenuemente, coisa de que só agora me apercebo: era já como 

Questio que s e  me colocara Nmada ,  uns bons anos atrás  quando, seguindo a 

pista da claridade, tinha tentado encontrar o seu foco de luz. Não o encontrei 
de imediato, muito menos na poesia, precisamente onde o bom senso mandaria 
procurar. Desse conheciineiito topográfico saí com duas hipotéticas chaves para 
dois textos que desafiavam os limites da meu entendimento. Acabei por puhli- 
car dois artigos, sobre '3altiinbancos" e K4 O Qirndmdo i l z i~ l ,  que agora aqui 
(11-1, 11-2) se reiiitegram como peças de um percurso diacrónico que um olhar 
analóg%o recondua. 



OS PAIYEIS D E  ALMADA NEGREIROS 237 

IG Com a preciosa ajuda de Almada, de quem gloso duas coiihecidissimas 
passagens. 

" Ou caminho; ou biblioteca. Cumpre relatar algumas prateleiras que fre- 
quentei e necessariamente çubjazem à feitura deste trabalho: Aristate, L a  
Métapl~i.siq!~e, Paris, Vrin, 1962; Platon, Biiures Con~plètes, Paris, Garnier, 
1959; Jean  Brun, Os Pré-Sociriticos, Lisbaa, Ed. 70, 1980; Reynai Sorel, Orph& 
et I'Oi.pltisrne, Paris, P.U.F., 1995; MVIelena  da  Rocha Pereira, Esti~dos de 
História dn C i ~ l t i ~ ~ a  Clássica, vol. 1, Cultura Grega, 2." ed., Lisbaa, Gulbeukian, 
1967; Pierre-Maxime Sehuhl, Essai s i ~ r  la Fo~vriatiori de la Pertsée Grecqi~e, 
2." ed., Paris,  P.U.F., 1949; F. Nietzsche, A Origem da  Tragédia, Lisboa, 
Guimariies, 1956; Id., Assim lialou Zaratizstra, Lisboa, Europa-América, 1978; 
H. P. Blavatsky, A Doutrina Secreta, Sáo Paulo, Pensamento, 1973; Francisco 
de Holanda, Da Piritl~ra Antiga, Lisboa, I.N.C.M., 1983; Matila Ghyka, Le 
No>r~bre d'Or. ed. rev., Paris, Gallimard, 1985; René Guénon, O Rei do Mundo, 
Lisboa, Ed. 70, 1991; W. Icandinsky, Do E s p i ~ i t i ~ a l  na Arte, Z.n ed., Lisboa, Dom 
Quixote, 1991; Lima de Freitas, Alrrznda e o Niirriero, Lisboa, Arcádia, 1977; 
Id., Pintor o Sete, Liçboa, I.N.C.M., 1990; Id., "O Ver. de  Almada", Nova 
Renascença, vol. 111, 1983; Id., 515, Le Lieiz d u  Miroir, Paris, A. Michel, 1993; 
J.-A. França, A Apte ern Portl~gal no Séc. XX, 2." ed., Lisboa, Bertrand, 1985; 
Id., Alrriadn, O Porti~gziés sem Mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974; Celina Silva, 
Alninda Negreiros. A Busca de i ~ n i a  Poética da Ingeritiidade, cit.; Almada 
Negreiros, Obins Conrpletas, Estampa, cit.; Obras Con~pletas, Lisboa, I.N.C.M., 
1985; K4 O Quadrado Aziil, Lisboa, 1917  Saltinibar~cos (Co>itrostes Sirrir~l- 
tdneosl, Porti~gal F~ii~turisto, 1, 1917; A Inuer~p5o do Dia Claro, Liçboa, Oliççipo, 
1921; Marrifesto Ar~ti-Dantns, Lisboa, 1916; Dese,ilios Axi>iiados Realidode 
Ir~zagirmdn, Lisboa, Áticn, 1938; Mito - Alegoria - Si>ribolo, Lisboa, S i  da 
Costa, 1948; A Ciiaue diz: faltani diias túbi~as e meia de pintii1.a rio todo dn  o b m  
de Nu110 Go~zçalue~,  Lisboa, S i  da Cosia (Dep.), sld. (1950); Ve>; Ed. e IJrefaciado 
por Lima de Freiias, Lisboa, Arcádia, 1982; "Os painéis de  Nuno Gonçalves", 
D.N., 20.03.1926; "Assim f i la  Geo>netrin': Série de entrevistas canduzidas por 
A. Valdemar, D.N., 09.06.1960, 16.06.1360, 23.06.1960, 30.06.1960, 07.07.1960, 
14.07.1960, 21.07.1960, 28.07.1960. 

Armando Vieira Santos, "O problema dos Painéis (síntese histórica)", Os 
Painéis de Sdo Vicente de Fom, Liçboa, Neogravura L d ,  1959; Dagoberlo Markl, 
O Retábl~lo de S .  Vicente da Sé  de Lisboa e os Doci~rnentos, Lisboa, Caminha, 
1988; P. Freitas e M-e Jesus Gonçalves, Pniiiéis de S.Vicente de fim. Urna 
questáo ilzúti??, Lisboa, I.N.C.M., 1987; AAVV, N I L I L O  Gor~çalues. Novos 
Docr~rr~entos. Estiido da .riinturn povtiqgi~esn do Séc. XV, Liçboa, I .  Português de  
Museus,  1994; A. S .  Gomes, A Sigla de Niino Gonçalues, Lisboa, Livr. 
Renascença, 1928; José Saraiva, Os Painéis do Infonte Santo, 1925; J .S .  
Carvalho, Icor~ogrnfin e Simbólica do Poliptico de Sáo Vicente de Fora, Liçboa, 
1965; Feriianda Espinoça, Escritos Históricos, Poria, Porto Editora, 1972. 
Agradeço a Agostinho Araújo o apoio nesta última série bibliogriifica; nada o 

responsabiliza pelas ousadias ou erros por mim cometidos. 
Sobre a questáo dos Painéis. Efectivamente, quem seguir os estudos 

operativos de Almada Negreiros pela m6o lúcida e amiga de Lima de Freiias 



fica ciente de que este apresenta para o célebre Ponto da  Bauhüte unia resolu- 
ção diferente. Já  no que se refere aos Painéis, só em 515. Le Lier~ d u  Miroir, 
cit., que nessa generosa conversa me indicou, I,ima de Freitaç toma posiçáo rela- 
tivamente à significação essencial do Políptico e sua possível destinação arqui- 
Lectónica, afastando-se, também aqui, das evidências de Almada. Lido e relido 
o livro, frequentadas as  cinematografias de  Almada, já não me angustia tanto 
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Intuitive (Matière-Force)>., ia suprème réalisation du  Futurisme", Portr~gal 
F~ituvista, cit., pp. 13-14. 
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moderne, 1967, p.160, cit. por Henri Meschonnic, Critique d i ~  Rytkme, Paris, 
Verdier, 1982, p. 283. 
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O Mito de Psique, O.C, 3, p. 174. 
8 W i t .  I ,  nota 2. 
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" Cit. I, nota 13. 
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insistência no simples ("a invencível simplicidade C..) único caminho sério para 
o Homem", como afirma em Ver, cit., p. 79). Nessa esseiicialidade, que não 
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(e da sabedoria tina e unitivaj. E, por acréscimo, entende-se a natural escolha 
do titulo Frisos com que se estreara em Orpheu. Cf. Ver, cit., p. 199. 

" Disponível agora em livro, esta série espantosa de deseiihos oferece a 
qualquer leitor a possibilidade de, desfolhando-o rapidamente, obter um efeito 
de  movimento,  s inge la  m a s  efectiva animação.  Cf. E rnes to  d e  Sonsa ,  
Maternidade. 26 dese>ihos de Alinada Negreiros, I.N.C.M., sld (1982). 

g4 Cf. Os desenlios de Almada n' "O Sempre fixe': Pref. J.-A.França, 
Lisboa, Gulbenlúan, 1984. " Com a qual, sem dúvida, Almada exultaria, com a mesma alegria 
com que saudou os desenhos animados de Disney e a exiçténcia da televisão. 
Cf. nota 99. 

Há, no entanto, um outro tipo de movéncia, que pode ficar fixada numa 
pedra. Esta. eçatérica. A partir do circulo, do quadrado, do triân,plo; sua uni- 
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versa1 inscrição. Aimada opera e fala dela. E a sua outra face da  alegria, secreta, 
íntima, visáo. 

" Cf. o fundamental cap. 11, 2, do livro de Celina Silva, já citado. 
" Cit., I, nota 17. As páginas entre parênteses em 111 remetem para este 

livra. 
" O Mito de Psique, cit., p. 172. 
" "- O que são, afinal, as constantes do cãnone? 
- Começo a resposta por uma admirável citação de Schiller. Escreve: ..Os 

gregos encontraram a relaçáo humana na natureza inanimada.. Vejamos o que 
significam estas palavras: a relação humana foi pelos gregos buscada onde não 
havia opinião (...I. As relaçóes do círculo inscrito e o quadrado sáo a mais remota 
mensagem da humanidade à humanidade. São a medida da relação humana. 
Sáo a medida.", D.A'., 23.06.1960; "O canone é imanente e permanente em cada 
pessoa humana. Não é opinião, é onde eçta se firma.", Ihid; ':..o instante mais 
unânime de toda a humanidade é logo depois e muito próximo da nascença de 
cada um. É nesse instante onde o sensível e o inteligivel ainda náo s e  pronun- 
ciam que há unanimidade perfeita da humanidade apesar das várias circuns- 
tincias de cada pessoa. Estamos na primeira faculdade humana, o entendi- 
mento, por conseguinte, a faculdade sagrada, e todas as outras faculdades não 
são afinal senão prosseguimentos da  primeira e legitimamente única. A teoria 
do conhecimento não só não pode deixar de iniciar-se no entendimento natal 
como pode ou deve limitar-se a ele.': Ibid. 

"'O "...e aqui servimo-nos da  própria frase de Ariçtótelrç quando diz: 
.Geometria é anterior à Aritméticas. Trata-se, pois, exclusivamente da Geome- 
tria, a anterioridade mesma da  Aritmética. 

Isto significa que a Geometria se coloca em conhecimento primeiro da 
número sem nenhum outro conhecimento anterior desta natureia, por conse- 
guinte, a primeira posição do conhecimento, ou seja a mais próxima do recehi- 
mento da  imanência. 

Nesta circunstãncia todo o conhecimento é posterior à Geometria, e eçta 
fica sendo a forma imutável onde se molda toda a espécie de linguagens do 
conhecimento, o denominador comum de todos os niadoç do conhecimento. 

Daqui o cánone. O cánone não é obra do homem, é a captaçáo que o 
homem pode da imanência. É a advento inicial da luz...", D.N., 16.06.1960. 

"" Nas três fontes esealhidas como referências fundamentais para a queç- 
tão dos Painéis e a Geometria, estabelece-se a este nível uma muito clara gra- 
daçáo, independente de  uma cronologia imediata: Assirri f i l a  Geometria, que o 
Autor designa como divulgaçáo, contém um ou outra lampeja de dureza (por 
exemplo, "Todo este trabalho é um trabalho de geração e não um trabalho indi- 
vidual como eu fiz. Não perdoo". D.N., 09.06.1960); Por Alma de Negreiras, gra- 
vado em 1968, espellia por vezes um sentimento de injustiça que rapidamente 
s e  esvai í"Confesso que foi dos maiores choques que eu tenho recebido na minha 
vida; mas durou meio minuto só."); Ver., escrito nos anos quarenta, mas só publi- 
cado nos anos oitenta, é uma captação da  luz sem mácula e sem mágoa. 
Unãnime, purissima. 

'OL Ihid., p.177. 
'O3 ''A única razáo de existência de a i te  é a unidade. A unidade apaga 

todas as fórmulas", D.N., 07.07.1960. 



'O4 Escreve o Mestre: "E foi então que a simetria viu que, se havia por 
baixo da  Lua, também havia por cima da  Lua; e para a direita e para a 

esquerda; porque duas linhas ou traços perpendiculares um ao outro é a çim- 
pies de todos os sentidos e direcçóes do Universo", Ver. p. 47. A partir daqui, 
sugere-se a leitura das epígrafes de 111. 

I"" Afirma Lima de Freitas no "Prefácio": " ... o conjunta de textos que for- 
mam este volume constitui (...) náo apenas uma das páginas mais inteligentes 
e cativantes da  moderna literatura portuguesa - inteligentemente bela e cati- 
vantemente inteligente - como também um documento, praticamente único na 
seu género, de uni pensamento de raiz artística que parte à procura da çiguifi- 
cação do universo e do homem através da inteligência e decifração das formas 
e dos sinais, o qual, pela vivissima originalidade, pela visão criadora que o per- 
corre e pela coerência interna da sua reflexão ocupa um lugar de privilégio na 
cultura ocidental.", cit., p. 21. 

'OG A Clraue diz, cit., p. 13. 
"" Carta VII, excerto traduzido por Albano Martinç. 


