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Resumo 

 Esta dissertação tem como principal objectivo realçar a presença de uma 

dimensão utópica na obra literária de José de Almada Negreiros, que se estende num 

percurso que vai desde a «(re)invenção da utopia» à «utopia da linguagem». Tomando o 

conceito de Ingenuidade como matricial para esta reflexão, pretende-se entrar no âmago 

do ato poético de Almada, (re)avaliando todo o seu corpus como um livre à venir. Neste 

sentido, toda a criação poética do Mestre é um «acto contínuo» de escrita, produção, 

poïesis. Tensão entre o fragmentário e a totalidade, entre o Livro e a sua démarche, o 

Livro de Almada está a fazer-se, num processo plenamente inacabado, em constante 

devir.  

Palavras-chave: Almada Negreiros, teoria da literatura, ingenuidade, utopia, livre à 

venir, escrita, fragmento, poïesis.  

 

Abstract 

This dissertation has as its main concern highlight a certain presence of an utopic 

dimension in the literary works of José de Almada Negreiros that goes from the 

«(re)invention of utopia» to the «utopia of language». Taking the concept of ingenuity 

as the matrix of this speculation, we aim to enter into the core of Almada’s poetic act by 

(re)evaluating all his oeuvre as a livre a venir. Therefore, all poetic creation of Almada 

is a «continuous act» of writing, production and poïesis. Due to the tension between 

fragment and totality, between the Book and its demarche, the Book of Almada is 

writing itself in a permanent unfinished process.  

Key words: Almada Negreiros, theory of literature, ingenuity, utopia, livre à venir, 

writing, fragment, poïesis.  
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Notas Prévias 

 

 Em virtude do caráter disperso da edição da obra literária de José de Almada 

Negreiros, para a realização desta dissertação foram usadas duas edições das «obras 

completas» do Mestre, a saber, a da Imprensa Nacional – Casa da Moeda e as mais 

recentes edições da Assírio & Alvim. Apesar de contar com um maior número de textos 

que a edição anterior, as novas publicações da Assírio & Alvim estão ainda no prelo o 

que implica esta opção.  

Sempre que possível, os textos são referenciados de acordo com a sua 

publicação mais recente, as edições da Assírio & Alvim.  

 Em virtude do carácter livro-objeto que as publicações agenciadas por Almada 

Negreiros sustêm, decidiu-se usar como referência de A Invenção do Dia Claro e K4 O 

QUADRADO AZUL as edições fac-similadas da Assírio & Alvim e a edição da Ática do 

livro-desdobrável Orpheu 1915-1965. 

 

 Visto que a Universidade do Porto adoptou, desde setembro de 2011, o novo 

acordo ortográfico, a presente dissertação está redigida de acordo com o mesmo. 

Todavia, todas as citações estão transcritas de acordo com as respetivas fontes.  
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El hombre es lo inacabado, aunque sea cabal 

en su misma inconclusión; y por eso hace 

poemas, imágenes en las que se realiza y se 

acaba sin acabarse del todo nunca. Él mismo 

es un poema: es el ser siempre en perpetua 

posibilidad de ser completamente y 

cumpliéndose así en su no-acabamiento.1 

Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Octavio Paz, «Los signos en rotación» in El Arco y la Lira, el poema, la revelación poética, poesía e 
historia (1956), Fondo de Cultura Economica, 1992, pp. 268-269. 
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Abertura 

 

 

 

A Poesia é o verdadeiro real absoluto. Isto é a 

essência da minha filosofia. Quanto mais poético, mais 

verdadeiro.2 

Novalis 

 

  

                                                 
2 Novalis, (Friedrich von Hardenberg), Fragmentos de Novalis, seleção, tradução e desenhos de Rui 
Chafes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1992, p. 69. 
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«Aforismático, paradoxal, sentencioso, inventor de uma portugalidade 

verdadeira demais para ser real e caber no quadrilátero, pinta com a linguagem escrita 

uma alacridade, um donaire, uma agudeza oral dir-se-iam «vicentinas» se não viessem 

do mesmo antiquíssimo caldo da cultura popular para depois se projectarem património 

perpétuo. Ele, Almada (disse-o um dia, em entrevista), quis-se ponte».3 Com estas 

palavras de Vítor Silva Tavares, dá-se início a este prelúdio, momento inaugural da 

dissertação. 

 Almada Negreiros, poeta português nascido em São-Tomé e Príncipe a 7 de abril 

de 1893 e falecido a 15 de junho de 1970 com 77 anos (qualquer coincidência de 

número é coincidência pura), foi descobridor da personalidade de Homero, dedicou 

poemas a varinas, escreveu uma «Histoire du Portugal par Cœur», mandou imprimir o 

«Manifesto Anti-Dantas e por Extenso» em papel de embrulho. Em Paris, dançou em 

cabarets, trabalhando para sobreviver, voltando depois a Portugal para inventar dias 

claros, lendo para uma plateia que ria mostrando desprezo pelas suas palavras 

cristalinas. Personalidade teatral, bailarino, performer e ator, nunca deixou de se 

textualizar, isto é, de se autocriar.  

Senhor de uma cordialidade subtil, Almada foi exímio nas dedicatórias - «A ti 

para que não julgues que a dedico a outra», a Amadeo o seu «K4 O Quadrado Azul», 

«aos Portugueses, meus compatriotas» aos quais dedica o seu conto «O Kágado» - e 

hábil autodidata. Em tenra idade tentou escrever «uma composição com o mesmo 

metro, número de cantos e versos que Os Lusíadas».4 Foi estridente e apoteótico na sua 

juventude, assertivo na sua meia-idade, acusando de manha e falso prestígio5 os 

maiores males da sociedade portuguesa e um estudioso da cultura portuguesa (não-

oficial) na sua velhice, instalado na sua quinta em «Bicesse/ O Fim-do-Mundo mais 

perto de/ Lisboa e da boa flôrdelis».6 O Mestre retirou-se, agradecido de nunca ter feito 

parte de nenhuma dessas «capelinhas facciosas»,7 como mordazmente se congratulou, 

sem nunca, contudo, ter sucumbindo ao silêncio. Como uma vez afirmou Celina Silva, 

silêncio em Almada é ressonância.  

                                                 
3 Vítor Silva Tavares, «À primeira vista», Revista Colóquio/Letras, Almada Negreiros/Mário de Andrade, 
nº149/150, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 13. 
4 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou (re)inveção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 325 (de acordo com Maria do Carmo Portas).  
5 Almada Negreiros, «Manha e falso prestígio, os dois males de que sofre a vida portuguesa» in Obras 
Completas, Vol.VI, Textos de Intervenção, Lisboa, INCM, 1993, pp. 97-99. 
6 Id., Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, INCM, 1985, p. 255. 
7 Almada Negreiros citado por Lima de Freitas em Almada e o Número, Lisboa, Arcádia, 1977, p. 7. 
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Eufórico e solene, mestre e pintor, para Almada a escrita é uma imensa oficina, 

uma oficina de pintura, desenho, labor, artesanato.8 Tentado a escrever grandes 

projetos, deixa deles o rasto impercetível do livro que não publica. Da poesia ao ensaio, 

do lirismo ao aforismo, Almada Negreiros (re)inventa-se, (re)criando a sua escrita e 

transcendendo os seus moldes formais. Dessa abertura formal, afinal tão característica 

das vanguardas, emerge uma textualidade em zonas limítrofes, tais como Litoral. 

Todavia, da heteróclise à singeleza (e ao nonsense) vai apenas um passo. Em «a parva 

(em latim)», Almada é «o nosso querido Verde que trouxe menos 10 kilos de Paris».9 

«Ah! Se o Verde não fosse doido, se fosse um Verde salsa, por exemplo».10 

Fixando-se nas coordenadas universais, Mestre Almada guia-se pela «rosa dos 

ventos» à procura da sua presença. Detentor de uma mensagem universal, aspira a um 

relação direta com o universo, dele ouvindo os seus eternos sinais. «Só caibo no 

Universo/ e mais do que em mim/ assim me trouxeram desde o princípio/ como 

puderam/ até aqui/ intacto da presença de todas as actualidades/ menos desta./ Aterrei 

carimbado com todas as datas da expedição/ e eu nasci depois./ Por isso só com o 

Universo me entendo/ e Ele a mim».11  

 

* 

 

Dividido em três partes (de outro modo não poderia ser…), este estudo é uma 

das muitas abordagens possíveis ao corpus de Almada Negreiros. Não se escolheu aqui 

nenhum texto prévio para análise, tomou-se antes a obra literária de José de Almada 

Negreiros como uma totalidade, conforme se poderá confirmar, isto é, como um único 

texto que, provavelmente, se concretizará num único livro (ainda por escrever).  

O conceito que anima esta dissertação não deve ser apenas descrito como 

elemento temático, pois a sua influência não se esgota apenas nessa aceção. A utopia, 

tal é o conceito, é um longo caminho, um extenso percurso que é possível ver – e ver no 

sentido almadiano do termo – ao longo do corpus literário de Almada. Certamente, essa 

qualidade poderá ser igualmente visível na vertente plástica do Mestre, assim como na 

sua vertente especulativa, ou seja, no conjunto de cadernos que graças a Lima de Freitas 

                                                 
8 Almada Negreiros, «O meu teatro» in Obras Completas, Vol. VII, Teatro, Lisboa, INCM, 1993, pp. 14-
15. 
9 Id., «Carnet Parvinho (Francês, Latim e Português)» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/3, 
Ficções, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 89. 
10 Id. «Verde» in ibid, p. 123. 
11 Id. «Do Éther o Destino me lançou em para-queda» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, 
Poemas (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 175. 



15 
 

chegaram à edição a 1982 com o título Ver. Todavia, esta dissertação terá apenas como 

objeto o corpus literário, não menosprezando, quando necessário e apropriado, a relação 

com o corpus não literário.  

Quanto à estrutura da dissertação, ela é circular no sentido que Almada lhe dá, 

ou seja, a própria estrutura é também consequência da viagem universal, termo matricial 

na evolução da postura, do pensamento e da obra de Almada Negreiros, sublinhado por 

quem com ele privou, Ernesto de Sousa.  

O método, tal como Walter Benjamin sabiamente afirmou, é «desvio». Na 

encruzilhada da textualidade, da poesia, no labirinto que forma o extenso corpus de José 

de Almada Negreiros, tenta-se marcar um rasto luminoso que permita trazer à luz um 

imenso magma textual. Não nos esqueçamos: estamos perante o assistemático como 

sistema (Novalis).12 

A primeira parte deste estudo é, tal como o seu título indica, o «antes de 

começar» da dissertação, no qual se sustentam os alicerces, os andaimes, agenciando o 

constituir de uma questionação e problematização do corpus de Almada para que, na 

última parte desta dissertação se revisite essa mesma obra. Voltamos à casa de partida 

para contemplar de novo o corpus, mas, desta feita, segundo os moldes de uma 

organização outra, depois de um longo itinerário que não só leva Almada ao encontro de 

Novalis e do seu grupo, como também de Mallarmé e Roland Barthes.  

O término da dissertação aponta assim para um eterno começar, como se verá. É 

o fim que se recusa a ser fim, a conclusão inconclusa. «Antes de Começar» é a primeira 

aproximação ao corpus de Almada, percebendo a sua (trans)textualidade, situando-o no 

seu todo relacional e compreendendo a sua evolução. Digamos que se pretende nesse 

primeiro momento fazer, de um modo claro, o desenho da sua utopia interna (Roland 

Barthes) e tentar situa-la no tempo, apontando as premissas fundamentais para o estudo 

da textualidade almadiana. Procurar traçar os limites da sua obra, as suas influências, 

assim como a sua individualidade e singularidade demonstrando o processo da sua 

escrita, descrevendo e delineando de que forma se processa o ato poético do Mestre – 

estes são os elementos fundamentais do primeiro momento da dissertação a partir do 

qual se passa a edificar, numa argumentação que se pretende, ao mesmo tempo, 

científica e clara, o espaço da utopia almadiana. 

                                                 
12 «O sistema propriamente filosófico tem de ser liberdade e infinidade ou, para dizê-lo de forma mais 
nítida, assistematicidade vertida num sistema. Só um sistema assim pode evitar os erros do sistema, 
deixando de ser imputados à injustiça ou à anarquia», Novalis citado por Helena Topa (via Manfred 
Frank) in A Palavra de Fogo, Uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação para a Ciência e Tecnologia/Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 157.  
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Espaço da utopia é também caminho, viagem: seguramente, também é uma 

aprendizagem. Igualmente indissociável dessa mítica viagem universal, a utopia é 

também um rumo, um itinerário sobre o joelho.  

Na esteira do fundamental estudo de Celina Silva, Almada Negreiros, A busca 

de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, o núcleo central desta 

dissertação – momento de viagem que só pode ser paralelo à segunda parte de A 

Invenção do Dia Claro – terá como conceito embrionário a Ingenuidade na qualidade de 

elemento essencial quer do corpus, quer da postura do Mestre (que, como se verá, se 

fundem e se constroem mutuamente).  

Como tal, tendo o texto de Schiller como uma referência indispensável, se não 

matricial, dar-se-á conta da matéria ingénua enquanto esta se afirma como um 

constituinte basilar da poética almadiana, afinal, a «poética da ingenuidade» feita por 

Almada Negreiros «elogio da ingenuidade». Autêntico percurso existencial, busca de 

sabedoria, a Ingenuidade, como se verá, é parte integrante desse «acto contínuo» de 

criação dupla, poética – permanente (re)escrita – e pessoal, pela via do autonascimento 

e do autoconhecimento. Dimensão que ultrapassa o mero índice temático, a Ingenuidade 

é a primeira etapa para o entendimento da utopia de Almada.  

De um modo crucial, a Poesia assume-se como pleno estado vivencial, matriz do 

poeta órfico. «Entre os vários aspectos com que se pode processar uma caracterização 

do espírito do “Orpheu”, o que nos aparece mais aplicável a Almada Negreiros», 

escreveu Duílio Colombini, «é a concepção órfica e que a Arte se constitui na superior 

categoria existencial do homem, o “acto vitalício” cuja dignidade nada supera, por ser o 

elemento identificador de uma família de seres marcados por uma aristocracia de 

espírito».13 «A Arte era a solução».  

Artista total de uma singularidade rara, Almada, autêntico «mago habitado pelo 

génio», era alguém para quem a Arte era o território pleno da expressividade do 

individuo.14 A procura de uma expressividade genuína e verdadeira, essencialmente 

pura, levará o Mestre a cruzar-se com as aspirações modernas, na ambição ou desejo, 

aspiração de uma linguagem em estado utópico, fim, propósito, alvo das vanguardas, 

como lembrou Barthes. A travessia pela textualidade de Almada demostrará como o 

«elogio da ingenuidade» se regenera num «elogio da poesia», a «(re)invenção da 

                                                 
13 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº10, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 25. 
14 Armando Nascimento Rosa, Recensão crítica a Almada Negreiros, Obras Completas, Vol. VII, Teatro 
in Revista Colóquio/Letras, nº149/150, 1998, p. 434. 
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utopia» converte-se numa «utopia da linguagem». Será essa a proposição que encerra a 

segunda parte deste estudo.  

 «Acto contínuo», escrita constante, ininterrupta, sucessiva e intermitente, esse 

«elogio da poesia» obriga-nos a invadir «a cena da escrita» de Almada Negreiros, como 

lhe chamou Gustavo Rubim, esse espaço onde a linguagem se «desdobra» e se 

«sacraliza», nas palavras de Foucault. Veremos, com Paul Valéry, como também o 

corpus de Almada é também uma obra essencialmente infinita, como a de Mallarmé, ou 

seja, estamos perante uma prática de escrita adventícia, onde os conceitos de projeto e 

de fragmento assumem um papel fundamental.  

Naquilo que se considerou a terceira parte desta dissertação, «Démarches para a 

Invenção do Livro de Almada», procura-se fazer o cerco à obra de Almada, tendo como 

base essa escrita elíptica e o conceito de livro como projeto utópico. Fazendo a 

genealogia moderna do livro e tendo como intertexto essencial Livre à venir de Maurice 

Blanchot e o mundo babélico de Borges, essas démarches buscam o livro de Almada.  

Num primeiro momento, pretende-se analisar o protagonismo de A Invenção do 

Dia Claro, cujo intróito «O Livro» surge de forma cabal como o fragmento/projeto 

desse livro que se está ainda a escrever. Autêntica dinâmica, numa segunda abordagem, 

esse Livro poderá congregar toda a obra do Mestre em constante devenir. 
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Antes de Começar 

 

 

 

É este o mal de não mandar imprimir as 

obras: que se passa a vida a refazê-las.15 

Alfonso Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Máxima de Alfonso Reyes (nas Cuestiones gongorinas) que serve de epígrafe a Discussão (1932), texto 
de J. L. Borges. 
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Antes de Começar, um texto de Almada Negreiros escrito a 1919 mas que, no 

entanto, sofre certamente várias reescritas até a sua representação e publicação trinta 

anos depois, serve como título para o primeiro momento desta dissertação.16 Tendo este 

momento da dissertação o objetivo de problematizar o corpus literário de Almada 

Negreiros, urge, antes de começar a tese deste ensaio, delinear em que premissas se 

sustenta essa processualidade, ou seja, esse sistema que é processo, e averiguar a forma 

como elas interagem para a edificação da poética e poiética almadianas. Mas de que se 

fala quando se fala em sistema? Aponta-se para «um todo sincrético», isto é, «um todo 

relacional» em constante mutabilidade, articulação, tensão.17 

Não obstante uma primeira fase vulgarmente denominada «fase vanguardista», ou 

seja, o Almada de 10, cuja retórica se apresenta como assertiva, o Almada, «agitador 

cultural», como lhe chama Massaud Moisés18, onde o Mestre não tanto vê e dá ver mas 

se procura, a claridade do seu pensamento assenta na premissa do «ver e dar a ver».19 A 

súbita (?) mudança de retórica, a simplicidade do uso da palavra de que fala Jorge de 

Sena numa conferência sobre A Invenção do Dia Claro20 que se efetua a partir de 1919, 

com a partida e estadia de Almada em Paris, não surge como uma contradição face à 

viagem que o Mestre empreende. Lembrando as suas palavras a propósito da breve 

polémica com Dutra Faria, Almada não envelheceu, Almada progrediu.21 Como também 

                                                 
16 «Representada só em 1949, pela primeira vez (e depois mais duas vezes), «Antes de Começar» é uma 
cena única entre bonecos de saltimbancos que, na ausência dos donos, se põem subitamente a existir e a 
falar. São personagens dum reino imaginário, onde tudo é absoluto, sem engano nem logro humano: um 
reino onde governa o coração finalmente encarnado em peitos que o sabem merecer e sobre ele se 
interrogam». (José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 60). 
17João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, pp. 58-59. 
18 Massaud Moisés; «Almada Negreiros: agitador cultural» in Almada Negreiros, A Descoberta como 
Necessidade. Atas do Colóquio Internacional (Porto, 12-14 de dezembro, 1996). Celina Silva (coord.). 
Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, p. 83. 
19Algo que Rui Mário Gonçalves afirma a propósito da importância do ver no teatro de Almada, cf. 
Verbete «Almada Negreiros - Obra» in Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, 
coordenação de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Caminho, 2008, p. 518. Também Melo e Castro no 
ensaio «‘Ver’ em três tempos» integrado no volume Voos da Fénix Crítica recorda esta postura do Mestre: 
«Em vez de deduzir ou induzir, a escrita de Almada mostra e é o que mostra. É, por isso, uma escrita que 
vê e dá a ver». (E. M. de Melo e Castro, «‘Ver’: em três tempos» in Voos da Fénix Crítica, Lisboa, 
Edições Cosmos, 1995, p. 82). 
20Jorge de Sena refere especificamente «uma característica profunda da linguagem de Almada Negreiros, 
que é a de uma simplificação no sentido, não dum primitivismo propriamente, mas do que nós 
poderíamos dizer duma sofisticação da sua simplicidade. É na simplicidade, extremamente simplificada, 
em que as coisas profundas parecem ser ditas sempre por acaso.»; cf. «Almada Negreiros Poeta» in 
Almada Negreiros, Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, INCM, 1985; p. 14. Este texto, que cumpre 
uma função introdutória ao volume da poesia de José de Almada Negreiros publicado pela Imprensa 
Nacional foi anteriormente publicado, mais precisamente a 1982, num volume da Nova Renascença 
(Nova Renascença (2), nº7, 1982, pp. 224-239). Note-se que se trata da passagem de uma função 
metatextual para a paratextual. 
21A polémica entre Almada e Dutra Faria foi provocada pela reação deste último ao artigo de Almada 
«Um Aniversário Orpheu» (publicado no Diário de Lisboa a 8/3/1935), onde é já visível um certo 
distanciamento de Almada face às opções políticas de F. T. Marinetti. Os textos que marcam a polémica - 
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a outra face desse agitador cultural se afirma igualmente como alguém que deseja 

construir, «Eu pertenço a uma geração construtiva», afirma no Teatro da República, 

aquando da leitura do «Manifesto futurista às gerações portuguesas do século XX», 

mais tarde incluído no primeiro e único número da revista PORTUGAL FUTURISTA.22 

Assim, o corpus de Almada afigura-se como uma evolução contínua de âmbito 

totalizante, num permanente ato de autossuperação amplamente demonstrado na prática 

da reescrita constante da sua obra, já que um único texto pode ter várias versões.  

«O Caçador» é um bom exemplo dessa prática obsessiva de Almada Negreiros, 

pois, para além do bilinguismo (o uso do português e do castelhano), existem ao todo 

três versões: dois poemas e um texto em prosa apenas dado à estampa em 2011, ano da 

publicação do volume Ficções pela Assírio & Alvim.23 Esta faceta da produção de 

Almada leva-nos a perguntar, neste caso em concreto, como surge «O Caçador» para 

Almada, ou seja, como se forma ou, até, onde existe «O Caçador», antes de tudo, já que 

ele é um texto, ou melhor, vários textos, que dialogam entre si? Para Almada Negreiros 

parece francamente evidente que «O Caçador» - e aqui tomamos a parte pelo todo, isto 

é, toma-se, neste momento, «O Caçador» como «unidade mínima constitutiva»24 do 

corpus literário do Mestre – é algo do ponto de vista conceptual,25 teórico, especulativo, 

visto que qualquer texto em Almada é projeto de texto.  

Ao mesmo tempo, um mesmo conceito, consoante o seu nível de maturação 

mental e artística, adquire diferentes manifestações. Deste modo, um texto desencadeia 

outro, visto tratar-se de uma «linguagem autogeradora»26, talvez sendo assim que, 

precisamente, se desenvolve todo o sistema, ou seja, nas palavras de Celina Silva, como 

uma «síncrese-síntese»27, isto é, pelo sucessivo acumular de um novo elemento que não 

                                                                                                                                               
«UMA RESPOSTA: O cheiro a bafio e várias outras singularidades» e «RESPOSTA FINAL: Do cheiro a 
bafio e outras singularidades» - encontram-se no volume Obras Completas, Vol. VI, Textos de Intervenção 
publicados pela chancela da Imprensa Nacional. 
22Almada Negreiros, «Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX» in Obra Literária de 
José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 25. 
23Nas últimas publicações da obra de Almada Negreiros sob a coordenação de Fernando Cabral Martins 
pela chancela da Assírio & Alvim o corpus é maior dado o acesso a material até então inédito que a 
equipa liderada por Cabral Martins teve acesso. Assim sendo, são republicados dois textos que foram 
anteriormente editados na edição da INCM, «O Caçador» e «El Cazador», poemas e, no volume Ficções, 
o terceiro publicado pela Assírio & Alvim, contém um fragmento inédito, «O Caçador», em prosa, que se 
encontrava no espólio pertencente aos herdeiros de Almada Negreiros. Esta descoberta só vem comprovar 
aquilo que Celina Silva afirma na sua tese de doutoramento, ou seja, que «um projecto de texto dá origem 
a mais que uma realização» (Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou 
a (re)invenção da utopia, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 57). 
24Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 15. 
25 Id., ibid, p. 38. 
26Id., ibid, p. 280. 
27Id, ibid,  p. 281. Esse processo é uma constante no engendramento do corpus de Almada Negreiros. 
Segundo David Mourão-Ferreira, Deseja-se Mulher teria oito versões. (Celina Silva, Almada Negreiros, A 
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anula, mas, mais que isso, reformula a totalidade. Todo o texto almadiano, ou melhor, o 

texto almadiano é um organismo, está vivo. «O poeta órfico (…) é um ser poético para 

quem à semelhança de Aristóteles, o poema é um animal, um ente vivo».28 Quer do 

ponto de vista de um «texto em cena»29, quer pela profunda consciencialização da 

potencialidade da linguagem que está já presente na escrita de «A Cena do Ódio», o 

texto de Almada é um organismo, a palavra magma30 - criadora, criativa, instauradora e, 

para o Almada Narciso do Egipto, ela é a bofetada no gosto publico.31  

Voltando ainda à questão da reescrita, já Ellen Sapega, num estudo de referência 

sobre a narrativa de Almada, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José 

de Almada Negreiros 1915-1925, aponta para a particularidade do remake de A 

Engomadeira, o que também acontece, por exemplo, com Nome de Guerra.32 Sapega, 

lembrando uma referência no penúltimo capítulo de A Engomadeira – a alusão ao 

desenho do jovem Almada publicado na Ideia Nacional, apenas a 1917 – contraria o que 

o próprio autor escreve na carta a José Pacheko: «Aí vai a minha Engomadeira. 

Terminei-a em 7 de Janeiro de mil novecentos e quinze e desde esta data foi agora a 

primeira vez que a reli.33». Segundo Sapega, trata-se de mais um exemplo das muitas 

«ficções autobiográficas» já que tal seria impossível devido à referência ao desenho que 

o jovem Almada publica, «um facto que nos leva a desconfiar da suposta data da escrita 

d’A Engomadeira (7 de janeiro de 1915) e a afirmar que este capítulo, pelo menos, não 

foi escrito até depois de Abril de 1916».34 Posteriormente, na esteira de Ellen Sapega, 

Carlos Martinez Pereiro na sua dissertação de doutoramento comprova «uma 
                                                                                                                                               
busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, 1994, p. 56). 
28 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº10, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 26. 
29«Texto em Cena» é o título do posfácio assinado por Fernando Cabral Martins ao volume Manifestos e 
Conferências da Assírio e Alvim. 
30Celina Silva, «Como Mnemósina vence Cronos: As metamorfoses de Odysseus, o Herói», Bracara 
Augusta (39), 1987, p. 453. 
31«Uma bofetada no gosto público» - referência ao título do manifesto dos futuristas russos. 
32 O remake de Nome de Guerra foi provado por Celina Silva na sua tese de doutoramento, Almada 
Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia. Nas palavras da 
investigadora, «[h]á uma grande ampliação, sobretudo no tocante a excursos do narrador e a epígrafes 
cuja corporização entra em sintonia com o ideário proclamado por Almada em Direcção Única e 
posteriormente em Sudoeste. (…) Os dois primeiros capítulos documentam esta situação. Assim, o actual 
terceiro capítulo seria o primeiro do texto primitivo. Aliás, segundo Maria José de Almada Negreiros, o 
título do romance é ou era Judite, Nome de Guerra, factor que corrobora a hipótese aventada uma vez que 
o citado terceiro capítulo, intitulado «Uma Judite que não se chama assim», começa do seguinte modo: 
«Era uma vez uma rapariga que se chamava Judite. Mas o seu nome verdadeiro não era Judite». »(Almada 
Negreiros, a busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, Fundação Eng. 
António de Almeida, 1994, p. 49). 
33Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/3, Ficções, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2002, p. 9. 
34Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925, Lisboa, ICALP, 1992, p. 53. 
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reelaboração de A Engomadeira no segundo trimestre de 1916 e, mais em concreto, por 

volta do mês de maio desse ano.»35  

Além disso, há textos que pela dilatação do tempo da escrita – referimo-nos, a 

título de exemplo, a um poema como «Quatro Manhãs», que apresenta como data de 

escrita 1915-1935, já para não lembrar (e porque não?) Presença – denunciam uma 

prática de escrita que se configura como constante, na medida em que se verifica um 

caminho de maturação literária, de um sair de si para voltar a si, uma sístole/diástole 

onde a linguagem é caminho e é a palavra encarada como magma é a chave de acesso à 

descoberta de si.  

O texto almadiano apresenta-se como um único texto já que, recordando José 

Augusto Seabra (que evoca Genette) se trata de uma obra «arquitextualmente pan-

genérica»36, onde a autocitação é uma constante, na qual um texto se reformula 

constantemente, já que temas, obsessões e preocupações se cruzam para edificar um 

texto total e polimórfico, cuja teia de significações se assume como um ato, uma 

performance, um manifesto, uma demanda. Na senda de uma demanda romântica, ela é 

uma manifesta demanda do eu, ou seja, uma «ficção do eu» que, cruzada com a «ficção 

da pátria»,37 se constitui como um processo constitutivo da poética almadiana, cujo 

                                                 
35Carlos Paulo Martinez Pereiro; A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: Uma 
Novela em Chave Plástica), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1996, p. 30. 
36José Augusto Seabra, «O Retorno de «Orpheu» » in O Heterotexto Pessoano, Lisboa, Dinalivro, 1985, 
p. 174. 
37Realçado como um elemento constitutivo do corpus de Almada Negreiros, a «ficção da pátria» é um 
termo cunhado por Celina Silva pela primeira vez na sua dissertação de mestrado intitulada Da 'Histoire 
du Portugal par Cœur' ao encontro da ingenuidade, conceito operatório que não encontrará um 
desenvolvimento amplo nesta dissertação. Contudo, este carece aqui de contextualização, explicação, isto 
é, de que se fala quando se aborda «ficção da pátria»? Antes de mais, «para Almada, a criação da Pátria é 
uma metamorfose do criar-se a si mesmo», numa imbricação do mítico com o poético, ou seja, é algo «da 
ordem do mítico-poético»» (Celina Silva, «A ficção da pátria em Almada Negreiros (Do distanciamento 
crítico-construtivo à sibilina e distanciada efabulação)» in Revista da Faculdade de Letras – Línguas e 
Literaturas, II Série, Vol. IV, 1987, Porto, p. 349, 348). Esses dois aspetos podem ser facilmente visíveis 
ao longo das várias versões de Histoire du Portugal par Cœur (vide Celina Silva, Da 'Histoire du 
Portugal par Cœur' ao encontro da ingenuidade, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Letras, Porto, 1986). No momento final da conferência «Modernismo», Almada Negreiros assume-se 
claramente como uma voz profética, «Portugueses, façam como eu! Eu sou o Rei! Eu dou o exemplo: dou 
a vida pela nossa ideia!», retomando D. Sebastião, figura mítica de excelência do ideário português, 
«Rapazes! Façam como eu! Eu sou o Rei, eu dou o exemplo: dou a vida pela nossa Pátria!» (Obra 
Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, 
p.147, 137). O que parece ser aqui crucial – para o entendimento de ficção – é a passagem de pátria para 
ideia: e, como ideia, ela é passível de ser objeto de trabalho poético, mais, passível de várias efabulações, 
marcando a recusa da história como um todo contínuo, mas essencialmente descontínuo e sincrético. Por 
outro lado, o cunho sebastianista que o Mestre convoca em nada aponta para o passadismo, saudosismo, 
«[o] patriotismo e o nacionalismo patentes na obra de Almada assentam na recusa do passadismo, do 
saudosismo e do sebastianismo, violentamente proclamada no «Ultimatum...». Aquele concebe-se, pois, 
como uma espécie de profeta de uma nova etapa da vida nacional, desenvolvendo uma actividade 
polémica e de propaganda que atinge uma dimensão pedagógica» (Celina Silva, «Almada, sob o signo da 
pluralidade ou as metamorfoses da vanguarda» in Cadernos do Centro de Estudos Semióticos e Literários 
da Universidade do Porto, nº 2, 1988, p. 37). Ora, precisamente, essa componente didática e pedagógica 
que se estende como marca processual quer do corpus literário quer da postura de Almada, está 
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caminho prossegue o seu itinerário universal. 

Segundo Celina Silva, o corpus literário de Almada possui «uma dimensão 

volumétrica, dinâmica e dialéctica, que atesta o encaminhamento processual da 

«transtextualidade»»38, levando a explicitar o autoengendramento do corpus à luz do 

que Gérard Genette escreve em Palimpsestes. Dessa forma, propõe-se identificar a 

transtextualidade com la littérarité elle-même,39 pois, o que está em causa é o texto 

«par sa transcendance textuelle, à savoir tout ce qui le met en relation, manifeste ou 

secrète, avec des autres textes».40 Gérard Genette prossegue o caminho iniciado por 

Julia Kristeva em Sëmeiotiké - «tout texte est absorption et transformation d'un autre 

texte»41 - ao mesmo tempo que reduz o conceito de intertextualidade, considerando-o 

como um tipo e também um nível da referida transcendência textual, o primeiro 

exemplo dessa littérarité. Ora, o texto almadiano inscreve-se nesta forma de encarar a 

textualidade, pois, como texto total que almeja ser, o que ele não pode deixar de 

equacionar é, precisamente, essa transcendência de que fala Genette ao finalizar 

Introduction à l' arquitexte. Encarar o sistema literário de Almada é encarar a sua 

transtextualidade. 

Assim, para além do seu alcance intersemiótico, o texto almadiano é transtextual. 

De um modo, essa processualidade demonstra-se num diálogo com outros sistemas 

literários, fruto de uma «vontade incansável de renovar o discurso artístico do seu 

país»,42 o que leva Almada a reescrever e a parodiar a literatura portuguesa passadista e 

saudosista, ou seja, a parodiar todos os Dantas da pátria portuguesa do século XX. Por 

outro lado, ela é uma propriedade da textualidade de Almada dentro do próprio sistema, 

                                                                                                                                               
textualmente presente na conferência convocada: Almada dá o exemplo, assumindo uma postura ativa e 
não passiva, oposta a uma atitude de tipo fatalista (idem, ibidem). A «ficção da pátria» ocupa um papel 
transversal no corpus de Almada Negreiros, quer textualmente, quer num âmbito performativo (e aqui 
deve ser lembrado que o Mestre leu a Histoire... com um barrete de campino...(José-Augusto França, 
Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 58)), desde a sua intervenção mais 
vanguardista, decorrente da sua militância futurista, antipassadista, antissaudosista, antifatalista, 
antisstatus quo, ao agenciamento da Ingenuidade, onde «[a] «regeneração da pátria», retorno a um tempo 
sacral da origem, não individual, implica um regresso simbólico a um momento-núcleo embrionário, 
gestacional do futuro da colectividade» (Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da 
ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 77). 
38Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p 37. 
39Gérard Genette, «Cinq types de transtextualité, dont l’hypertextualité» in Palimpsestes, La littérature au 
second degré, Éditions du Seuil, 1982, p. 9. 
40Id., Fiction et diction, précédé d’Introduction à l'architexte, Paris, Éditions du Seuil, Points Essais, 

2004, p. 80. 
41Julia Kristeva citado por Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da 
Ingenuidade, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, 
p. 6. 
42Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925, Lisboa, ICALP, 1992, p. 7. 
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pela reescrita sucessiva do Almada depois de Paris, no qual um texto se torna o 

hipotexto de outro, procedimento proveniente da plena capacidade e consciencialização 

do que é para Almada literatura num determinado momento, consequência da procura 

de uma voz própria.  

Enquanto Almada procura, Almada experimenta; é exatamente essa a taxinomia 

que deve ser aplicada aos textos de 10. Na divergência entre um sucessivo número de 

ismos – o sensacionismo de «A Cena do Ódio», o simultaneísmo de «Saltimbancos», o 

intersecionismo de A Engomadeira e o futurismo de «Ultimatum futurista às gerações 

portuguesas do século XX» e de Litoral - trata-se, efetivamente, de textos 

experimentais, de forte cariz plástico, gráfico e performativo que visam, no seu todo, 

aquilo que já David Mourão-Ferreira escreveu a propósito do corpus do Mestre: 
 Mas, em última instância, talvez seja abusivo, num caso como o de J. A.-N., falar 

separadamente de poesia, de teatro e de ficção, porquanto toda a sua obra nos oferece um 

admirável exemplo, porventura único em todo o mundo, de poesia total, numa fase 

sincrética, milagrosamente anterior às nossas pobres, esquemáticas e escolares divisões da 

poesia em géneros, da Arte em «artes» - anterior, enfim, ao noves partos de Mnemósina.43 
 O texto almadiano é de cunho autotélico e transtextual, como se referiu, já que 

um texto gera outro texto. Tal como Martinez Pereiro afirmou sobre A Engomadeira e 

que neste contexto se toma num âmbito global, está-se perante uma «obra concebida 

como uma totalidade significante, convertida na sua própria chave».44  Com efeito, a 

tese avançada – o texto almadiano é um único texto – está assim sustentada pela 

premissa de que o texto almadiano é transtextual, cuja mutabilidade é intrínseca à 

evolução do seu próprio sistema, isto é, da própria textualidade: o «poeta-

caleidoscópio»45 dá assim origem ao texto-caleidoscópio. 

Para Gérard Genette os cinco tipos de transtextualidade – «intertextualidade», 

«paratextualidade», «metatextualidade», «arquitextualidade» e «hipertextualidade» – 

não devem ser pensados em separado mas antes em mútua inter-relação, isto é, «il ne 

faut pas considérer les cinq types de transtextualité comme des classes étanches, sans 

communication ni recoupements réciproques. Leur relations sont au contraire 

                                                 
43 David Mourão-Ferreira, «Almada Negreiros» in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Lisboa, 
Verbo, 1963, p. 1346. 
44Carlos Paulo Martinez Pereiro; A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: Uma 
Novela em Chave Plástica), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1996, p. 19. 
45«Poeta-pintor, ensaísta-dramaturgo, ficcionista-poeta, poeta-prosador-artista plástico-dramaturgo-
ensaísta, etc. Facetas que se alternam, em caleidoscópio...», Massaud Moisés, «Almada Negreiros: 
agitador cultural» in Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio Internacional 
(Porto, 12-14 de dezembro, 1996). Celina Silva (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, 
Porto, 1998, p. 83. 
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nombreuses, et souvent décisives».46 Apesar de não caber no âmbito desta dissertação 

um estudo exaustivo do caráter transtextual do corpus literário de Almada Negreiros,47 

torna-se necessário demonstrar como essa transtextualidade visa e cumpre a coerência 

do corpus almadiano com o fim de delimitar possíveis etapas que marcam a maturação 

literária do Mestre, tendo em conta a sua arquitextualidade e mutabilidade. 

Admitindo o corpus literário de Almada como um sistema/processo tal indica, 

antes de mais, que ao tomar-se um único texto, a partir deste pode-se inferir uma 

estruturação, uma sistematicidade, visto tratar-se de um sistema que é processo. Tome-

se, a título de exemplo, A Invenção do Dia Claro na sua transcendência textual.  

Este texto aparece na qualidade de texto-síntese de um momento de viragem na 

escrita de Almada, ou melhor, o momento de viragem per se com a viagem de Almada a 

Paris. Ora, ele aponta desde já para um fator constante no corpus de Almada Negreiros, 

a performance, já que se apresenta como uma conferência – o que permite a sua 

publicação – pela chancela da INCM – no volume da poesia e, mais recentemente, estar 

incluído no volume Manifestos e Conferências da Assírio & Alvim. A Invenção do Dia 

Claro tem um caráter performativo, é plena atuação, performance. Assim e, em linha 

com o que afirma Fernando Cabral Martins, «[o]s seus textos não são apenas 

produzidos para serem apresentados num palco, nem só para serem lidos sob forma de 

livro. São as duas coisas. Prova cabal é a existência de uma conferência e de um livro A 

Invenção do Dia Claro: as duas formas solidárias e sem hierarquia».48 A Invenção do 

Dia Claro e Pierrot e Arlequim, Personagens de Teatro, «são, além de sínteses entre a 

palavra escrita e a acção teatral, verdadeiras tentativas de síntese entre todas as 

possibilidades de mimese literária, num projecto de arte total que realiza uma das 

utopias vanguardistas».49 

O agenciamento da transtextualidade torna imperativa a problemática do género, 

isto é, o corpus de Almada impossibilita uma definição estanque de uma taxinomia 

genérica. Visto que todo o tipo de transformação ou transmutação que se opera no 

corpus ocorre do ponto de vista interno, ou seja, obedece a uma operatividade, a um 

processo, cujo âmago jaz na dinâmica interna inerente à própria textualidade, Almada 

encara o fazer poético como um trabalho de texto, experimentando os limites da própria 

                                                 
46Gérard Genette; Palimpsestes, La littérature au second degré; Éditions du Seuil, 1982, p. 16. 
47Esse foi já o objeto de estudo da primeira parte da dissertação de doutoramento de Celina Silva – Do 
Olhar ao Ver. 
48Fernando Cabral Martins, posfácio, «O Texto em Cena», in Obra Literária de José de Almada 
Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 381. 
49Id., verbete «Conferência» in Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, coordenação 
de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Caminho, 2008, p. 176. 
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textualidade. Desse modo, o engendramento do sistema não se efetua sob o jugo de um 

qualquer fator exterior entendido como prescritivo/dogmático, mas antes faz parte da 

própria sobrevivência e do próprio caminhar de maturação da textualidade, de uma 

contínua mutabilidade, a partir da qual se torna possível edificar um todo coerente 

como, aliás, foi já apontado por Ernesto de Sousa:  
O pensamento de Almada é duma clareza e nitidez perfeitas e disso se podem aperceber 

mesmo aqueles pobres infelizes que estejam reduzidos à leitura de uns seis volumes que 

entretanto foram publicados e a que por mau gosto ou falaciosa ignorância se denominou 

Obras Completas. E quando digo clareza e nitidez perfeitas não me refiro a uma perfeição 

desde a princípio, vinda nem se perceberia como, de qualquer nada (um passo inicial 

mesmo sem dimensão não se confunde com Nada). Claro que essa perfeição se foi tecendo 

à medida da Viagem Universal. 50 
«Sem hierarquia» é precisamente o modo como Almada Negreiros concebe o 

texto. Para o Mestre não se trata de narrativa, poema em prosa, ensaio, lírica ou drama - 

exige-se a Poesia, escrita em caixa alta, palavra autêntica e original. Contudo, na 

apreciação crítica da sua obra – que é já vasta – surgem imprecisões quanto à 

diferenciação genérica, o que gera a impossibilidade de um consenso. Assim sendo, e 

apesar de se defender que a obra de Almada é constituída por uma sistematicidade 

interna, ela falha aquando da tentativa de a integrar em taxinomias tradicionais 

prescritivas, como é o caso do género. O texto almadiano opõe à hierarquia e à pureza 

das formas a sua potencial desconstrução, palco de uma «textualidade plástica» e 

mutante em busca da parolle essentielle (Mallarmé). 

A tendência que alguns géneros e subgéneros (digamos, simplesmente, textos) têm 

para cair naquilo que Genette chamou de «limbes de l’ «imperfection»»51 exige um 

repensar da taxinomia clássica de divisão de géneros, a revisão do conceito de mimesis 

como conceito operatório (que para o teórico francês é um dogma52) e atentar às 

relações entre textos sem cair em esquemas «elementares».53 Jean-Marie Schaeffer, 

discípulo do autor de Palimpsestes, problematiza num texto bastante elucidativo, «Du 

texte au genre, Notes sur la problématique générique», o conceito de género: «le genre 

est entièrement construit à partir d'une projection rétrospective: on isole dans les textes 

pris un à un les éléments qui sont censés…» e adianta «[c]e qui est ainsi construit, c'est 

un genre purement imaginaire, en fait un texte idéal dont tous les textes empiriquement 

                                                 
50Ernesto de Sousa, Re começar, Almada em Madrid, Lisboa, INCM, 1983, p. 27. 
51Gérard Genette, Fiction et diction, précédé d’Introduction à l'architexte, Paris, Éditions du Seuil, Points 
Essais, 2004, p. 31. 
52Id., ibid, p. 34. 
53Id., ibid, p. 51. 
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réels ne sont que des échos plus ou moins lointains».54  

Na linha de um texto ideal poder-se-ia perguntar se este não corresponde a uma 

«mitologia das origens», autêntica «obsessão ou quase superstição na modernidade 

estética e filosófica» para João Barrento,55 o que em Almada se projeta num certo 

primitivismo, isto é, como se os seus textos fossem também «ecos» do arkhein, o 

«sentido de chegar primeiro».56 De certa forma, para o Mestre as palavras são parte 

integrante do cosmos. Homem, Poesia e Cosmos formam uma união total, universal, 

uma harmonia cuja marca Almada proclama, muito esotericamente, na figura do anjo da 

guarda com o alerta «Começa já a cuidar da tua presença»57, «presença» que se tornará 

o testamento (e testemunho) vital de Almada já no final da sua vida, isto é, no culminar 

das contínuas metamorfoses que partem, precisamente, do Almada Narciso do Egipto 

para edificar Almada Sábio.  

Não obstante estas observações que muito recorrem a postulados do Romantismo 

de Iena, encarar os textos de Almada como meros «ecos» afigura-se, no mínimo, 

insuficiente. Em vez disso, é antes sugerida uma teoria das correspondências que o 

próprio Almada usa como epígrafe em A Invenção do Dia Claro: alude-se, claro, a 

Hermes Trismegista. Assim, o texto almadiano não é mero «eco», pelo contrário, 

pretende-se encarar o seu corpus como obra total, sendo que em cada fragmento (em 

cada semente…) dessa obra está a totalidade desse mesmo corpus. 
A flor tem linguagem de que a sua semente não fala. 

A raiz não parece dar aquele fruto. 

Não parece que a flor e a semente sejam da mesma linguagem. 

Retirada a linguagem 

a semente é igual à flor 

a flor igual ao fruto 

fruto igual à semente destino igual a devir. 

E era o que se pedia: igual.58 

Recuando um pouco e ainda a propósito de hibridismo genérico em Almada 

Negreiros, recorde-se um pequeno verbete dedicado ao manifesto integrado no 

Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português e assinado por Fernando 

Cabral Martins. Nesse breve texto, o seu autor chama à atenção para a «A Cena do 

                                                 
54Jean-Marie Schaeffer; «Du texte au genre, Notes sur la problématique générique» in AA. VV., Théorie 
des genres; sous la direction de Gérard Genette et Tzvetan Todorov, Éditions du Seuil, 1986; pp. 188. 
55João Barrento, Ler o que não foi escrito, Lisboa, Cotovia, 2005, p. 34-39. 
56Almada Negreiros, «Arte e Artistas» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 200. 
57Id., A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 34. 
58 Id., «A flor tem lingugem de que a sua semente não fala» in Obra Literária de Almada Negreiros/1, 
Poemas,  (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 196. 



29 
 

Ódio», classificando-a como «poema-manifesto», postulando que «o manifesto 

promove a fusão de música e ruído, grito e recitativo».59 De facto, o Manifesto Anti-

Dantas e Por Extenso e «A Cena do Ódio» são textos «irmãos» - o primeiro é 

panfletário, o segundo lírico – ambos manifestos, performances. O que importa reter 

aqui é a noção de «fusão» que Cabral Martins emprega como característica fundamental 

de uma escrita moderna à qual não é alheia o conceito de «síntese viva»60 (ao qual 

iremos voltar). Trata-se, não apenas de uma consciência da plasticidade inerente ao 

próprio texto, mas também da passagem de uma análise genérica de caráter valorativo 

para um caráter descritivo (de uma ficcion para uma diction? (Genette)) com o advento 

da Modernidade, o que por sua vez resultará na proposta de uma nova metalinguagem, 

como a intertextualidade (J. Kristeva), a transtextualidade (G. Genette) e genericidade 

(G. Genette/J.-M. Schaeffer). Cada uma destas abordagens requer não uma relação 

impositiva, ideal, como escreve Schaeffer, face ao texto, mas, por outro lado, uma 

análise que se pretende não valorativa, isto é, não hierarquizante, contestando as 

propostas normativas de classificação genérica.  

O discurso poético das vanguardas foi um agente de transformação e renovação 

poéticas de tal forma evidente, pois a sua ambição era esgotar a Arte, não com a 

convicção de destruir, mas antes no sentido de desconstruir ou reinventar: inventar de 

novo as palavras que já foram inventadas, como escreve Almada em A Invenção do Dia 

Claro. Tal missão implica uma pluralidade de práticas textuais e polimorfismos vários 

que desencadeiam ruturas e quebram barreiras artísticas, textuais e genéricas: 
O Modernismo postula práticas de escrita declaradamente a-canónicas, segundo uma óptica 

tradicional, heterogéneas, fragmentárias, engendrando textos onde o pendor autotélico 

postulado pelo Romantismo se manifesta de modo cabal, evidenciando-se o teor 

metatextual nelas vigente bem como a dimensão compósita de muitas delas apostada numa 

ruptura face ao já concretizado.61 

 Eduardo Viana, numa carta a Robert e Sonia Delaunay descreve, curiosamente, 

que «[s]es études en peinture, je les aime moins; je les trouve trop compliquées... 

intéressantes, mais trop littéraires»,62 o que implica a conexão permanente entre artes 

plásticas e literatura. De facto, e sobretudo no primeiro momento de escrita, toda a 

produção de Almada cultiva uma necessária tensão entre artes, uma orquestração 
                                                 
59Fernando Cabral Martins, «Manifestos» in Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, 
coordenação de F. Cabral Martins, Lisboa, Caminho, p. 436. 
60Almada Negreiros, «Comício dos «Novos» » in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, 
Manifestos e Conferências, Lisboa, INCM, 1993, p. 94. 
61Celina Silva, «Questões de Reescrita Criativa: anotações pontuais acerca da transgenericidade» in 
Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas, 2006-2008. 23, p. 15-28. II. 
62Paulo Ferreira, Correspondance de Quatre Artistes Portugais, Paris, P. U. F., 1981, p. 94.   
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intersemiótica, uma «fusão»: é o caso de Litoral, texto simultaneísta, cuja compilação 

no volume dedicado aos poemas faz esquecer que se trata de um desdobrável, tal como 

algo de semelhante se passa com K4 O Quadrado Azul, texto dedicado a Amadeo de 

Souza Cardoso.  

Um texto como Litoral convida, melhor, impõe uma «reinvenção da leitura», o 

título de um texto teórico de Ana Hatherly, pois é certo que se trata de um texto que é, a 

um tempo, «uma identidade entre o ikon e o logos». A autora de Tisanas lembra que «a 

escrita alfabética é relativamente recente e que muito antes dela já se estabelecia a 

comunicação por imagens». De igual modo, defende que «se quisermos estudar a 

origem da poesia como escrita de um texto, nunca o poderemos dissociar do seu aspecto 

pictórico».63 Já numa análise a K4 O Quadrado Azul, Melo Castro afirma que este texto 

constitui um «vasto criptograma», lembrando Jacques Lacan quando este afirma que 

«[u]m criptograma só atinge a sua plena dimensão quando é numa linguagem 

desaparecida».64 Como lembra Alberto Pimenta, na conjuntura das vanguardas, poesia e 

pintura «são dois fenómenos estéticos que se estão aproximando, mas porque vão em 

direcções opostas e quase a ponto de se encontrarem: a pintura conceptualizando-se, a 

poesia (nos seus movimentos mais modernos) desconceptualizando-se».65  

Posteriormente, essa característica processual permanecerá de forma evidente – 

se, por um lado, o manifesto dá lugar à conferência, como aponta Fernando Cabral 

Martins,66 a performance permanecerá o modus operandi de excelência de Almada, 

nomeadamente na obsessão que o Mestre manifesta pelo Teatro. Segundo Duarte Ivo 

Cruz, Almada Negreiros é «o único modernista com dramaturgia consistente, ainda que 

dispersa».67 Todavia, mais relevante que isso é sublinhar a importância e a função da 

palavra espetáculo para o Mestre, aspeto igualmente realçado por Duarte Ivo Cruz que 

aliás, não se encontra longe das afirmações de Almada no documentário de Manuel 

Varela: a «dimensão de “espetáculo”, no melhor sentido do termo, da sua imensa obra 

                                                 
63Ana Hatherly, «A reinvenção da leitura» in Ana Hatherly/E. M. de Melo e Castro, PO. EX., Textos 
teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa, Lisboa, Moraes Editores, 1981, p. 138. 
64 E. M. de Melo e Castro, «K4 O Quadrado Azul» in Voos da Fénix Crítica, Lisboa, Edições Cosmos, 
1995, p. 89. 
65Alberto Pimenta, «Almada Negreiros e a medicina das cores» in Revista Colóquio/Letras. Ensaio, nº 79, 
maio 1984, p. 24. 
66 De certa forma, não é tanto uma evolução do manifesto para a conferência, mas o afirmar da 
performance como marca processual da manifestação da textualidade de Almada. Qualquer tipo de texto, 
quer seja um manifesto quer seja um poema é passível de ser alvo de uma performance como atestam a 
«Histoire du Portugal par Cœur», A Invenção do Dia Claro ou o «Monólogo de Prometeu» que irá 
originar a peça «Aqui Cáucaso».  
67Duarte Ivo Cruz, «Almada e os outros do Orpheu» in História do Teatro Português, Lisboa, Verbo, 
2001, p. 213. 
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global, na pintura, na literatura, no teatro, na intervenção cívica e filosófica».68  

Este diálogo interartes praticado entre modernistas e artistas de vanguarda 

procura, por um lado, uma nova escrita, isto é, procura sair dos excessos de 

subjetivismo e dos lugares-comuns da literatura de todos os Dantas para, no caso 

concreto do Mestre, «destruir o «Impossível» em Portugal»,69 ou seja, despertar «a 

pátria onde Camões morreu de fome/ e onde todos enchem a barriga de Camões»70 e, ao 

mesmo tempo, convocar o começar da arte antes dos nove partos de Mnemósina que 

David Mourão-Ferreira atempadamente lembrou, num estádio sincrético em que a Arte 

se funde com a própria Vida. 

 Esta mediação intersemiótica característica da prática de escrita modernista, 

amplamente evidenciada pela crítica, provoca a nível da textualidade interrogações 

várias e novas configurações que obrigam o reformular do cânone. O impacto da 

multiplicação da perspetiva praticada pelo cubismo (e já anteriormente com os jogos de 

luz impressionistas) irá originar uma textualidade fragmentária onde se encontra um 

todo contínuo. Almada escreve como pinta e pinta como escreve, isto é, trata-se de um 

«acto contínuo» de criação que se apresenta como inesgotável. Essa insaciabilidade gera 

ideias sobre ideias, textos sobre textos, convocando necessariamente uma dimensão 

metatextual, projetos de livros que não se concretizam, a conceptualização de uma obra 

que não se chega a materializar.  

O corpus heterogéneo de Almada sustenta-se numa escrita-palimpsesto, visto 

estar-se perante «uma linguagem que não tem solução de continuidade entre a 

linguagem expressamente do poema, a linguagem do ensaio, e a linguagem de ficção», 

como referiu Jorge de Sena.71 Tal implica uma migração de textos, conceitos, 

fragmentos e motivos de uns textos para outros, transferência que não se limita dentro 
                                                 
68Id., «Os 120 anos de Almada: a dimensão do espetáculo e a transcendência dramatúrgica» in http://e-
cultura.blogs.sapo.pt/168495.html?page=1 (consultado a 1 de junho de 2013). No telefilme Por Alma de 
Negreiros, «com Argumento e Realização de Manuel Varella, RTP, 1993» o Mestre afirmou: «Eu enganei-
me muitas vezes na minha vida, sobretudo com a palavra teatro. (…) 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 escultura, não é nenhuma arte 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». (transcrição retirada do longo artigo de Vera Vouga, «Os Painéis de 
Almada Negreiros» in Almada Negreiros. A Descoberta como Necessidade. Actas do Colóquio 
Internacional (Porto, 12-14 de dezembro, 1996). Celina Silva (coord.). Edição da Fundação Eng. António 
de Almeida, Porto, 1998, p. 235, 213. A importância capital da visão para o Mestre é bem realçada em 
Ver, quando Almada afirma, «Ver é pensar. Olhar não é pensar. Ver é a conjugação dos cinco sentidos» 
(Almada Negreiros, Ver, Lisboa, Arcádia, 1982, p. 197). 
69 Almada Negreiros, «Modernismo» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 139. 
70Id., «A Cena do Ódio» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2005, p. 32. 
71 Jorge de Sena; «Almada Negreiros Poeta» in Obras Completas, Vol. I., Poesia, Lisboa, INCM, 1985, p. 
13. 

http://e-cultura.blogs.sapo.pt/168495.html?page=1
http://e-cultura.blogs.sapo.pt/168495.html?page=1
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de um mesmo género: caso da possível hipertextualidade entre A Engomadeira, Nome 

de Guerra e Deseja-se Mulher:72 «O homem não via. Foi a mulher que o fez ver.» 

(Deseja-se Mulher).  

Esta prática de escrita moderna surge como uma espécie de reescrita – em 

mosaico, em fragmento - de toda uma tradição. Note-se que esta escrita não anula a 

tradição, ela antes a inscreve numa reescrita labiríntica segundo um método que é 

desvio (Walter Benjamin).  

No âmbito anglo-saxónico, o longo poema de T. S. Eliot, The Waste Land, é um 

exemplo paradigmático do caráter desta escrita, autor que, aliás, foi já relacionado com 

o Mestre.73 Tal aproximação não se verifica tanto pela retórica ou dicção ensaística, mas 

antes por uma proposta de texto fragmentário e fragmentado, em quadros, e pelo 

consequente palimpsesto que este cria. «The Waste Land está construída sobre imagens 

fragmentárias»:74 « [t]hese fragments I have shored against my ruins».75 O sentido, ou 

seja, a pertinência, do fragmento, tendo em conta este verso de Eliot, surge de forma 

ambivalente, isto é, pode apontar (no mínimo) para duas direções. Por um lado, sugere a 

ideia de que a tradição (literária) não é acessível do ponto de vista de uma narrativa 

sólida, concreta, estática, ela é antes de natureza dinâmica ou, ainda, apenas acessível 

sob forma de algo que é de aparição breve, da natureza do fragmentário, do fragmento, 

de um «abismo de luz» na formulação de Barrento.76 Já numa segunda perspetiva, 

«these fragments» são simplesmente a materialidade do texto, quer dizer, a formulação 

é profundamente autotélica, pois remete para o poema que está escrito segundo as 

«matrizes modernistas da fragmentação e da metamorfose».77  

The Waste Land – aqui tomada como ex-líbris da poesia moderna – tende para a 

«noção de totalidade» apreendida como «unidade reconstituída dos estilhaços do 

caos»78 e é precisamente como caos que é entendida a escrita da modernidade, mas um 

caos como matéria dionisíaca, na esteira de Nietzsche, isto é, como criação, «poder 

                                                 
72Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 238. 
73Ana Luísa Amaral, "«A Cena do Ódio» de Almada-Negreiros e «The Waste Land» de T. S. Eliot" in 
Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 113/114, Jan. 1990, p. 145-156 
74Id., ibid, p 149. 
75Thomas Stearns Eliot, «The Waste Land» (1925) in Collected Poems, London, Faber & Faber, 2002, p. 
69. 
76João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 61. 
77Ana Luísa Amaral, "«A Cena do Ódio» de Almada-Negreiros e «The Waste Land» de T. S. Eliot", in: 
Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 113/114, jan. 1990, p. 147. 
78João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 68. 
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artístico eterno e originário».79 Ora, precisamente, o texto almadiano é inserido numa 

«sequência no fragmentário»80 que, contrariamente à poética de Eliot, exige uma 

cosmovisão romântica do fragmento, isto é, «totalidade intensiva, ausência presente 

convergindo para um centro».81 De facto, não há em Almada Negreiros qualquer tipo de 

inclinação ou tendência para o ex-cêntrico ou «perda do centro»82 – trata-se de uma 

dialética (à maneira romântica) já que «[n]unca o fragmento pôde prescindir da 

articulação com uma qualquer forma de totalidade».83  

Almada acredita em essências (não em essencialismos), acredita nos arcanos – tal 

não faz dele um Poeta dogmático ou logocêntrico, até porque toda a sua postura, como 

performer e artista, foi transgressora. O Mestre transgrediu o logos para criar uma 

postura renovada, um pensamento, uma poética, um discurso, isto é, transgride um 

logos para criar um outro logos que nada é sem o mitos. A particularidade deste 

processo é que ele é incessante, contínuo – está-se perante um permanente começar, 

uma metamorfose constante. E, precisamente, ele nunca está definitivamente completo 

(e por isso nunca chega a dogma, já que é permanentemente questionável), 

evidentemente porque ele só se sustenta no ato de criação poética, na poïesis. «As 

pessoas que eu mais admiro são aquelas que nunca se acabam» escreve em «Cuidado 

com a Pintura!».84 Deste modo, o caminho de Almada poderia assemelhar-se a uma 

espécie de itinerário sobre o joelho, uma viagem pessoalíssima inscrita em si mesma 

para a eternidade.   

 O manifesto tom heteróclito do texto moderno – onde o corpus literário de 

Almada se insere – concretiza-se num texto plural onde a transtextualidade se insinua e 

a miscigenação de géneros85 é cultivada de forma a explorar os limites da criação 

poética. A encruzilhada de textos que aí se fundem convoca necessariamente uma 

textualidade abrangente num espírito de experimentação do poético, apontando para 

uma «estratégia despsicologizante que visa o descentramento do eu lírico e a sua 

substituição por uma multiplicidade de vozes».86 A apologia do sujeito poético 

                                                 
79Nietzsche, Obras Escolhidas de Friedrich Nietzsche, volume I, O Nascimento da Tragédia (tradução, 
comentário e notas de Teresa R. Cadete) e Acerca da Verdade e da Mentira (tradução de Helga Hoock 
Quadrado), introdução geral de António Marques, Lisboa, Relógio d'Água Editores, 1997, p. 170. 
80Celina Silva, «Almada: do Crepúsculo Apoteótico à Plenitude Auroral», O Escritor, nº 1, 1993. 
81João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 64. 
82Id., ibid, p. 90. 
83Id., ibid, p. 68. 
84Almada Negreiros, «Cuidado com a Pintura» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, 
Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 226. 
85 Na formulação de Gérard Genette. 
86Ana Luísa Amaral, "«A Cena do Ódio» de Almada-Negreiros e «The Waste Land» de T. S. Eliot", in: 
Revista Colóquio/Letras. Ensaio, nº 113/114, jan. 1990, p. 147. 
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defendida e praticada pelos poetas românticos passa para escrita: do eu passa-se para o 

texto. Ora, num sentido mais amplo, ou seja, numa perspetiva mais abrangente, podem-

se considerar vozes, não apenas os sujeitos de enunciação como também os vários textos 

que estão subjacentes aos textos, isto porque a escrita moderna é marcadamente 

hipertextual, encarando a hipertextualidade como processo-base de engendramento dos 

textos:87 
«l'hypertextualité, comme classe d'œuvres, est en elle-même un architexte générique, ou 

plutôt transgénérique: j'entends par là une classe de textes qui englobe entièrement certains 

genres canoniques  (quoique mineurs) comme le pastiche, la parodie, le travestissement, et 

qui en traverse d'autres – probablement tous les autres».88 
 O poema de Eliot – The Waste Land – convoca um determinado número de 

textos, ou seja, de hipotextos, textos que parodia, se distancia ou se aproxima e que, 

fragmentariamente, incorrem dentro de um novo conceito (a «terra devastada»), 

edificando um redimensionar de uma tradição. Esta reconfiguração é, como já se viu, 

uma reinvenção, uma atualização da tradição no sentido almadiano do termo. O caráter 

enciclopédico do texto levou à inclusão de notas finais (!) que revelassem as fontes 

usadas por Eliot no texto que, posteriormente revisto e largamente truncado por Ezra 

Pound, deu origem a The Waste Land. O dilema que o poema de T. S. Eliot convoca – e 

que se distingue como uma marca vanguardista – é a perplexidade do leitor, isto é, trata-

se de um texto que exige um leitor modelo, na formulação de Umberto Eco.89 De igual 

modo, o texto almadiano inscreve-se neste palimpsesto que se processa do ponto de 

vista interno e externo, melhor dizendo, no sistema literário de Almada há lugar para 

falar de «uma auto-hipertextualidade (a convocação de textos anteriores por ele 

produzidos) como de uma (hetero)hipotextualidade»90, isto é, a convocação de textos 

que não são da lavra do Mestre. Por seu turno, a teia de significações complica-se e 

problematiza-se pela imbricação entre a produção plástica (de Almada e não só) e a sua 

criação textual com vista à criação de um texto total. De certa forma, também o corpus 

                                                 
87 Numa aceção diferente, Júlia Kristeva define o texto, entre outros aspetos, como um entrelaçamento de 
vozes. 
88Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second dégrée, Éditions du Seuil, 1982, p. 17. 
89Vera Vouga no ensaio «Almada Negreiros, «Saltimbancos»: de outro texto, outra leitura» (Atas do 
Primeiro Simpósio Interdisciplinar de Estudos Portugueses – Dimensões da Alteridade nas Culturas de 
Língua Portuguesa: O Outro, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1985) confronta «Saltimbancos» 
com a existência do seu «leitor modelo», apropriando-se da terminologia de U. Eco. Aliás, a mesma 
autora faz uma alusão ao papel do leitor, nomeadamente, num outro ensaio, desta feita, acerca de K4 O 
Quadrado Azul ( «”K4 O Quadrado Azul” – Pôr-se a Nascer outra Vez», Cadernos do Centro de Estudos 
Semióticos e Literários, nº1, 1985, pp. 32-41). É importante reter que estas observações são apenas 
aplicáveis a textos de cariz vanguardista e que, posteriormente, como teremos oportunidade de explicar, 
irá verificar-se um abandono deste registo linguístico a favor da adesão a uma voz universalizante. 
90Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 48. 
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de Almada Negreiros instaura uma espécie de «abismo de luz», reescrita intermitente de 

fragmentos, qual magma criador, tendendo para um centro. Mas sem notas finais. 

 O dictum presente em A Invenção do Dia Claro, «A eternidade e um instante é a 

mesma coisa», retomado intertextualmente de K4 O Quadrado Azul,91 não é 

simplesmente uma aforismo à moda futurista – como pretende Fernando Cabral 

Martins92 – mas uma citação de Santo Agostinho. E, apontar Santo Agostinho refletindo 

sobre a escrita-palimpsesto em Almada e a pertinência da transtextualidade do seu 

corpus, parece-nos, no mínimo, apropriado, já que para esta Geração d'Orpheu onde 

Almada se insere almejava-se o clássico,93 aquilo que é da ordem do constante, do 

eternamente novo, a busca da origem que só vem no fim, o eterno recomeço, porquanto 

«[a] necessidade do novo radica[r] numa óptica crítica que parte do repensar e 

reinstaurar do clássico».94 «A resposta vem no fim» (Deseja-se Mulher).  

Esta busca do clássico encontra uma outra reformulação nas suas reflexões 

neopitagóricas, aquilo ao que aí se chama de número: em ambos busca-se apenas uma 

única coisa, o cânone.95 Assim o texto é, ele mesmo, número-extensão (número de 

númen).96 Este número-extensão deve ser entendido como uma metáfora para o texto de 

Almada, pois, ao mesmo tempo que se apresenta como um texto total, ele é também um 

único texto, o que impossibilita ou, pelo menos, dificulta uma possível delimitação de 

um corpus a estudar.  

Pelo elevado grau de hipertextualidade interna é possível ver no sistema de 

Almada uma série de sequências que legitimam o encaminhamento da maturidade do 

texto, à medida que a construção da Ingenuidade, ponto orientador da toda a poética 

almadiana, se concretiza. Foi já referida uma sequência (se bem que não sistematizada) 

entre A Engomadeira, Nome de Guerra e Deseja-se Mulher, engendramento notável 

                                                 
91Almada Negreiros, K4 Acaba de aparecer: O Quadrado Azul, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2000, p. 10. 
92«(...) o caso mais forte é o de K4 O Quadrado Azul. Mais longo que Saltimbancos, com outra 
complexidade e grau e abstracção que A Engomadeira, implicando a pintura de Amadeo pela referência 
ao quadrado e seu dinamismo, ou a poesia de Sá-Carneiro pela erotização intervencionista, e escandindo a 
violência futurista a que está associado pelos dois refrões que pontuam o texto: o leitmotiv do quadrado 
azul e a frase «A Eternidade existe sim mas não tão devagar!».», Fernando Cabral Martins, «O disparo 
dos fotógrafos», posfácio ao volume Ficções de Almada Negreiros (Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, 228).   
93«nós, como independentes e modernistas, defendíamos o clássico», Almada Negreiros, «Os Pioneiros, 
para a história do movimento moderno em Portugal», Obras Completas, Vol. V, Ensaios, INCM, p. 56. 
94Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 40.   
95 Do livro Conversas com Sarah Afonso: «‘Mas que é o Número?’, ‘É muito difícil explicar o que é o 
Número. O Número não é um algarismo, é uma proporção, um cânone.’, ‘Um cânone é um conjunto de 
regras.’» (Maria José de Almada Negreiros, Conversas com Sarah Afonso (1993), Lisboa, Publicações 
Dom Quixote, 3ª edição). 
96 Almada Negreiros, «De português a português» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, 
Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 296. 
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porque ultrapassa a barreira genérica. O texto almadiano é, assim, transgenérico, isto é, 

rege-se não tanto pelo enquadramento num género a priori, mas mais por uma 

genericidade, «capacidade de engendramento, força formativa direccionada, que 

permite tanto a miscigenação como a depuração, a subversão como a consolidação».97 

Um outro exemplo - ainda não abordado pelo legado crítico do corpus literário de 

Almada Negreiros - tem que ver com o possível engendramento entre «Chez Moi» 

(1915), «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» (1919) e A Invenção do Dia Claro 

(1921).   

 O poema «Chez Moi», datado de 1915, é ligeiramente ofuscado por esse tour de 

force que é «A Cena do Ódio», outro texto do mesmo ano que esteve, aliás, para ser 

publicado no malogrado Orpheu 3.98 «Chez Moi» veio pela primeira vez à estampa 

apenas a 1997, na edição da Nova Aguilar, «onde se refere como fonte uma cópia de 

dactiloscrito fornecida por José-Augusto França».99  

A distância entre a data de produção e a data de publicação é uma constante na 

obra de Almada. Aliás, o mesmo se passa com «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain», 

poema publicado fragmentariamente: a totalidade (?) do texto foi publicada aquando das 

edições da Imprensa Nacional, a 1985, ao passo que «3 Poèmes de Celle Qui n'a jamais 

Fait l'Américain», segundo as notas do volume Poemas da Assírio & Alvim, foram 

publicados pelo Mestre na revista Acção 4, a 1936.100 À distância entre a data de escrita 

e a data da publicação vem somar-se, muitas vezes, a impossibilidade de datação de 

textos e, até, a impossibilidade de estabelecer com exatidão as várias versões dos 

mesmos, o que torna imperativa a emergência de uma edição crítica que nenhuma 

edição das Obras Completas de Almada até agora conseguiu concretizar de um modo 

científico.101  

                                                 
97Celina Silva, «Considerações globais sobre o género literário» in Revista da Faculdade de Letras: 
Línguas e Literaturas, Porto, série II, vol. 8 (1991), p. 351.   
98ORPHEU, números 1 & 2, provas de página do terceiro número, edição fac-similada, Lisboa, Editora 
Contexto, 2ª edição, 1994, pp. 193-210.  
99Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 272. 
100Id., ibid, p. 283. 
101 Num estudo sobre a publicação da obra literária de José de Almada Negreiros, Celina Silva (em linha 
com outros investigadores e críticos, como João Barrento e Maria Aliete Galhoz) assinala, baseando-se 
numa análise minuciosa e científica das várias edições das obras completas do Mestre, «grandes 
imprecisões, lacunas clamorosas, truncagens, ausência de rigor na fixação dos textos e de aparato crítico 
justificativo dos critérios adoptados na publicação». A investigadora conclui assim «a quase 
impossibilidade de estabelecer uma taxinomia rigorosa relativamente a esta obra». (Celina Silva, 
«Leituras intermitentes e releituras circunstanciais (Notas a propósito da publicação da obra literária de 
José de Almada Negreiros)» in Crítica Textual & Crítica Genética em Diálogo, Colóquio Internacional, 
Porto, 18-20 de outubro de 2007. Atas, Vol. I, organização de Maria João Reynaud e Francisco Topa, 
München, Martin Meidenbauer, 2010, pp. 135, 136). 
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Há, ainda, a referir a ausência de textos originais,102 caso do último elemento da 

sequência, A Invenção do Dia Claro. Segundo aponta Celina Silva, A Invenção do Dia 

Claro é um texto que poderá ter como hipotexto uma conferência anunciada (mas nunca 

concretizada, tanto quanto se sabe até à data) que tem como título «La Révolution 

Individuelle», «de que «O Dinheiro», obra parabólica, constitui a primeira parte e único 

vestígio factual»:103 
A Invenção do Dia Claro, tal como hoje a conhecemos, resulta de um selecção elaborada 

pelo próprio Almada, de entre os inúmeros fragmentos que possuía e incessantemente 

reescrevia. Nela convergem sequências do que, muito provavelmente, seria a anunciada 

conferência «La Révolution Individuelle», de que fariam parte «Confidências» e aquilo a 

que mais tarde Almada chamará «O Dinheiro», narrativa que àquelas se liga, bem como a 

última sequência do poema em questão, «Démarches para a Invenção do Dia Claro».104 
 De facto, «O Dinheiro»105 - incluído no «recente» volume Manifestos e 

Conferências – traz a nota que o vincula a «La Révolution Individuelle» - «Este trecho 

pertence à conferência La Révolution Individuelle» e data de fevereiro de 1919.106 Falta, 

contudo, saber algo que só um estudo exaustivo do espólio de Almada Negreiros poderá 

revelar, isto é, apurar se de facto existe, do ponto de vista material, «La Révolution 

Individuelle», já que, pela perspetiva do conceptual e do especulativo, é certo que ela é 

parte integrante do sistema.107  

O constatar do engendramento que parece existir entre estes três textos - «Chez 

moi», «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» e A Invenção do Dia Claro – estaria à 

partida dificultado pela frágil qualidade das publicações, ou seja, o avanço de um estudo 

teórico-crítico sério e científico está também condicionado pela falta de critérios das 

edições existentes. Contudo, cremos ter chegado ao momento em que é já possível, face 

a estes textos, delinear um percurso hipertextual claro e coeso, a partir do qual é 

legítimo propor um conjunto de referências intertextuais e hipertextuais que estão 

materializadas na textualidade. 

Pensar em transferências entre estes três textos inclui não apenas apontar para a 

                                                 
102 Para a realização desta dissertação contou-se apenas com os textos de Almada Negreiros que se 
encontram publicados, não se consultou o espólio almadiano.  
103Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de um poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 193. 
104Id., ibid, p. 200. 
105 Texto publicado na Contemporânea, nº2, Ano I, 1922.  
106Almada Negreiros, «O Dinheiro» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 305. 
107 Como afirma Celina Silva, «terá que se ter em conta não só os textos propriamente ditos, mas também 
os esboços, fragmentos e projectos e títulos, na medida em que documentam estádios na processualidade 
textual, criação contínua». (Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a 
(re)invenção da utopia, Porto, 1994, p. 38). 
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passagem de motivos ou alusões, já que, desse modo, a assumida transtextualidade de 

Almada seria meramente do âmbito intertextual. É necessário pensar o que ocorre entre 

um texto de 1915, «Chez Moi» e A Invenção do Dia Claro com «Celle qui n'a jamais 

Fait l'Américain» numa posição intermédia, isto é, de que forma a escrita de Almada se 

renova continuamente a partir da reescrita constante de textos anteriores. 

 «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» é um «texto de Paris» e com isso quer-se 

dizer que este texto faz parte do momento de cristalização do pensamento e da 

linguagem de Almada Negreiros, integrando um determinado número de textos cuja 

síntese manifesta é A Invenção do Dia Claro. A própria Invenção é um texto de Paris, 

talvez o último texto de Paris, uma vez que é lá que ocorre a sua gestação, segundo 

José-Augusto França. Todavia, já o mesmo não se pode afirmar de O Menino de Olhos 

de Gigante, apesar de com ela este manter uma relação intertextual. A «Histoire du 

Portugal par Cœur» (nas suas múltiplas versões), «La Lettre» e «Mon Oreiller» (aos 

quais se poderia juntar, por razões cronológicas, «Os Ingleses Fumam Cachimbo») 

formam um conjunto de textos singulares na produção de Almada e que preparam como 

que um segundo nascimento depois desse texto de desejo que é «A Cena do Ódio».  

Há ainda uma diferença peculiar entre os textos que Almada escreve em Paris – 

cuja referência já se fez – e os textos que Almada escreve em Portugal sobre Paris, 

como é o caso do curioso texto publicado em a parva (em latim), «Impressões da 

Chegada a Lisboa do Enviado Especial do Nosso Club em Paris» ou até «Pa-ta-poom – 

Recordação de Paris».108 Estes dois últimos textos – fundamentalmente diferentes, dado 

o âmbito da sua publicação – constituem-se como efabulações, ou seja, da mesma forma 

que no exílio voluntário do jovem Almada «[a] pátria torna-se um objecto de 

confabulações múltiplas»,109 Paris, ou melhor, a estadia de Almada em Paris, torna-se 

igualmente objeto de ficção. E, de certa forma, A Invenção do Dia Claro é também um 

relato da viagem e da estadia do Mestre em Paris.  

No entanto, o conjunto dos textos de Paris não o são apenas por serem escritos 

em território parisiense ou por estarem redigidos em francês; o que está em causa é, 

antes de mais, um grupo de textos onde se opera uma mudança na escrita do Mestre, a 

inauguração do caminhar que dá acesso ao Ver, e essa reformulação a nível textual está 

já em «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain». A Invenção do Dia Claro é o texto 
                                                 
108O texto que aqui se faz referência é a «Pa-ta-poom – Recordação de Paris», publicado por Almada 
Negreiros em O Domingo Ilustrado a 8 de agosto de 1926. Há um outro texto com o título «Patapoom» 
enviado em carta a Acácio Leitão, datado de 1919, apenas publicado a 1993, no segundo número de O 
Escritor. 
109Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de 
mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 36. 
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charneira, ou seja, o texto definitivo dessa referida cristalização, a marca da mudança 

fundamental na escrita de Almada, isto é, trata-se de uma «transmutação que se opera na 

textualidade de Almada»110 que irá definir todo o percurso posterior. Desde a produção 

para o jornal manuscrito a parva (em latim) e Histoire du Portugal par Cœur às 

narrativas breves como «O homem que não sabe escrever» e «O Kágado» até a redação 

de «Quatro Manhãs», passando pela escrita de Antes de Começar até Aqui Cáucaso, 

pode afirmar-se que A Invenção do Dia Claro marca o principiar de um caminho que 

não se pode prever, a viagem, o Começar.  
Paris era a cidade única que já cantara no poema da «Mima Fataxa»; para a sua ânsia 

portuguesa ou lisboeta, era um sítio de eleição, mas, mais do que isso, era também uma 

vista do espírito, uma ilusão assumida em total liberdade de ser dele. (…) O que ele ia 

procurar a Paris, ou, melhor, o que ali ia achar, era uma perspectiva de si próprio, numa 

aprendizagem livre, achada também, mais do que buscada.111 

 Apontar para a mutabilidade no texto de Almada que se opera depois de Paris é, 

a um tempo, reconhecer a inflexão que se dá na sua postura. O tom heterodoxo e a 

postura agressiva da escrita do Manifesto Anti-Dantas e por Extenso e o 

experimentalismo textual e gráfico de, a título de exemplo, «Mima Fataxa – Sinfonia 

Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino» dão lugar ao Poeta Menino:112 «Um 

dia foi a minha vez de ir a Paris. (...) pediram o meu estado. Fiquei atrapalhado. Pensei 

um pouco para responder a verdade e disse a verdade: Menino!».113 O Almada Narciso 

do Egipto deseja-se artista e é com essa ambição que escreve n' «A Cena do Ódio» «nós 

vivemos tão pouco que ficamos sempre a meio caminho do desejo».114 Esse texto 

síntese de 1915, qual «carta de alforria»115, manifesto de independência e autonomia 

poéticas, sustenta-se num tom vitalista cuja armadura futurista medeia a relação do 

artista com a sociedade.  

Demais a mais, radicando todo o corpus do Mestre numa vontade incessante de 

comunicação, a relação artista-sociedade é uma constante em todos os momentos da sua 

obra. Deste modo, não se trata tanto de uma preocupação decorrente da «teorização 

individual e colectiva» posterior à ideação e concretização do Poeta Ingénuo, como 
                                                 
110Id., ibid, p. 35. 
111 José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 55. 
112 Celina Silva., Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 189. 
113Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
31. 
114Id., «A Cena do Ódio» in Poemas (2001), coordenação de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 36. 
115Celina Silva, «Notas Sobre a Emergência do Poeta (ou da «(in)certeza em encontrar-se»)» in Almada 
Negreiros, A Descoberta como Necessidade. Actas do Colóquio Internacional (Porto, 12-14 de dezembro, 
1996). Celina Silva (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, p. 290. 
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defende Martinez Pereiro, com a publicação de «Direcção Única» nos seus Cadernos,116 

mas antes algo que é da ordem do contínuo no texto almadiano. A obra de Almada 

inscreve-se numa postura vanguardista de otimização da sociedade e capacidade de 

mudança que só pode operar-se na e pela Arte. Para Almada Negreiros, e aqui evocando 

Lorca, a Arte é o social.117 A mediação artista-sociedade está sempre em causa para 

Almada, o que se vai alterando é a forma como ele a encara e, além disso, o modo como 

Almada interage com a sociedade. E, precisamente, o modo como ele interage muda 

porque esse ponto de cristalização que está materializado nos textos de Paris implica o 

redimensionar de toda a sua poética. 

 Durante todo o período de experimentalismo da fase vanguardista, Almada 

Negreiros procura fora de si algo que acaba encontrando dentro de si. «Ainda hontem o 

universo me parecia um gigante colossal capaz de me atropelar sem querer; e enquanto 

eu procurava a maneira de não ficar espesinhado plo gigante, quem poderia, Mãe, ter-

me convencido de que eramos nós-próprios o gigante?».118 

Almada procura-se e, enquanto se procura, experimenta-se e afirma-se, mas num 

processo que vai do interior ao exterior. Lembre-se, a título de exemplo, a exigência do 

Mestre no «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX», o seu tom 

imperativo e perentório. O jovem Almada tem necessidade de uma pátria que o 

mereça,119 um Portugal que seja qualquer coisa de asseado ao qual corresponde um 

sujeito poético que encarna diferentes avatares, «termo utilizado para designar as 

incarnações divinas na teogonia bramânica mas possuindo também o sentido figurado, 

proveniente do sânscrito, de «transformação»».120 Tal não implica que ao longo de toda 

a sua obra Almada Negreiros não prossiga com os seus múltiplos avatares, muito pelo 

contrário, já que toda a sua evolução se sustenta em metamorfoses contínuas. O que 

particulariza cada momento da obra de Almada ou, mais concretamente, essa mudança 

na textualidade sobre a qual neste momento refletimos, é, além das personagens que ele 

incarna do ponto de vista da postura do sujeito poético, a forma como o Mestre se 

apropria delas. O Almada Narciso do Egipto é um avatar febril de postura apoteótica, 

dionisíaca, que se move numa linguagem de desejo, «[o]s homens são na proporção dos 

                                                 
116Carlos Paulo Martinez Pereiro; A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: Uma 
Novela em Chave Plástica), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1996, p. 12-13. 
117 Almada Negreiros, Orpheu 1915-1965, Lisboa, Ática, 1965, p. 7. 
118 Id.  A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 38. 
119 Id., «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX» in Obra Literária de José de Almada 
Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 25. 
120Ana Luísa Amaral, "«A Cena do Ódio» de Almada-Negreiros e «The Waste Land» de T. S. Eliot", in: 
Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 113/114, jan. 1990, p. 148. 
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seus desejos/ e é por isso que eu tenho a concepção do Infinito».121 Ao apelo ao 

«Homem Definitivo», proclamado no «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do 

século XX», posicionado «no centro do Universo», não é alheio o Zaratustra de 

Nietzsche, convocado intertextualmente em «Comício aos "Novos" no Chiado 

Terrasse».  

No entanto, apesar da presença de Nietzsche ser vital, principalmente na 

primeira fase da obra de Almada, há, de uma forma gradual, uma aproximação a uma 

conceção de génio e genialidade românticas (nas propostas de Lavater e de Hamann).122 

Em torno da cosmovisão nietzschiana, a singularidade de Almada Negreiros reside no 

facto de o génio passar rapidamente do culto da personalidade à autossuperação (que só 

se concretiza pelo autoconhecimento). A «poética do excesso»123 dá assim lugar à 

claridade, passando à dúvida, «é a própria dúvida em pessoa que anda metida dentro da 

minha cabeça», escreve em «Conferência nº1».124 «Toda a loucura é assim:/ negra como 

peçonha/ e cheia de luz por dentro» escreve em «Descrição Coitada de Reprodução 

Colorida de Paisagem sem Figura».125 

«Põe-te a nascer a outra vez». O repto está lançado já n' «A Cena do Ódio», qual 

homem que se procura, título de um pequeno texto em prosa de Almada Negreiros, 

publicado a 1924, possivelmente autobiográfico. A mutabilidade que se opera na 

textualidade de Almada implica um novo nascimento, um reinventar-se para se 

encontrar, «comecei a fugir de toda a gente a ver se me encontrava...».126 Então, a 

mudança de postura de Almada implica necessariamente um percurso único, pessoal e 

solitário que só se pode alcançar quando se olha para o seu interior. A grande inflexão 

que se dá na postura de Almada é precisamente permitir-se ter a dúvida dentro da sua 

cabeça, isto é, duvidar de si, duvidar-se. Tal implica o abandonar do tom assertivo, do 

grito do «Génio de Zaratustra em Taças de Maré-Alta»127 e considerar-se como parte 

                                                 
121Almada Negreiros, «A Cena do Ódio» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas 
(2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 35. 
122 Johann Georg Hamann, «Génio (1759)» in AAVV, Literatura Alemã: Textos e Contextos (1700-1900), 
Vol. I, seleção, tradução, introdução e notas de João Barrento; Lisboa: Editorial Presença; 1989, pp. 136-
137; Johann Caspar Lavater, «Génio (1977) in AAVV, Literatura Alemã: Textos e Contextos (1700-1900), 
Vol. I, seleção, tradução, introdução e notas de João Barrento; Lisboa: Editorial Presença; 1989, pp. 138-
141.  
123Carlos Paulo Martinez Pereiro, A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: Uma 
Novela em Chave Plástica), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1996, p. 16. 
124Almada Negreiros, «Conferência nº1» in Obra Literária de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 45. 
125Id., «Descrição Coitada de Reprodução Colorida de Paisagem sem Figura» in Obra Literária de José 
de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 155. 
126Id., «O Homem que se Procura» in Obra Literária de Almada Negreiros/3, Ficções, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2001, p. 141. 
127Id., «A Cena do Ódio» in Obra Literária de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
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integrante do cosmos numa viagem que vai, contrariamente ao que se passava no 

primeiro momento da sua obra, do exterior ao interior: o Narciso do Egipto dá lugar ao 

Menino d' Olhos de Gigante.128 Por conseguinte, «a textualidade assume abertamente 

um eclectismo que não é já procura de um caminho expressivo, de um modo, mas 

resultante da certeza de o haver encontrado».129 «Agora chego a cada instante pela 

primeira vez à vida/ já não sou um caso pessoal/ mas sim a própria pessoa», afirma 

Almada em «Rosa dos Ventos».130  

A procura dá assim lugar ao encontro131, que só pode significar o encontro de si 

instaurado pela criação poética, via privilegiada do acesso à Luz, isto é, chave de acesso 

ao Ver. Em resposta ao tom perentório do «Ultimatum», agora Almada afirma, «[j]á não 

gosto de viajar: gosto mais de ter Saudades Portuguesas e o Sol a dar-me nos pés».132 

A busca do autoconhecimento por parte de Almada reivindica a primordialidade 

do homem, «o principiar em mim» como escreve em «Quatro Manhãs»,133 e a 

indispensável necessidade deste se cumprir, ou seja, deste se «esgotar» nas 

possibilidades vivenciais; um caminho que é busca de aperfeiçoamento interior em 

etapas iniciáticas. Não é por acaso que a iniciação esotérica paira como um horizonte 

em A Invenção do Dia Claro; em «O Livro», Almada afirma textualmente «[d]isseram-

me que era necessário estar já iniciado».134 O próprio subtítulo d' A Invenção do Dia 

                                                                                                                                               
Alvim, 2005, p. 23. 
128 José-Augusto França em Almada, o português sem mestre, denuncia esse percurso como «uma 
passagem do geral ao particular». (José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, 
Estúdios Cor, 1974, p. 94). 
129Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 190. 
130 Almada Negreiros, «Rosa dos Ventos» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas 
(2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 288.  
131Carlos Paulo Martinez Pereiro; A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: Uma 
Novela em Chave Plástica); Santiago de Compostela: Edicións Laiovento; 1996, p. 13. 
132 Almada Negreiros, «Hoje sinto-me toda fina» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/3, 
Ficções, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p.  93.  
133Id., «Quatro Manhãs» in Poemas (2001), coordenação de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 152. 
134Id., «O Livro» in A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p 11. 
A própria estrutura tripartida do texto A Invenção do Dia Claro, a par com os três nascimentos de Luís 
Antunes em Nome de Guerra, corresponde a postulados de cariz esotérico como se conclui da leitura do 
verbete assinado por Alberto Pimenta ao poema de Fernando Pessoa «O Último Sortilégio»: a 
concretização dos três nascimentos, o «físico», o «psíquico» e, por último, o «espiritual». Certamente, o 
espiritual é aquele que permitirá, no caso de Antunes, o ver ao longe. (Cf. Alberto Pimenta, «O Último 
Sortilégio» in Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, coordenação de Fernando 
Cabral Martins, Lisboa, Caminho, 2008, p. 865-867). Não parece ser também por acaso um título 
avançado na tábula bibliográfica que acompanha A Invenção do dia Claro, As Trez Idades de Cada Um, 
texto que poderá, hipoteticamente, estar na base da produção de Nome de Guerra. A matriz iniciática e 
esotérica é uma evidente marca processual no corpus de Almada que se insinua não apenas em Ver, mas 
igualmente em textos como a narrativa Nome de Guerra e na peça «Deseja-se Mulher». A importância e a 
pertinência da base esotérica será abordada pontualmente, isto é, apenas quando assim se considerar 
necessária e indiscutível, visto que esta dissertação não apresenta como objetivo uma sistematização 
dessa natureza, cabendo a outros – que decerto mais saberão sobre a matéria – abordá-la de forma 
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Claro proposto por Almada, «Ensaios para a iniciação de portuguezes na revelação da 

pintura», torna claro «um saber adquirido pela via iniciática, cuja transmissão é 

inadiável».135 

 Com efeito, a palavra é encarada como «originária, sincrética, total»136 e, no seio 

desta inflexão, deste renascer, deste «chegar à vida», a linguagem é também encarada 

como caminho, porta de acesso à plenitude do Humano, a Poesia, «ce chemin qui vient 

de lui et retourne à lui»137 que é paralelo ao regresso do homem sentado após a sua 

viagem. O poético assume-se pela busca da «palavra plena»,138 pelo «recuperar de uma 

dimensão performativa que a literatura arcaica possuía; uma dada teatralidade, uma 

representação-apresentação, uma actuação que se manifesta por uma plena assunção da 

oralidade (...) inserindo-se naquilo a que Barthes chamou «dramaturgia da palavra»».139 

 «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» é o texto-palco desta importante inflexão, 

deste desvio crucial na direção do corpus do Mestre; incorporando um texto que lhe 

parece distante, «Chez Moi» o qual, por seu turno, perde assim estatuto autónomo, é um 

texto que abraça um certo experimentalismo via Apollinaire, mas, ao mesmo tempo, é 

um hipotexto de A Invenção do Dia Claro. É sistemático que em vários textos ocorre 

uma incorporação de um texto anterior que perde o seu estatuto autónomo ou 

precisamente o oposto, isto é, a sua autonomização (e reescrita), como é caso de «Mima 

Fataxa», texto em prosa que passa do tom decadentista de «Frisos» à incorporação da 

luxúria e vitalismo futuristas, explosão de sensações modernas, em «Mima Fataxa – 

Sinfonia Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino» publicado em PORTUGAL 

FUTURISTA. Aliás, nesta primeira fase, a visão da mulher está inscrita, ao contrário 

das fases posteriores, numa visão luxuriante, vitalista, numa aproximação a alguns 

postulados do futurismo. Não é por acaso que no primeiro e único número de 

PORTUGAL FUTURISTA, vem incluída uma tradução do «Manifesto Futurista da 

Luxúria» de Valentine de Saint-Point. E, a par de «Mima Fataxa», segundo a tábua 

bibliográfica que acompanha a edição de A Invenção do Dia Claro pela Olisipo, o título 

«La Femme Électrique», texto que poderá ou não ter uma concretização factual, mas 

                                                                                                                                               
científica. 
135Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 198. 
136Id., Da 'Histoire du Portugal par Cœur' ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 106-107. 
137Luce Fontaine – De Visscher, «Le pensée du langage comme forme. La «forme intérieure du langage» 
chez W. Von Humboldt» in Revue Philosophique de Louvain, Troisième série, Tome 68, Nº 100, 1970, p. 
454. 
138Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 192. 
139Id., ibid, p. 120. 
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que é apontado como uma obra do Mestre, clarifica e acentua esta questão.  

Então porquê escolher esta sequência - «Chez Moi», «Celle qui n'a jamais Fait 

l'Américain» e A Invenção do Dia Claro - e não outros casos de clara hipertextualidade? 

Exatamente porque no engendramento destes textos é possível averiguar-se o começar 

em Almada Negreiros, ou seja, o momento em que o «logos reencontra o mythos»,140 

fruto de uma viagem que implica o «reinstaurar de um passado».141 «Não se deve 

caminhar para a frente – na nossa frente está sempre a morte, por isso andar para a 

frente é ir direito à Morte, que está ao meio da estrada sem fim à nossa espera. Pus-me 

então a galopar para trás, para atingir a Vida; que a Vida, sendo o princípio está por 

detrás de nós...».142 Equacionar estes três textos é constatar que, apesar do Futurismo 

lhe servir como armadura, Almada Negreiros é um «primitivo», onde o «reencontro 

com a origem»143 é perseguido de um modo insistente, pois este representa a chave de 

descoberta de si e o acesso à totalidade pela unidade e à unidade pela totalidade.144  

A criação poética torna-se o extremo dessa unidade, união perfeita e mítica, 

mediação alquímica entre a linguagem e o cosmos. A palavra não é mais pedra de 

arremesso, é antes «pedra de toque»; pleno «átomo»,145 ela é «a cifra da verdade, o 

corpo e o transporte da emoção».146 Assim como «[a]s palavras querem estar nos seus 

logares»,147 também o homem deve estar no seu lugar: «Não deixes o teu lugar vazio, 

nem te deixes pr'aí sem lugar»;148 o homem faz parte do cosmos assim como a palavra, 

«[c]ada palavra é um pedaço do universo».149 Então o artista, o Poeta, conceito que não 

designa uma profissão mas um estádio vivencial, é o único caminho de acesso a essa 

harmonia, a via privilegiada da completude, isto é, da unidade, unidade essa que só se 

concretiza quando se recorda a palavra na sua história: ao reinventá-la, é relembrado o 

seu aspeto antigo, primeiro, eterno, como um sinal que mede «a luz por dentro das 

                                                 
140Id., ibid, p. 190. 
141Celina Silva, Da 'Histoire du Portugal par Cœur' ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 32.   
142Almada Negreiros, «O homem que se procura» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, 
Ficções, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 141. 
143Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de 
mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 32.   
144 Id., Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 190. 
145 Id., ibid, p. 220. 
146 Fernando Cabral Martins, «Lendo A Invenção do Dia Claro» in Revista Colóquio/Letras, Almada 
Negreiros/Mário de Andrade, nº 149/150, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 86. 
147Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
20. 
148Id., ibid, p. 23. 
149Id., ibid, p. 23. 
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pessôas».150  

Por sua vez, o reencontro com o passado implica o diálogo com a mãe, uma mãe 

que não pode ser senão mítica, e a construção de ficções múltiplas – «ficções do eu» - 

que atestam quer o cunho autobiográfico do texto de Almada, assim como sintetizam 

esse segundo nascimento desencadeado pelo imperioso desafio «põe-te a nascer outra 

vez». O recurso à memória – recorrente em «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» e na 

«Histoire du Portugal par Coeur» - é já uma construção, efabulação, onde Arte e Vida 

confluem e criam uma ficção total, ou seja, «a vida em si mesma pode ser uma obra de 

arte, tal como Santa Rita proclamava».151 

 O cunho autobiográfico ao longo de toda a obra de Almada Negreiros não se 

apresenta sob forma de um confessionalismo.152 Almada, «mantendo-se fiel a si próprio 

e ao seu caso pessoal de sagrado pela Arte, pretendia até o anonimato de Artista, único 

rótulo julgado digno para caracterizá-lo».153 Por seu turno, já Barthes avançou que «le 

je qui écrit le texte n'est jamais, lui aussi, qu'un je de papier».154 Assim, está-se perante 

uma «ficção-acção»,155 uma teoria/práxis, profundamente marcada pela performance na 

fase de vanguarda e que, posteriormente se presentifica através de uma marcante 

componente ética, ou melhor, não tanto ética, mas reflexiva (isto porque não deve ser 

confundida com uma moralidade).  

Uma poética/estética/ética, tendo em conta a sentença de Almada, «pretendo que 

na pessoa de arte não se separe a obra da sua coerência com a atitude humana que arte 

representa».156 A Poesia «é também uma filosofia de vida, um valor existencial, uma 

axiologia baseada numa ontologia».157 Nas palavras de Celina Silva, «[a] invenção, 

                                                 
150Id., ibid, p. 20. 
151Celina Silva, «Nótulas para o Estudo do Primitivismo em Almada Negreiros – Um Anti-Saudosismo?», 
Nova Renascença, vol. V, nº 18, 1985, p. 161. 
152Nas novas edições da obra literária de José de Almada Negreiros coordenada pela equipa de Fernando 
Cabral Martins fica claramente patente a recusa do solipsismo e do confessional. Mais, existem agora 
provas textuais de que o Mestre reescreve os seus textos, alterando o sujeito textual da primeira para a 
terceira pessoa, como testemunha a nota «genética» do texto inédito «As primeiras palavras que se 
lembra» publicado no volume Ficções. (Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Ficções, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2002, p. 218). Como lembrou Celina Silva, em linha com as premissas românticas, a 
recusa do confessionalismo implica o assumir do caráter essencialmente dramático do próprio sujeito. 
(Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 25). 
153 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº10, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 7. 
154Roland Barthes, «De l'œuvre au texte» in Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, Points Essais, 
1983, p. 77. 
155Celina Silva, «Il était une fois une fiction-action: 'José de Almada Negreiros, poète d' 'Orpheu', futuriste 
et tout!' (Esquisses pour le portrait du jeune Almada d' après sa correspondance avec Sonia Delaunay)», in 
Intercâmbio, nº4, 1993, Porto, pp. 142.147. 
156 Almada Negreiros, Orpheu 1915-1965, Lisboa, Ática, 1965, p. 14.  
157 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº1, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p.27. 



46 
 

conceito fundamental no seu agenciamento textual, é acto de pensamento, acção. Por 

isso mesmo, a obra de Almada é a um tempo literatura, manifesto, poética, estética, 

ética».158  

Em parte, este caráter manifesta-se num certo didatismo da sua escrita,159 o qual 

atinge o seu apogeu no Almada Sudoeste, a propósito do esforço de teorização entre 

indivíduo e coletividade – quer do ponto de vista ensaístico -  tomem-se os textos 

«Direcção Única» e «Prometeu, Ensaio Espiritual da Europa» - quer do ponto de vista 

poético - «Quatro Manhãs» e as peças «Deseja-se Mulher» e «S. O. S.». 

 Face à recusa de um tom e uma postura subjetivas e confessionais, Fernando 

Pessoa afigura-se como figura de destaque, vulto de charneira do ponto de vista da 

teorização, isto é, pelo esforço de uma sistematização de cariz ensaístico mas também 

poético do que se define como impessoalidade, fingimento. Tomem-se, ainda e com 

atenção, as palavras de Fernando Guimarães: 
No manifesto intitulado «Ultimatum», Fernando Pessoa-Álvaro de Campos faz um apelo 

para que tanto a violência estética como os poderes da linguagem não acabem por se 

incarnar na própria individualidade ou voz única do poeta. Isto adviria, como afirma, da 

«abolição do dogma da personalidade». Assim, é afastada a tentação de o escritor «exprimir 

o que sente», passando a sentir «por certo número de Outros». Talvez esteja aqui uma das 

mais fascinantes aventuras da vanguarda literária portuguesa, a qual, como veremos, se 

manifestou através de dois aspectos bem diferentes. Um representa a transformação do 

poeta, neste caso Pessoa, em «toda uma literatura» graças à criação dos seus três mais 

significativos heterónimos que, com Fernando Pessoa «ele mesmo», constituirão o poeta 

pulverizado e reunido na sua alteridade; o segundo aspecto consistirá na intenção 

manifestada pela geração modernista duma diversificação de opções literárias que 

constituem verdadeiros embriões de correntes literárias, todas elas divididas entre um fundo 

comum simbolista e a influência mais recente do Futurismo: o sensacionismo, o paulismo e 

o interseccionismo.160 
 O sujeito modernista é, poder-se-ia afirmar, uma espécie de sujeito em grau 

zero, não tanto por uma ausência de subjetividade mas antes por uma sutura de 

                                                 
158 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da  ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 133. 
159Para Ellen Sapega, «o conto almadiano estrutura-se em torno de um estilo didáctico, cujo fim é o de 
demonstrar ao leitor o imperativo de reinventar a inocência». (Ellen Sapega, Ficções Modernistas, um 
estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915.1925, Lisboa, ICALP, 1992, p. 11). De igual 
modo, Nuno Júdice sugere esta dimensão pedagógica. «Sente-se, em Almada, a presença de um 
interlocutor a quem se dirige, com o objectivo de explicar e de o converter à sua lição». (Nuno Júdice, 
«Almada, o espírito engenhoso» in Revista Colóquio/Letras, Almada Negreiros/Mário de Andrade, nº 
149/150, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 37). 
160Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo & Vanguardas, Porto, Lello & Irmão Editores,1992, p. 

10-11. 
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subjetividade161 - não porque permite um confessionalismo individualista, mas antes (e 

lembre-se que toda esta reflexão parte de uma breve leitura de A Invenção do Dia 

Claro), porque «[q]uando digo Eu não me refiro apenas a mim mas a todo aquelle que 

coubér dentro do geito em que está empregado o verbo na primeira pessôa».162 É digno 

de nota que é apenas sob o ponto de vista desta sutura de subjetividade que se submete 

a presença do «eu» no texto almadiano, o que permite um certo distanciamento face à 

cartilha futurista. Já anteriormente afirmou Celina Silva a este propósito que «[a] 

hipertrofia do eu, manifestamente evidente, opõe-se às teorizações futuristas, já que uma 

das suas propostas radicava na supressão do eu na literatura».163  

Mas o que se entende com este Eu de Almada? É um Eu que, por uma lado e 

desde já, admite uma dimensão muitas das vezes corpórea porque performativa e, além 

disso e, precisamente por isso, pragmática, dada a dimensão de performance do corpus 

de Almada. O gesto e o corpo são extensivos da palavra, não do ponto de vista de uma 

complementaridade, da mesma maneira que o texto não é legenda de uma determinada 

performance ou registo dessa mesma performance, são dois fenómenos artísticos 

diferentes que coexistem sem hierarquias, aliás. Não obstante, não é pelo cariz 

performativo do Eu que se alcança a formulação de um sujeito em grau zero, mas antes 

do ponto de vista textual. Voltemos a Pessoa. 

 Na coletânea de textos estabelecidos e prefaciados pelos pessoanos Georg 

Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, 

encontra-se um momento que o Mestre iria, muito provavelmente, subscrever: 
O artista interpreta através do seu temperamento, não no que esse temperamento tem de 

particular, mas no que ele tem de universal, ou universalizável. Isto é diferente de eliminar 

o factor temperamental tanto quanto possível, como os clássicos ferrenhos querem ou 

procuram; o artista deve, pelo contrário, acentuar muito o factor temperamental (embora em 

assuntos mais do que em outros), curando porém de que não sejam os lados 

universalizáveis desse factor que utilize.164 
 Certamente o nome de Fernando Pessoa surge de uma forma mais urgente a 

propósito da recusa de um subjetivismo na literatura, contudo, deve ser tornado claro 

que essa característica não é exclusiva do universo pessoano; é, aliás, muito pelo 

contrário, um elemento sintomático da escrita da modernidade vanguardista onde 

                                                 
161A referência a sutura é ainda grata a Fernando Guimarães. 
162Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
31. 
163Celina Silva, Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de 
mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 25. 
164Fernando Pessoa, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, textos estabelecidos e prefaciados por 
Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, Lisboa, Edições Ática, 1966, p. 189. 
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Almada Negreiros se insere.  
Uma das direcções mais características da poética do Modernismo prende-se àquele ideal 

de construção em que tanto se empenhara Poe o que representa uma reacção ao modo como 

se ia exacerbando um subjectivismo ou um emocionalismo para onde certas manifestações 

do Romantismo tinham derivado. A repetida busca de uma subjectividade descentrada, 

como acontece com o «fingimento» e a dramatização heteronímica de Fernando Pessoa, dos 

«correlatos objectivos» a que se referiu T. S. Eliot e o Imagismo anglo-saxónico 

proporcionava ou, ainda, daquela virtual realidade que seria a própria realização da obra 

literária enquanto tal ou do «Livro» emblemático que Mallarmé obsessivamente entrevira 

representam esse fundamental sentido de construção pelo qual se procura atingir uma 

valorização que se dirige para a própria realidade textual, isto é, para o que se considera 

como sendo a obra em si mesma.165 
Em K4 O Quadrado Azul, Almada escreve «Oh! Puff! Como eu odeio a 

Humanidade que se exprime! O que é o escândalo senão o Homem? (...) que pretendeis 

vós com essa fúria de subjectivismo?».166 Posteriormente, no artigo «Nós todos e cada 

um de nós» publicado no Diário de Lisboa, sintetiza de modo aforístico aquilo que 

Fernando Guimarães evoca do «Ultimatum» de Campos: «[s]er o próprio é uma arte 

onde existe toda a gente e em que raros assinaram a obra-prima».167 Não comportará 

esta afirmação de Almada no seu estilo gnómico a síntese do que pretendia Fernando 

Pessoa na passagem anteriormente transcrita, isto é, procurar aquilo que é universal?  

Porém, falta – face à semelhança entre Fernando Pessoa e Almada Negreiros – 

apontar um ponto de distância, num esforço não tanto comparativo mas contrastivo: se 

não há, como já se apontou, lugar para falar de fingimento em Almada Negreiros, em 

suma, como ler o Eu de Almada? Como sucessivos avatares, como ficções, como uma 

manifesta «ficção do eu».168  

Já a propósito de A Engomadeira nos surgiu, pela escrita de Ellen Sapega, a 

expressão «ficções autobiográficas»; é, ainda, a mesma investigadora que chega a 

nomear uma «ficção do ser».169 No entanto, a «ficção do eu» afigura-se como 

procedimento constitutivo da entidade textual e como elemento dominante da 

transtextualidade – Almada inventa-se continuamente. Essa invenção contínua reflete-se 
                                                 
165 Fernando Guimarães, A Obra de Arte e o seu Mundo, Vila Nova de Famalicão, Quasi Edições, 2007, p. 
76. 
166Almada Negreiros, K4 Acaba de aparecer: O Quadrado Azul, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2000, p. 16. 
167Id., «Nós todos e cada um de nós» in Obras Completas, Vol. III, Artigos no Diário de Lisboa, Lisboa, 
INCM, 1988, p. 93; curiosamente esse aforismo migra para o ensaio «Prometeu, Ensaio Espiritual da 
Europa» in Obras Completas, Vol. V, Ensaios, Lisboa, INCM, 1992, p. 93. 
168 Conceito criado por Celina Silva (Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a 
(re)invenção da utopia, Porto, Fundação, Eng. António de Almeida, 1994, pp. 75-77). 
169Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925, Lisboa, ICALP, 1992 p. 109. 
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numa igualmente permanente busca apoteótica quer numa primeira fase, momento de 

metamorfose, «[j]e ne suis que métamorphose»,170 redige em carta a Sonia Delaunay, 

quer numa fase de encontro de si, «Eu tive d'inventar-me um génio discretíssimo/ para 

escapar através dos séculos à mecânica das actualidades», escreve em «Quatro 

Manhãs».171  

Já Eduardo Lourenço escreveu que «Almada foi o anti-Pessoa. (...) Não teve 

duplos para o curar de não ser uno e existente. Apenas sósias do seu Eu dominador que 

se não quebrará jamais nas esquinas da realidade mas exigirá ao que o cerca ser como 

ele, unificado no seu centro, olhar reflexo e reflector do mundo».172  

 Em «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» a linguagem abraça o lúdico e, na 

primeira parte, «MÉMOIRES DE CHEZ NOUS», as memórias devidamente 

numeradas, marcam o efabular de uma infância, qual paraíso perdido, claridade que 

urge reaver, de uma sabedoria plena: «QUAND J'ÉTAIS PETIT JE SAVAIS TOUT ET 

JE NE SAVAIS PAS QUE JE SAVAIS TOUT». O génio de Zaratustra dá lugar ao Poeta 

Menino, assim também a «cegueira de Diógenes» dá lugar à luz, elemento temático vital 

no corpus de Almada, não fosse uma das suas ambições inventar dias claros.  

Na «Conferência nº1», texto ulterior a «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain», é 

salientada a importância do Ver, quando o Mestre faz referência aos seus olhos como 

«os olhos do nosso século»173 e à Luz, «todas as cores misturadas é que dão 

claridade».174 Ou, ainda, num friso, «Canção da Saudade», escreveu «[s]e eu fosse cego 

amava toda a gente».175 Esta cegueira contra a qual Almada tanto vocifera em «A Cena 

do Ódio» é precisamente o estádio que antecipa o Ver ou, ainda, o Começar, sendo que 

aqui Ver implica ver-se, encontrar-se, condição primeira da Ingenuidade. Justamente, 

um episódio pertinente encontra-se num poema como «Chez Moi», quando a ama 

coloca um espelho à frente do rosto da criança para que não se sinta só, contemplando o 

seu reflexo.176  

Repare-se que não se trata ainda de um encontro com um Outro, mas antes da 

                                                 
170Paulo Ferreira, Correspondance de Quatre Artistes Portugais, Paris, P. U. F., 1981, p. 107. 
171Almada Negreiros, «Quatro Manhãs», Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 152. 
172Eduardo Lourenço, «Almada-Mito e os Mitos de Almada», in Arte Portuguesa, Anos Quarenta, vol. I, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 45. 
173Almada Negreiros, «Conferência nº1» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 47. 
174Id., ibid, p. 45. 
175 Id., «Frisos» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 17. «Frisos» é um dos primeiros textos do Mestre, dados à estampa no primeiro número 
de Orpheu. 
176Id., «Chez Moi», ibid., p. 46. 
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plena consciencialização de algo que só se materializa textualmente em 1921, com a 

escrita de A Invenção do Dia Claro: «[t]odas as coisas do universo aonde, por tanto 

tempo, me procurei, são as mesmas que encontrei dentro do peito no fim da viagem que 

fiz pelo universo».177 Para tal, foi necessário sair de si, transgredir-se, conhecer-se, 

desejar-se artista, pois «ser da vanguarda é muito mais do que fazer a guerra contra os 

outros: é fazê-la também a si mesmo».178 

 Ver-se ao espelho não deve então ser considerado como um mero exemplo de 

narcisismo: embora Almada se assuma como um Narciso, um Narciso-Proteu,179 porém, 

a postura dionisíaca com que escreve e lê «Ultimatum futurista às gerações portuguesas 

do século XX» está longe da escrita de «Mon Oreiller», poema redigido «un soir très 

loin de moi»,180 onde o sujeito poético se identifica com Jesus Cristo. Uma marca 

fundamental na transmutação que se opera no texto de Almada reside claramente na 

mudança radical dos avatares que o sujeito poético incorpora, isto é, no sucessivo 

abandono de figuras arquetípicas de uma vivência dionisíaca e eufórica. Verifica-se, 

para além do Poeta Menino, a adesão gradual a figuras míticas e bíblicas e, ainda, de 

âmbito civilizacional, havendo, em alguns casos, o cruzamento ou sobreposição do 

bíblico com o mítico e vice-versa. O interesse pelo discurso bíblico, através da 

identificação do sujeito poético com Jesus Cristo («MÉMOIRE Nº 1: L'ENFANT 

PARMIS LES DOCTEURS»), e a da figura materna com Maria («MÉMOIRE Nº 6: 

MARTHE VISITE MARIE»), em «Celle que n'a jamais Fait l'Américain», assim como 

a inserção de «Parábola», «Uma Cruz na Encruzilhada» e «Retrato da Estrella que 

Guiou o Filho Pródigo na Volta à Casa Paterna» em A Invenção do Dia Claro revelam, 

entre outros aspetos, uma vontade de comunicação de âmbito alargado e universal 

consequente de uma mudança de postura.  

Por conseguinte, o vitalismo e a agressividade notória do primeiro momento, de 

elevada influência nietzschiana, consequência de uma necessidade de afirmação 

(sempre combativa) do próprio Almada, realçada pelo mesmo no «Ultimatum», é 

claramente ultrapassada pela sensibilidade expressada e evidentemente assumida pelo 

sujeito poético em alguns textos presentes em a parva (em latim). Nestes textos em 

concreto, assiste-se ao regresso de um imaginário infantil, essa «infância sabiamente 
                                                 
177Id., A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 38. 
178Arnaldo Saraiva, «Para uma teoria da vanguarda», in Literatura Marginalizada, Porto, Rocha/Artes, 
1975, p. 41. 
179Celina Silva, ««Orpheu»: le chant envoûtant de trois narcisses: quelques reflections-divagations axées 
sur des textes-souvenirs» in Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas, Série II, volume 10, 
1993, p. 128. 
180Almada Negreiros, «Mon Oreiller» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 70. 
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reconstruída»,181 onde «uma atitude de tipo confessional (...) se opõe directamente à 

pose violentamente extrovertida dos textos que circulam em torno do futurismo».182 

 A publicação dos textos do jornal manuscrito a parva (em latim) vêm provar 

textualmente as assumidas «ficções do eu» e a constante (re)invenção textual de Almada 

Negreiros. Publicados no volume Ficções a 2002, textos como «Impressões da chegada 

a Lisboa do enviado especial do nosso clube em Paris» e «História Verde II» são 

igualmente vitais para o encaminhamento e concretização da Ingenuidade. Por seu 

turno, a (re)invenção de uma infância perdida convoca uma memória que «propicia o 

acesso ao conhecimento, à capacidade de decifrar e interpretar os sinais que povoam o 

universo e o humano», assim como um «regresso a uma expressividade instantânea e 

directa, primordial».183 Trata-se de uma «oralité principielle» (Jean-Marie Schaeffer) 

que urge resgatar, reaver:184 
Quando cheguei a Lisboa, tudo estava mais pequenino. A estação do Rossio, o Rossio e os 

polícias. Os sabres dos polícias já eram cacetetes. Julguei que me tinha enganado e que 

tinha descido em Beja. Os eléctricos não se queriam cansar. Eu estava muito cansado. 

Precisava de dormir. Fui para casa dormir. Vesti-me bem e fui telefonar para o Reino da 

Junqueira. (...) Eu ia morrendo por ter chegado ao reino da Junqueira. Eu não ia cansado. 

Tinha alegria demais. Senti-me pequenino como a unha pequenina do dedo pequenino do 

pé direito porque o do pé esquerdo já não tem unha depois de um desafio de foot-ball contra 

o Freixo-de-Espada-à-Cinta Sport Club há muitos anos nas férias do Natal um domingo de 

manhã com muita chuva e muitos pretos a verem o desafio. Todas me acharam muito 

magro. A lalá pôs-se a olhar para mim com pena de mim. A tareca pôs-se a olhar para mim 

com pena de mim. Os meus nervos já estavam a marcar perigo de morte. Os meus nervos já 

não eram nervos, eram chicotes. (...) Há coisas que deviam ser proibidas. Eu, por exemplo. 

Já reparei que se Eu não existisse funcionava tudo da mesma maneira. TUDO. Deus queira 

que ninguém saiba disto, para eu continuar a existir. A impressão mais desagradável que 

recebi à minha chegada foi ver o Rossio de risco meio. Também encontrei mais gente torta 

do que antes de ir para Paris. Não sei se é por causa de ter chegado de Paris se é por haver 

efectivamente muita gente torta a mis. Achei tudo tão escangalhado que até julguei que 

estava com dores de cabeça. Acho os outros todos muito gordos. Depois vi melhor e não 

                                                 
181Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de um poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 206. 
182Id., Da ‘Histoire du Portugal par Cœur’ ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 37. 
183Id., Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)Invenção da utopia, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 219, 121. 
184Além de «Impressões da chegada a Lisboa do enviado especial do nosso clube a Paris» e «História 
Verde II», citados longamente, também «A História autêntica da fada louca (com várias notas 
imprescindíveis)» surge como um exemplo pertinente: «A História da Humanidade anda bastante 
incompleta por não se ter feito bastante caso da tradição oral». (Almada Negreiros, «A História autêntica 
da fada louca (com várias notas imprescindíveis)» in Obra Literária de Almada Negreiros/3, Ficções, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 170). 
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eram gordos eram inchados d'estupidez por dentro.185 
 

 

AS VÉSPERAS DO NASCIMENTO DE VERDE 

A mamã de Verde andava verde há muitos meses por não saber se Verde era rapaz ou 

rapariga. Fizeram-se muitas apostas. Uns diziam que Verde era rapaz outros diziam que 

Verde era rapariga. Os que diziam que Verde era rapaz traziam sapatos e os que diziam que 

Verde era rapariga traziam botas. Mas um dia o Avô da mamã de Verde perguntou se tinham 

deitado açúcar no café com leite. Porque se tivessem deitado açúcar no café Verde era 

rapariga e se não tivessem deitado açúcar no leite Verde era rapaz. Puseram-se a lembrar e 

tinham deitado açúcar no café com leite. Os que traziam sapatos ficaram muito contentes e 

os que traziam botas puseram-se a chorar porque não trazer sapatos. E logo ficou 

combinado que Verde havia de chamar-se Maria para não se confundir com as outras 

raparigas. (...) Mas chegou o dia de chegar a rapariga Verde e já estava o nome de Maria 

todo bordado por todos os lados e os que traziam sapatos já não podiam estar de alegria e 

zás, a rapariga Verde sai rapaz. (...) Desde esse dia o Avô de Verde usou uma bota num pé e 

um sapato no outro pé, o que em filosofia quer dizer: Já não sei nada.186  
 O desejo de uma comunicação alargada procurado e alcançado por Almada 

Negreiros leva-o a abandonar o experimentalismo linguístico e gráfico dos textos de 10 

e, ao mesmo tempo, a pôr de parte a ideia de um leitor modelo para os seus textos que, 

como já se viu, é uma característica fundamental dos textos modernistas, a consciência 

de pertença a uma elite. Esta tendência é paralela à crítica que Almada aponta aos 

epocais, ponto de vista paralelo com posturas que o próprio Fernando Pessoa assume. 

Em suma, Almada em «O Desenho», um texto de 1927 publicado no periódico A Ideia 

Nacional, diferencia entre fazer parte de uma época ou fazer parte da humanidade: isto 

porque «[u]ma época não é apenas uma questão de tempo mas essencialmente um 

sentido do novo no eterno».187  

 O âmbito totalizante do corpus de Almada parte sobretudo de um desejo de 

unidade e sincretismo radicados no ato de criação poética como possibilidade de acesso 

ao original. O sucessivo «caminhar para a Vida» (O Homem que se Procura) que 

permite a «invejável perfeição de «chegarmos a cada instante pela primeira vez ao 

mundo»»188 implica o reencontro com uma infância que não é mais que uma ficção, ou 

                                                 
185Almada Negreiros, «Impressões da chegada a Lisboa do enviado especial do nosso clube a Paris» in 
Ficções, coordenação de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 86, 88. 
186Id., «História Verde II» in Ficções, coordenação de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2002, p. 94, 95. 
187Id., «O Desenho» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 155. 
188Id., «Amadeo de Souza-Cardozo» in Obras Completas, Vol.VI, Textos de Intervenção, Lisboa, INCM, 
1993, p. 163. 
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seja, uma criação. A voz da criança é a do sábio, cuja Ingenuidade é o conceito, ou 

melhor, a episteme (do grego, «conhecimento»), que está por detrás da claridade que se 

destaca quer no âmbito temático, quer na textualidade.  

A «textualidade entrópica»189 e caricatural de A Engomadeira, novela surrealista 

avant la lettre, dá lugar à prosa cristalina de Nome de Guerra, único romance de 

Almada Negreiros conhecido e publicado até a data, bildungsroman onde o gnómico se 

revela fundamental. O reencontro que é, de um modo e como tivemos oportunidade de 

verificar, a (re)instauração de um passado, implica o recorrer à memória como 

(re)invenção de um tempo que na verdade nunca existiu, mas que, paradoxalmente, urge 

reaver, isto é, «reaver a inocência» através da criação.190 
A memória é uma espécie de código. Mas sendo um código cultural, ela tende a apresentar-

se como se fosse uma dispersiva rede de natureza relacional extremamente fluída, de uma 

grande plasticidade. É uma memória que se torna aleatória, sujeita à inovação, à 

imaginação, às múltiplas disponibilidades adstritas a uma leitura que acaba por ganhar uma 

dimensão- ou uma dispersão – poética.191 
 O que está em causa para o sujeito poético de «Celle qui n'a jamais Fait 

l'Américain» é inscrever-se na Tradição (no seu sentido amplo, máximo, (in)visível), na 

apropriação do texto bíblico e na sua identificação com Jesus. Tal como em A Invenção 

do Dia Claro, «[o] menino revela-se sábio, produzindo uma efabulação interpretativa e 

clarificadora de sentidos profundos, onde a memória individual e colectiva se inscreve 

numa longa teia de significações».192 Por sinal, o episódio «L'ENFANT PARMIS LES 

DOCTEURS»,193 citação intertextual de um episódio bíblico, aponta para a figura de 

uma criança visionária, detentora de uma sabedoria transcendente e uma pureza de 

raciocínio universal, mas também para um saber que se passa pela palavra. Ainda noutro 

momento, «MARTHE VISITE MARIE», a última «memória» da primeira parte do 

poema, a faculdade do Ver é sublinhada, «TU VOIS TOUT DANS TON VENTRE»,194 

numa referência aos olhos de Maria.  

Nestas duas memórias que convocam intertextualmente o texto bíblico tornam-

se cada vez mais claras as correspondências que se estabelecem entre a textualidade de 
                                                 
189Eduardo Prado Coelho, «Quanto mais se Vive mais se Aprende», introdução a A Engomadeira, Lisboa, 
Rolim, 1986, p. 9. 
190 Esta fórmula - «Reaver a inocência» - Almada considera-a como o seu ex-líbris, conforme fica patente 
no «Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta» (Almada Negreiros, Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, 
INCM, 1985, p. 39). 
191Fernando Guimarães, O modernismo português e a sua poética, Porto, Lello Editores, 1999, p. 27-28. 
192Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 210. 
193Almada Negreiros, «Celle qui n'a jamais Fait l'Américain» in Obra Literária de José de Almada 
Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 66. 
194Id., ibid, p. 68. 
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Almada; a germinação do Poeta Menino que, apesar de já presente em A Invenção do 

Dia Claro, terá a sua mais perfeita concretização em O Menino d' Olhos de Gigante, 

tem como núcleo este apropriar da vida e figura de Jesus, cujos olhos que tudo veem, 

são como os olhos do sujeito da já citada «Conferência nº1». Tendencialmente, a 

sabedoria deste Ver vai sendo adquirida não apenas do ponto de vista racional mas 

igualmente do ponto de vista do instinto e do afecto, este último particularmente 

relacionado com a relação da criança com a Mãe em A Invenção do Dia Claro e, mais 

tarde, no breve texto em prosa, «O Homem que não sabe escrever», se bem que 

claramente resumido em «Uma Frase Que Sobejou»: «Ha systemas para todas as coisas 

que nos ajudam a saber amar, só não ha systemas para saber amar!».195 

 Muito provavelmente esta frase que sobejou conquista este estatuto autónomo 

entre as várias partes e fragmentos de A Invenção de uma forma intencional, já que ela 

sintetiza a terceira parte do texto que compreende A Invenção do Dia Claro, «O 

Regresso ou o Homem Sentado», e é, ao mesmo tempo, a tese que se encontra patente 

em toda a posterior produção literária. O verdadeiro saber é intransmissível, só é 

alcançável pelo próprio. «E na verdade, em Arte, a única maneira de cumprir as regras é 

ser independente. As regras do pensamento universal só as pode encontrar cada um 

isoladamente».196 

Em «O Homem que não sabe escrever», texto de ficção breve cujo estilo é 

semelhante ao que Almada Negreiros desenvolve em «O Kágado», o protagonista, 

Domingos Dias Santos, vê-se confrontado com a impossibilidade da escrita, apesar de 

toda a sua formação - «[t]inha a instrução primária, o curso dos liceus, com sexto e 

sétimo de letras, depois Coimbra até ao fim, com três anos a mais» - e do esforço em 

reunir todos os apetrechos para a escrita, «um frasco de tinta inglesa, um caderno de 

papel, caneta, três aparos, uma folha de mata-borrão e um pacote de velas de 

estearina».197 Esta personagem articula-se com «O Caçador»: na medida em que não se 

tratava ainda de um caçador, mas de «um jovem vestido de caçador» que «ia à caça hoje 

pela primeira vez».198  

A «prática demonstrativa» patente no texto e o distanciamento do narrador da 

conduta de Domingos Dias Santos revelam que estamos perante uma narrativa que 
                                                 
195Id., «Uma Frase Que Sobejou» in A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2004, p. 44. 
196 Id. «Modernismo» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 143. 
197Id., «O Homem que não sabe escrever» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/3, Ficções, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 107, 108. 
198Id., «O Caçador» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 117. 
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privilegia o «elemento didáctico»;199 o sarcasmo com que Almada escreve este texto é 

desde logo evidente e a ironia é claramente montada, quer pelo uso dos superlativos ou 

a tendência para a hipérbole, assim como pela absoluta vulgarização da personagem: 
Domingos Dias Santos, mais conhecido pelo Domingos, ou o Dias, ou ainda o Santos, só, 

sem mais nada, era natural da rua do Alecrim. (...) Tinha feito um exame seriíssimo de 

consciência (...). (...) Tinha lido muito, demais tinha a impressão de ter lido tudo (...). (...) 

Todas as manhãs dava ordens para que lhe comprassem todos os jornais que há, e lia, lia 

todos e parecia-lhe, coitado, que aqueles jornais eram todos escritos por pessoas que, como 

ele, não sabiam escrever.200 
 De facto, Domingos Dias Santos é detentor de um saber, mas de um saber 

académico, o que, para o Mestre, é meramente primário; para Almada, tal como escreve 

no «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta», «[o] conhecimento vive cara-à-cara com o 

mistério», isto é, «[o] saber é apenas sistema para o conhecimento».201 De um modo, 

está-se perante um texto que inclui, entre outros aspetos, «uma forte crítica da educação 

como aquilo que rouba ao homem o poder de pensar criativamente».202  Diga-se de 

passagem, a referência a Coimbra não pode deixar de ser lida como uma crítica 

manifesta do Mestre aos «palermas de Coimbra».203 Ao academismo Almada contrapõe 

a espontaneidade, mas a espontaneidade do «[a]prendo a não saber»,204 isto porque «o 

indivíduo está tão longe de si-mesmo que para chegar até si tem primeiro de dar a sua 

volta ao mundo, completa, até ao ponto de partida».205 Afeto, imaginação e instinto não 

representam para Almada Negreiros qualquer tipo de entrave ao exercício da 

racionalidade e da aprendizagem, muito pelo contrário, eles são agentes do 

conhecimento e da criação poética indispensáveis. O Mestre escreve mesmo um poema 

que intitula «Reconhecimento à Loucura» no qual confessa «Tu só, loucura, és capaz de 

transformar/ o mundo tantas vezes quantas sejam necessárias para os olhos 

individuais».206 

Como se pode verificar da leitura do conto, é através do afeto que a criada de 

                                                 
199Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925; Lisboa: ICALP, 1992, p. 86, 73. 
200Almada Negreiros, «O Homem que não sabe Escrever» in Obra Literária de José de Almada 
Negreiros/3, Ficções, Assírio & Alvim, 2002, p. 107. 
201 Id., «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» in Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, INCM, 1985, p. 
39 
202Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925; Lisboa: ICALP, 1992, p. 84. 
203Almada Negreiros, «Coimbra» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 129. 
204Id., «Encontro», ibid, p. 165. 
205Id., «Direcção Única» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p.    
206 Id. «Reconhecimento à Loucura», ibid, p. 157. 
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Domingos Dias Santos sente pelo seu «João do coração» que lhe é permitido escrever. 

Por sua vez, em «A Flor», para que a criança pudesse fazer o desenho, o narrador 

descreve-nos como «a palavra flôr andou por dentro da creança, da cabeça para o 

coração e do coração para a cabeça, á procura das linhas com que se faz uma flôr».207 

No mesmo texto, assim como em «La Lettre», a afetividade torna-se um elemento 

fundamental de cariz temático, sobretudo no diálogo do sujeito poético com mãe, uma 

das duas possibilidades – sempre tipológicas – que a figura feminina toma no corpus 

literário de Almada. A mãe de A Invenção do Dia Claro é uma mãe mítica e cósmica 

(nesse sentido, ela é também uma Eva, a mãe da humanidade), aquela que permite o 

retorno à vida, uma mãe-Maria, como também se verifica em «Celle qui n'a jamais Fait 

l'Américain», precisamente no sentido etimológico de religião, religar, isto é, ela 

permite uma determinada possibilidade de, após um segundo nascimento, o jovem 

poeta, o Poeta Menino, abraçar o cosmos e fazer parte dele.  

Por essa razão, deve ser recordado o que escreve Lima de Freitas, num dos seus 

últimos textos sobre Almada Negreiros, «Almada, o Pitagorismo e a Crítica 

Portuguesa», a propósito de Hermes: 
...o declínio fatal do astro prometaico e o nascimento, no horizonte humano deste fim de 

bimilénio, de um novo modo de sentir e de pensar, de um novo paradigma, de um "novo 

deus", que Gilbert Durand magistralmente identificou: Hermes, o transgressor e o 

unificador das fronteiras, o mestre das conjunções de opostos, o senhor da 

transdisciplinaridade e da visão visionária, propício à dança das complexidades vivas e 

oposto à rigidez da super-razão e uma lógica sem terceiro incluído, que desencadeia 

furacões porque extermina borboletas.208 
 É certo que a perspetiva de Lima de Freitas vai a fundo na vertente iniciática e 

esotérica do legado artístico do Mestre, ao realçar o elemento pitagórico da obra de 

Almada Negreiros, tal como ele o postula no final de Orpheu 1915-1965.209 Se bem que 

já definido como um sistema evolutivo que vai do dionisíaco ao prometaico, por Celina 

Silva,210 sublinhada por uma fase inicial de «excesso», como lembra Martinez Pereiro, 

                                                 
207Id., A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 41. 
208Lima de Freitas, «Almada, o Pitagorismo e a Crítica Portuguesa» in Almada Negreiros, A Descoberta 
como Necessidade. Actas do Colóquio Internacional (Porto, 12-14 de dezembro, 1996). Celina Silva 
(coord.). Edição da Fundação Engenheiro António de Almeida, Porto, 1998, p. 16. 
209«A Antiguidade encontrou a Antinomia Primeira: Memória – Esquecimento. Para legibilidade da 
Antinomia Primeira encontrou concreto no número - extensão, nas suas antinomias par-ímpar, (partes 
iguais) – (partes proporcionais). Tratava-se de recorrer a finito (Forma) para legibilidade de transfinito, 
transnatureza, esta presença, a inseparabilidade de mortal e imortal, enliada em Memória – 
Esquecimento.» (Almada Negreiros, Orpheu 1915-1965, Lisboa, Ática, 1965, p.25.). Repare-se que 
Almada fala de «transfinito», isto é, uma determinada e específica forma de infinito dentro do finito e não 
simplesmente infinito.  
210Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de um poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p.93. 
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uma (re)avaliação do corpus literário de Almada na sua totalidade permite averiguar que 

a personificação do poeta moderno não é Dioniso ou Prometeu, mas sim Hermes. 
Há um verbo grego antigo arkhein, que quer dizer o sentido de chegar primeiro. Desse 

verbo vem a palavra arcaico que quer dizer antigo; em grego, o que veio primeiro. 

Pensemos naquele dia em que, o que hoje é antigo chegou cá a este mundo pela primeira 

vez. Nesse dia o antigo era futurista. Pois em grego o sentido de antigo é precisamente 

aquele que faz hoje rir na palavra futurista. 
O mundo não é novo nem velho. Se não houvesse confusões, se houvesse coragem para não 

fazer confusões, o mundo seria apenas antigo. Ser antigo é o direito de recordar. E saber 

recordar é o único que nos distingue dos outros animais. (...) 

Todos sabemos o que significa actualmente a palavra arcaico: o que já não se usa. Mas o 

que já não se usa é apenas o feitio que tinha da primeira vez que apareceu. Tirando o feitio 

tudo o mais continua igual. Arcaico hoje, significa o contrário do que queria dizer em 

grego. Arquivo: vem do grego e com a mesma raiz que deu arcaico. Arquivo em grego 

significa o lugar de reunião dos chefes. Refere-se aos de melhor memória, aos que 

chegaram primeiro.211 
 O texto supracitado é um fragmento de uma conferência de Almada Negreiros 

realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes a 1933, «Arte e Artistas», que se 

encontra a meio caminho entre o princípio de um percurso que poderá remontar a 1918, 

isto é, ao pacto que, com Santa-Rita Pintor e Amadeo, o Mestre realiza frente ao Ecce 

Homo, e a redação de Orpheu 1915-1965, um texto que fecha um ciclo (que só poderá 

anunciar Começar e Ver...).212 Aliás, é nesse texto que Almada Negreiros faz referência 

ao pacto que os três amigos de Orpheu prometeram: «irmos à antiguidade para o 

encontro da modernidade actual»,213 promessa que, após a morte de Santa-Rita e 

Amadeo, o Mestre cumpre sozinho, razão pela qual dedica Ver aos colegas de Orpheu. 

Já se viu que a viagem de Almada para o «primitivo» é um caminho constante 

para a nascente, para a vida, para a origem – mas esse caminho não é nostálgico, nem 

implica a procura de uma Idade de Ouro impossível de recuperar. Quando em Deseja-se 

Mulher se afirma que «a resposta vem no fim», Almada está a assumir - com Schiller - 

algo de paradoxal, está a defender que a origem, o primitivo, está no futuro e esse fim, 

só aponta para outro começar: repare-se que o Mestre nunca dá a sua obra como 

terminada, o que é sempre necessário é começar (o nome da última obra de Almada!).214 

                                                 
211Almada Negreiros, «Arte e Artistas» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 200. 
212Orpheu 1915-1965 é um livro autónomo, um desdobrável, cuja inscrição no volume Textos de 
Intervenção da edição da Imprensa Nacional e da Nova Aguilar não respeitam, desde já, por uma 
incoerência no que respeita ao título – autêntica truncagem - e pela separação entre o ensaio-memória-
reflexão do Mestre e «3 (três) vocábulos pejorativos em dias do "Orpheu"». 
213Almada Negreiros, Orpheu 1915-1965, Lisboa, Ática, 1965, p. 18. 
214 Para França, «[c]hamar «Começar» ao trabalho do fim da vida não é também um paradoxo – mas a  
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Equacionar a evolução da produção de Almada Negreiros só poderá revelar um «acto 

contínuo», constante produção, poïesis infinita.  

No final de um texto de 1927, em Madrid, «O Desenho», é patente esta ânsia de 

infinito que não é de todo nova, já que está presente num texto de 1915, como «A Cena 

do Ódio»: «é esta em definitivo a expressão do homem moderno: a de artista» e 

prossegue «[n]ão é a ociosidade o que nos apetece, nem a ocupação o que procuramos. 

Amanhã o mundo saberá o que é».215 Talvez por isso, como veremos, a Ingenuidade não 

é tanto um estádio, mas uma busca, uma aprendizagem, assim como se afirma como 

algo sempre incompleto, algo que não está perfeito, é uma totalidade por fazer ou a 

fazer, por vir, que só se dá a ver em sucessivas démarches. 

 A coerência entre as propostas de «Arte e Artistas» e Orpheu 1915-1965 sugere 

uma necessária unidade na descontinuidade no corpus literário de Almada Negreiros 

que abre para uma profusão de textos, práticas polimórficas que migram de textos para 

outros. Contudo, não deixa de haver em Almada um esforço de síntese, até mesmo de 

sincretismo, mais, uma ânsia de totalidade ou de acesso a uma totalidade sinónima de 

perfeição (ou do perfetível), impossível de alcançar, mas para a qual todo o ato poético, 

ou seja, toda a criação, aponta. Pode-se até, lembrar Walter Benjamin a propósito do seu 

estudo Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik e afirmar que esta procura 

não é tanto da ordem do sistemático, mas da ordem do absoluto.216  

O labor poético de Almada é um trabalho de correspondências, um verdadeiro 

«unificador de fronteiras», vai-e-vem pelas potencialidades da linguagem, do discurso, 

em suma, do poético. Mas como pode propor-se a figura de Hermes como tutelar para o 

texto de Almada? Não se trata de um aspeto temático, mas antes de um elemento do 

ponto de vista sistémico e poético-poiético, precisamente porque para o Mestre «[a] arte 

religa o criador a uma realidade essencial, originária».217 

 Ainda em «Arte e Artistas», Almada traça uma linha de continuidade entre os 

postulados do Romantismo de Iena, nomeadamente no que respeita à possibilidade do 

                                                                                                                                               
consciência dum tempo de conhecimento que pode (ou deve) marcar de novo o seu início, após séculos de 
ignorância». (José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 178. 
215Almada Negreiros, «O Desenho» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 156. 
216Ph. Lacoue-Labarthe e J.-L. Nancy em L'absolu littéraire a propósito de sistema convocam a 
formulação de Benjamin: «A l'époque de l'Athenaeum, l'absolu était en tout cas le système dans la figure 
de l'art. Mais il ne cherchait pas cet absolu de façon systématique, il cherchait bien plutôt à l'inverse à 
saisir le Système de façon absolu». (L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, 
Éditions du Seuil, 1978, p. 67). Curiosamente, Eduardo Lourenço usa a expressão «geometria do 
Absoluto» para descrever a fase de maturidade de Almada, quando este se dedica às reflexões pitagóricas. 
(vide o ensaio «Almada-Mito ou o Mito de Almada»). 
217Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo & Vanguardas; Porto: Lello & Irmão Editores; 1992, p. 
108. 
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antigo no novo, «trait distinctif de ce qu'on appellera donc le romantisme, ce n'est pas 

autre chose que le classique – les chances et la possibilité du classique dans la 

modernité». (…) «Ce qui revient en somme à opérer à la «synthèse» de l'Antique et du 

Moderne».218 A viagem de Almada é, assim, uma travessia, mas uma travessia pós-

baudelairiana: 
Não é no risco do efémero que o homem de vanguarda joga; ele joga também, e pelas 

mesmas razões, no risco do eterno. Já Baudelaire achava que «toda a modernidade deve ter 

valor para se tornar futuramente antiguidade». O que deve afligir, pois, não é passar à 

história, é não ter razões para passar à história, porque nunca se saiu dela, porque nunca se 

interferiu nela ou se entrou nela. 
Ora interferir na história, mudar o curso inerte da história, é a primeira razão de ser do 

vanguardista, que com isso não estará senão tentando acabar com a história – com as 

histórias que nos contam desde que a humanidade é pequenina -, para poder passar a viver a 

realidade total.219 
 De um percurso que vai «da iconoclastia ao símbolo» e do símbolo ao sinal, isto 

é, do Narciso do Egipto ao «mago hermético»,220 no «Auto-retrato» de 1943 é evidente 

a inscrição do Mestre na Tradição, sob frases-aforismos de Homero e Picasso, Platão e 

Delacroix, escrevendo a sua «auto-história»,221 formando uma síntese de tempos, de 

unidade e, consequentemente, de acesso a uma «realidade total», ou melhor, aquilo que 

o Mestre vai chamar «síntese viva». Almada Negreiros faz uso desse conceito em dois 

textos, «Comício aos "novos" no Chiado Terrasse» e «A reunião de ontem no Chiado 

Terrasse. O comício aos "novos". Algumas notas interessantes e curiosas escritas por 

alguém que assistiu à assembleia. O discurso futurista do nosso colaborador Almada 

Negreiros».222 O que é a síntese viva? Nas palavras do d' Orpheu Raul Leal, «a união 

absoluta, absolutamente sintética do Passado e do Presente», com «o fim fundamental» 

de «criar Infinito».223    

Num texto de 1959, Almada Negreiros, ainda numa referência ao Pacto, descreve-

o como  
                                                 
218Ph. Lacoue-Labarthe / J.-L. Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 20. 
219Arnaldo Saraiva, «Sobre o conceito de vanguarda» in Literatura Marginalizada, Porto, Rocha/Artes, 
1975, p. 38-39. 
220Eduardo Lourenço, «Almada-Mito e os Mitos de Almada» in Arte Portuguesa, Anos Quarenta, vol. I, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 45. 
221 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade  ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 111. 
222Os textos vêm incluídos em volumes diferentes, o primeiro texto encontra-se no volume dos Textos de 
Intervenção e o segundo no volume dedicado aos artigos publicados no Diário de Lisboa das edições da 
Imprensa Nacional. O primeiro texto está também integrado no volume Manifestos e Conferências. 
223Almada Negreiros, «Uma reunião de artistas no banquete de homenagem ao distinto pintor Júlio Vaz. 
Dois discursos futuristas: de José de Almada Negreiros e Dr. Raul Leal» in Obras Completas, Vol. III, 
Artigos do Diário de Lisboa, Lisboa, INCM, 1988, p. 57. 



60 
 

o grande-frete da Poesia: fazer do antigo o novo, do actual o princípio, o eternamente 

presente, o constantemente perfectível, até a invejável perfeição de ‘chegarmos a cada 

instante pela primeira vez ao mundo’. (…) Amadeo de Souza-Cardoso, Santa Ritta-Pintor e 

eu, diante da tábua quinhentista «Ecce-Hommo» do Museu de Arte Antiga, formámos o 

pacto do grande-frete da Poesia: enquanto a Poesia não é».224  

O trabalho poético de Almada como vanguardista, é esse «grande-frete» como o Mestre 

o descreve, permitir a passagem de algo que está e estará eternamente presente, 

desmontando uma noção de história como continuum, negar-se «viver em branco», 

«aberração na qual o individuo (...) fica (...) alheado da sua própria personalidade 

humana»,225 e destacar aquilo que está latente na tradição, que existe do ponto de vista 

energético, vivo, isto é, aquilo que a qualquer momento pode surgir e iluminar o 

presente. «O novo existe e pode mesmo dizer-se que é precisamente tudo o que há de 

mais antigo».226  

A produção literária de Almada Negreiros é hermética pela via de um encontro da 

modernidade com a antiguidade, por um desejo, como nos diz o Mestre, daquilo que é 

da ordem do universal, do sem tempo, isto é, do constante. Ainda em Orpheu 1915-

1965, Almada afirma não haver qualquer equívoco em «[c]itar aqui a restituição actual 

de Os quinze painéis de D. João I na Batalha feita precisamente por um dos do 

«Orpheu» (...). É a circunstância mesma, homem universal e modernidade: Gregos e 

Romanos (antiguidade), quinze painéis (XV), «Orpheu» (XX)».227  

Esse trabalho «hermético» manifesta-se ao nível da textualidade pela dispersão-

concentração do corpus e pela escrita-palimpsesto à qual já se referiu, primando pelo 

culto do fragmentário; para os românticos o fragmento surge como «l'utopie d'une 

transparence formelle»,228 «forma mais suportável da incompletude», segundo 

Novalis.229 Mas também para ele, fragmentos são sementes, a partir dos quais tudo o 

mais pode germinar.230 A escrita do fragmento, ou melhor, a escrita em fragmentos, é a 

escrita do instante, escreve João Barrento,231 mas já Almada lembrou, em A Invenção do 

                                                 
224Id., «Amadeo de Souza-Cardoso» in Obras Completas, Vol. VI, Textos de Intervenção, Lisboa, INCM, 
1993, p. 163, 164. 
225Id., «Fundadores da Idade-Nova» in Obras Completas, Vol. VI, Textos de Intervenção, Lisboa, INCM, 
1993, p. 147.  
226 Lima de Freitas, Almada e o Número, Lisboa, Arcádia, 1977, p. 35.  
227Almada Negreiros, Orpheu 1915-1965, Lisboa, Ática, 1965, p. 19. 
228Ph. Lacoue-Labarthe/J.-L. Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, 
Éditions du Seuil, 1978, p. 184. 
229Novalis apud João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio 
& Alvim, 2010, p. 73. 
230Referência ao título da antologia de fragmentos de Novalis organizada por João Barrento (Fragmentos 
são sementes, seleção e tradução de João Barrento, Lisboa: Roma Editora, 2006). 
231João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 69 
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Dia Claro, Santo Agostinho: «[a] eternidade e um instante é a mesma coisa». 

Aproximação à totalidade, à «realidade total», aliás, «tout fragment est projet: le 

fragment-projet ne vaut pas comme programme ou prospective, mais comme projection 

immédiat de ce que pourtant il inachève».232 Em que medida pode o fragmento existir, 

melhor, escrever-se sob o signo do hermético? 
Não sendo necessariamente hermético, o fragmento é a forma de linguagem própria de 

Hermes-Toth, deus egípcio-grego que preside ao nascimento da escrita, às encruzilhadas e 

ao comércio. Em cada fragmento se negoceiam sentidos, se tomam decisões nas 

encruzilhadas da linguagem, se buscam caminhos para a significação, brechas para o salto 

que permita «o acesso a um ponto de vista mais alto» (Heidegger). Pensar é abrir caminho, 

e o salto que conduz o pensamento a partir desse caminho não significa o abandono do 

lugar de onde se partiu, mas o acesso a outro ponto de vista ou patamar, que o fragmento 

não contém, mas indica e implica. A este trabalho de Hermes nas encruzilhadas da escrita 

chamou Friedrich Schlegel (no ensaio «Sobre a Ininteligibilidade») «o dialecto dos 

fragmentos»: uma linguagem que é para Schlegel a do incompleto, alusivo, obscuro e 

inacabado, uma fala própria que provoca uma «irritação» infinita, motor da buca incessante 

do sentido, factor de activação da imaginação e da inteligência do leitor.233 
 Uma linguagem do inacabado e incompleto, à procura do centro em torno do 

qual gravita, disseminação-regeneração, o fragmento, «forma concentracionária sempre 

à beira da explosão»,234 aponta igualmente para «o eternamente presente, o 

constantemente perfectível», labor infinito, escrita como ruminação (Nietzsche).235 Tal 

como acontece com o fragmento, o ato poético em Almada reside numa «utopia de 

transparência formal», isto é, «[o] modo mais perfeito de expressão será o mais 

originário», perto da fonte, da essência, do caos criador, o Kunstcaos, como se verá.236  

 Tensão entre o fragmentário e a totalidade, entre a démarche e a frase 

sentenciosa, como se verá, o inacabamento do corpus de Almada aponta para uma 

textualidade em estado embrionário, nascente, em constate devir. Como afirmou Celina 

Silva, «[o]s projectos, esboços e fragmentos, os nomes, apontam para uma obra em 

gestação «futura», para uma realização outra, adiada ou adventícia».237 Assim, a prática 

                                                 
232Ph. Lacoue-Labarthe/J.-L. Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, 
Éditions du Seuil, 1978, p. 63. 
233João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 66-67. É de salientar a referência ao deus egípcio Thot, tendo em conta a referência de A 
Invenção do Dia Claro. Julia Kristeva, em História da Linguagem, afirma textualmente que «[a] escrita 
tal como todas as línguas do mundo era inventada, segundo os antigos Egípcios, pelo deus Thot, a íbis». 
(Julia Kristeva, História da Linguagem, Lisboa, Edições 70, 1969, p. 97). 
234Id., ibid, p. 64. 
235Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias Canetti, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a ciência e tecnologia, 2003, p. 75. 
236Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo & Vanguardas; Porto: Lello & Irmão Editores; 1992, p. 

105. 
237 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
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de uma escrita fragmentária, o anúncio dos livros que não chega nunca a publicar, o 

verso solto escrito num caderno, um conceito que mais tarde se retoma demonstram 

uma escrita ou uma visão da escrita que se assume, afinal de contas, como uma 

aproximação (sugestão, como propõe Fernando Guimarães) áquilo que se quer de facto 

escrever.  

Como se poderá verificar ao longo da dissertação, tais qualidades irão manifestar-

se na escolha de textos a estudar; de uma forma sistemática, parece óbvio que se vão 

preferindo para análise, fundamentação e ilustração do que se quer explicar os textos 

que têm uma qualidade «preparatória», o texto que é o esboço do texto a realizar, o 

projeto do texto que ainda não se escreveu. O «Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta» e 

a «Conferência nº1» são disso exemplos cabais, pois, de certa forma, é com o caráter de 

incompletude com o qual se trabalha. Contudo, repare-se, uma coisa é um texto deixado 

incompleto porque o texto se perdeu, portanto, por razões de ordem material, outra, bem 

diferente, é o texto que se assume como incompleto ou que, não se assumindo como tal, 

sistematicamente adia o seu fim. É desta classe de textos da qual se vai tratar, como se 

todo o corpus de Almada se sustentasse num conjunto de antecipações a um livro 

póstumo, qual livre à venir.238 

 Imenso projeto que guia toda a produção poética, esse livro que se está a 

escrever, funde-se, melhor, faz parte de toda uma mundividência, ou seja, de um 

horizonte utópico que percorre quer a postura, quer a textualidade de Almada Negreiros. 

O ato poético em Almada é o lugar da utopia, é a casa da utopia. A sua utopia é 

equivalente ao começar, é o projeto que nunca tem fim, que nunca está terminado, 

fechado, completo, assim como o fragmento, vislumbre de uma totalidade que não se 

poderá nunca alcançar. «Apesar de ainda não-onde, a obra está vista. Vista na sua 

totalidade. Vista na sua unidade. Não podemos entrar na obra concluída. Estamos 

atrasados milénios a nós mesmos».239 O que nos resta? 

Quando eu nasci, as frases que hão-se salvar a humanidade já estavam todas 

escritas, só faltava uma coisa – salvar a humanidade.240 O único serviço que podemos 

realmente prestar à humanidade é continuá-la. O resto são detalhes.241 

 
                                                                                                                                               
Porto, Fundação Eng. António de almeida, 1993, p. 37. 
238 Respetivamente, título de um livro que Almada anunciou e título do estudo de Maurice Blanchot. 
239Almada Negreiros, «Poesia é criação, Dez minutos antes da leitura por Alberto de Lacerda de poemas 
de outros poetas da nossa língua» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 292. 
240 Id., A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 13. 
241 Id. «Pierrot e Arlequim, Personagens de Teatro» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, 
Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 130.  
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Itinerário sobre o joelho 

Da (re)invenção da utopia à utopia da linguagem 
 

 

 

Por nada deste mundo sofras a existência: 

deixa-te viver.242 

Almada Negreiros 

  

                                                 
242 Almada Negreiros, Ver, Lisboa, Arcádia, 1982, p. 67. 
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A «(re)invenção da utopia», «cosmovisão onde impera uma abertura infinita»,243 

autêntica mitologia dos inícios onde o poeta visionário se move, emerge no espaço 

poético de Almada Negreiros pela interseção do sujeito com o poético, do humano com 

a palavra. O lugar da utopia manifesta-se no poético, na medida em que este é o 

«solvente universal», nas palavras de Novalis,244 isto é, «[a] linguagem se converte em 

palavra primitiva, original, fundadora de mundos, expressão pura regida pela 

ingenuidade. O diálogo das artes é diálogo de linguagens no seio da entidade sincrética 

que a todas rege, a Poesia».245  

É a poética encarada como o poético, isto é, «o poético como poética»,246 que 

rege o sistema aberto de Almada; deve ser lembrado que o Mestre nunca fala de 

literatura – este foi, aliás, listado como um dos «3 (três) vocabulários pejorativos em 

dias d'Orpheu» - mas de Poesia, assumida como criação, manifestação plena do 

humano. Seguindo o rasto de A. W. Schlegel, Almada acredita que «poésie en ce sens 

signifie donc de matière générale l'invention artistique, l'acte merveilleux par lequel 

celle-ci enrichit la nature; comme le dit son nom, une véritable création et 

production».247 

 Por sua vez, a Ingenuidade, plenitude do ser, «radica na procura, em si mesma 

constituinte e constitutiva, de um modo de se situar no universo»;248 sequência e 

consequência de uma postura metamórfica, grosseiramente confundida com 

infantilidade, a Ingenuidade é a um tempo aprendizagem e conhecimento, 

aperfeiçoamento do ser nas «várias idades de cada indivíduo».249 Partindo de premissas 

românticas e pré-românticas, tomando como intertexto Schiller e Jean-Jacques 

Rousseau, Almada cria o poeta ingénuo numa dimensão que ultrapassa o âmbito textual: 

ela é busca-atuação, constante devir, estádio de revelação última, encontro do Homem 

                                                 
243Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 294. 
244Novalis apud Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias 
Canetti, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a ciência e tecnologia, 2003, p. 52. 
245Celina Silva, Da 'Histoire du Portugal par Cœur' ao Encontro da Ingenuidade, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1986, p. 120. 
246Esta é a tese que figura na conclusão da dissertação de doutoramento de Celina Silva sobre o corpus de 
José de Almada Negreiros. Como se pode verificar, este momento da dissertação irá concentrar-se não só 
no estudo dessa tese, mas nas possibilidades de transcendência dessa mesma tese. A conclusão da tese 
Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia foi publicada 
autonomamente, veja-se «Rotas e posturas em demanda da ingenuidade: do poético como poética» in 
Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas. Porto. Série II. Vol. 9 (1992), pp. 173-198. 
247A. W. Schlegel, Leçons sur l'art et la littérature in Philippe Lacoue Labarthe/J.-L. Nancy, L'absolu 
littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 349. 
248Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 276. 
249Almada Negreiros, «Cuidado com a pintura!» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, 
Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 222-223. 
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consigo mesmo no âmago do ser. «(Re)invenção da Utopia» não é mais que projeto – 

talvez projeto do «texte qui n’existe pas encore»250 - que no Mestre se apresenta de uma 

forma dupla em constante convergência: «o poético como poética», fruto da já referida 

«utopie d'une transparence formelle» e a «Ingenuidade», «legítimo segredo de cada 

qual».251  

Projeto transversal da modernidade, o mito do original, a perda do original, 

gérmen do Romantismo de Iena – que é isso senão a ansiedade e procura do Absoluto? 

 

* 

 

o elogio da ingenuidade 

 
Estudar é coisa que qualquer um pode fazer; 

aprender, só aqueles que estão dispostos a 

persistir.252 

Walter Benjamin 

 

 O elogio da ingenuidade escrito por Almada em 1936, dois anos antes da 

publicação do único romance do Mestre editado até à data, Nome de Guerra,253 e 

contemporâneo de «Fundadores da Idade Nova», está longe de ser a primeira 

aproximação-construção de Almada Negreiros a uma postura ingénua. A Invenção do 

Dia Claro, «O Menino d' Olhos de Gigante», a «Histoire du Portugal par Cœur», «O 

Kágado», «Quatro Manhãs», «La Lettre», «Um futurista dirige-se a uma senhora», «O 

Diamante», «O homem que não sabe escrever» ou Nome de Guerra são apenas alguns 

exemplos que demonstram de modo cabal o «imperativo de reinventar a inocência».254 

No entanto, é nessa conferência que Almada sintetiza do ponto de vista reflexivo o que 

para ele representa a Ingenuidade de um modo mais maduro, isto é, numa fase de 
                                                 
250Roland Barthes, «Rhétorique moderne, rhétorique ancienne» in Communications, nº 16, Éditions du 
Seuil/École Pratique des Hautes Études – Centre d’Études des Communications de Masse, 1970, p. 172. 
251Almada Negreiros, «Elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária de 
José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 254. 
252Walter Benjamin, «O Regresso do Flâneur» in A Modernidade, edição e tradução de João Barrento, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 204. 
253 Tal como já foi lembrado nesta dissertação, Nome de Guerra é um romance de Almada que foi 
(re)escrito. Anunciado a 1925 (data de uma possível primeira versão do texto) e publicado a 1938, a 
versão publicada de Nome de Guerra não reflete a escrita, a postura e aquilo que é a manifestação textual 
de Almada na década de 20, mas apresenta claramente – os primeiros capítulos corroboram esta tese – o 
ideário e a escrita do Mestre da fase dos seus cadernos, Sudoeste, nomeadamente do ensaio/conferência 
«Direção Única» e a escrita do conjunto de poemas «Quatro Manhãs».  
254Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925, Lisboa, ICALP, 1992, p. 11. 
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encontro de si. Justamente, «Encontro» é um poema de Almada datado da mesma fase 

de escrita, neste caso de 1937, que sintetiza de modo coeso a Ingenuidade sob o signo 

de Almada: «a minha paz é ignorar. Aprendo a não saber».255 

 A Ingenuidade em Almada é um dos elementos da utopia moderna que é ainda a 

utopia romântica do primitivo, do naïf, isto é, do ingénuo: nas palavras de Friedrich 

Schiller, «[e]les [os ingénuos] são o que nós éramos; são o que devemos tornar a 

ser».256 De um ponto de vista paradoxal, visto que «a única forma de afirmação que o 

absoluto consente é o paradoxo»,257 o ingénuo ainda não o é, é aquilo que pode vir a ser 

mas que ainda não se é, é uma ideia, o que de uma forma imperativa confirma o fundo 

utópico dos projetos de vanguarda. Outro paradoxo da modernidade, este apontado por 

João Barrento em Ler o que não foi escrito, é precisamente a insistente busca de uma 

raiz, isto é, de uma origem, que persegue a modernidade desde o Romantismo de Iena, 

em coexistência com uma postura futurista, afinal a primeira vanguarda histórica. A 

busca desta «pureza» primordial irá refletir-se na produção artística não só a um nível 

temático – que é inegável – mas igualmente ao nível da produção-representação do 

literário como autotélico, autorrepresentativo, autopoïesie, como se verá, porque 

também todas as vanguardas são pós-românticas. Manuel Gusmão, num ensaio sobre 

Rimbaud, lembra, citando Hans Ulrich Gumbrecht, que a nossa «modernidade 

epistemológica» estaria a maturar-se «algures na fronteira dos sécs. XVIII e XIX».258 

 Em «Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia», Almada 

Negreiros apresenta a Ingenuidade como um saber intuitivo anterior ao logos, poder 

criativo e expressão máxima da Poesia. Desde já, a escolha do título ocorre de uma 

forma intuitiva, «força vital de puro sentido poético» à qual o Mestre obedece de 

imediato. Aliás, esse momento é similar ao que acontece em «A Conferência nº1», 

datada de 1920 mas apenas publicada a 1921, quando Almada afirma «[h]á uma ano 

anunciei uma conferência e à hora marcada resolvi instintivamente adiá-la. Sem ter 

compreendido o meu instinto, obedeci-lhe contudo incondicionalmente. Adoro o meu 

instinto».259 Ora, este saber da ordem do intuitivo materializa-se e fermenta-se, por um 

lado, pulsão e, por outro lado, afirma-se contra o saber académico feito academismo, é 
                                                 
255Almada Negreiros, «Encontro» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 164. 
256Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 42. 
257 Lima de Freitas, Almada e o Número, Lisboa, Arcádia, 1977, p. 8. 
258Manuel Gusmão, «Rimbaud: alteridade, singularização e construção antropológica» in Cadernos de 
Literatura Comparada 5, Contextos de modernidade, organização de Isménia de Sousa e Maria de Lurdes 
Morgado Sampaio, Porto, Granito, Editores e Livreiros, 2002, p. 92. 
259Almada Negreiros, «Conferência nº1» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 43. 
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contra a doxa. Em linha com as prerrogativas vanguardistas, a postura ingénua é o 

reconhecimento da falência de um determinado tipo de conhecimento. Nas palavras de 

Georges Rouault, «[o] intelectualismo do século XX é uma procura cerebral de 

morfina».260 Provocações à parte, a Ingenuidade é conhecimento, isto é, uma espécie de 

conhecimento em modo negativo, um conhecimento que reconhece que todo ele é afinal 

«tardio, ineficaz e estéril».261 Nas palavras de Lima de Freitas, «o saber é para eles [os 

«visionários»] um acto amante, consubstanciado em obra criadora: obra que não se 

destinará jamais a alcançar qualquer glória irrisória, mas que aspira dar a ver, que sonha 

fundir as opiniões na unanimidade livre do amor, tornar evidente o mais precioso e 

indizível».262 Para Almada a Ingenuidade é uma postura autoconsciente,263 não 

podendo, por isso, confundir-se Ingenuidade com uma atitude de tipo infantil, sob pena 

de cometer um grave erro interpretativo. 

 A tentação de confundir Ingenuidade com infantilidade surge, muito 

provavelmente, pelos avatares que o Mestre incorpora no seu corpus ingénuo a partir de 

1919. O mesmo autor de «Manifesto Anti-Dantas e por Extenso» que, aliás, não só o 

escreve como faz questão de o ler publicamente em plena Brasileira do Chiado a saltar 

de mesa em mesa, escreve um jornal «infantil» - referimo-nos aos textos que 

correspondem ao jornal manuscrito a parva (em latim), onde a postura vanguardista 

desaparece completamente e dá lugar a uma textualidade lúdica. Tendo em conta que 

estes textos tiveram uma circulação quase nula, perguntemo-nos, então, pelo impacto e, 

já agora, pela própria impreparação, que a leitura pública de A Invenção do Dia Claro 

surtiu na sua audiência. Segundo relatos, a assistência não fazia mais senão rir, ao que 

Almada pedia que parassem de rir, não por ele próprio, mas precisamente por causa 

daqueles que não estavam a rir. Na palavras de Rui-Mário Gonçalves, «[i]nicialmente, o 

público, habituado às provocações de Almada, ria despropositadamente; mas, à medida 

que a leitura foi prosseguindo, apercebeu-se da seriedade e da profundidade daquela 

prosa».264 Era determinante e imperativo chegar ao Outro, comunicar, passar um certo 

tipo de testemunho. Todavia, o problema do Mestre era tentar que o levassem a sério, 

pois o grau de impreparação, - note-se, é um eufemismo para ignorância - da sua 

audiência era elevado: o sujeito poético de A Invenção do Dia Claro é uma criança. 
                                                 
260Georges Rouault citado por Walter Hess, Documentos para a compreensão da pintura moderna, 
Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 54. 
261Almada Negreiros, «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 248. 
262 Lima de Freitas, Almada e o Número, Lisboa, Arcádia, 1977, p. 119. 
263Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 25. 
264 Rui-Mário Gonçalves, O Menino de Olhos de Gigante, Lisboa, Caminho/Edimpresa, 2005, p. 11. 
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 Vivência do espontâneo, viagem pelo onírico, pelo primitivo, a infância é 

privilegiada como um tempo idílico anterior à implantação do logos no pensamento, ao 

qual as epígrafes de Ernest Hello a «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da 

esperteza saloia» fazem jus: 
Le génie et l’enfance ont une admirable ressemblance: c'est la naïveté! 
Les hommes n'ont donc pas remarqué que le contraire de l'art c'est la ruse? Pour n'avoir pas 

encore fait cette remarque, il faut vraiment qu'ils soient bien vieux.265 
Ao mesmo tempo que a Ingenuidade implica uma postura adâmica, possibilidade de 

regresso a um estádio primordial e sincrético, a infância é precisamente a fase em que o 

pensamento se rege pelo emocional, pelo irracional, ou melhor, ainda nas premissas do 

racional, na sua antecâmara. Schiller vai mais longe ao afirmar que a criança não poder 

ser se não sagrada: 
Na criança manifesta-se a disposição e determinação, em nós a consumação, que 

permanece sempre infinitamente aquém daquela. Daí que a criança seja para nós uma 

presentificação do ideal, não do ideal consumado, mas do ideal proposto ou abandonado, 

não sendo portanto de modo alguma representação das suas carências e limites, mas, pelo 

contrário, a representação da sua força pura e livre, da sua integridade, o que nos comove. 

Para a pessoa com sentido ético e sensibilidade, uma criança será por isso um objecto 

sagrado (...).266 
 O texto de Schiller Sobre a poesia ingénua e sentimental tem um interesse 

capital nesta matéria, não apenas por sintetizar e problematizar de um ponto de vista 

sistemático o que se define por caráter ingénuo em diálogo com o caráter sentimental, 

mas igualmente por se tratar, nas palavras de Teresa Rodrigues Cadete, de um «tratado 

poetológico». Quer isto dizer que, para Schiller, Ingenuidade e poesia são 

indissociáveis, o que coloca o caráter ingénuo no cerne do poético por excelência, como 

de uma forma óbvia é visível para Almada Negreiros, quando este afirma que a 

Ingenuidade é «o terreno e atmosfera próprios da poesia».267 Isto para deixar claro que a 

criança, assim como a infância, não são temas para Almada ou meros motivos. Aliás, a 

Ingenuidade também não o é: a criança é, fruto de uma postura metamórfica, o avatar 

que Almada veste após (re)nascer, desejo que irá perseguir de uma forma obsessiva ao 

longo da sua obra. Nas palavras de Nuno Júdice, 
Almada sente que a autonomia da Arte – e do Artista – é uma utopia, impossível no 

presente, dado que «o poeta representa com o santo os únicos casos humanos onde a 

                                                 
265Almada Negreiros, «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 245. 
266Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 44. 
267Almada Negreiros, «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 245. 
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realidade não se sobrepõe ao homem»; e assim, colocando o poeta fora da dimensão 

temporal da História, identifica-o com a condição de liberdade absoluta, designada pelo 

termo ingenus, nascido livre.268  

 Certamente é Nome de Guerra que, do ponto de vista narrativo, se afirma como 

o exemplo cabal da Ingenuidade, mas é, talvez, na lírica que, de uma forma mais 

espontânea e menos especulativa, Almada concretiza de uma forma sucinta, clara e 

ideal, o caráter ingénuo. Contudo, em ambos os casos o que está presente é uma espécie 

de «autobiografia poética que é também uma auto-história literária», nas palavras de 

Celina Silva.269 Ao se assumir que a criança é uma das possíveis figurações do caráter 

ingénuo, sendo através dela que surge a voz poética, leva-nos a crer que não sendo 

apenas um motivo, torna-se desejável que seja a partir da sensibilidade da criança que 

todo o real, real em sentido lato, seja assimilado, conhecido ou até criado. Pretende-se, 

deste modo, encontrar uma determinada forma de expressão que sintetize de modo cabal 

um estado de (re)nascimento, um estado de «pureza» que, ao nível poético, encontra o 

seu apogeu em Mallarmé, «[o] maior representante da poésie pure».270 Curiosamente, 

Sedlmayr chama esta poésie pure de «projeto», denunciando o caráter altamente utópico 

desta conceção do literário;271 mas não serão todas as vanguardas pós-românticas 

igualmente «projetos», visto que o Romantismo é «notre lieu de naissance»?272 

 É o próprio Schiller quem dá resposta ao equívoco da «infantilidade». «O 

ingénuo é uma infantilidade onde já não é esperada, não podendo por isso mesmo ser 

atribuída à infância real no sentido mais rigoroso».273 Talvez por isso, a Ingenuidade é 

uma matéria ex-libris para a criação literária em Almada Negreiros porque ela permite o 

desdobramento do sujeito, melhor, ela é o agente da própria «autogestação» do sujeito 

poético, isto é, o fermento, o elemento latente que aciona os vários nascimentos do 

poeta e dos seus avatares.274 

 Apesar de a criança ser a representação mais próxima daquilo que se pretende 

como ingénuo, não é apenas nesse âmbito que Almada trabalha com a matéria ingénua. 

Nome de Guerra é, de novo, um exemplo a convocar, uma vez que a intriga em nada se 

                                                 
268 Nuno Júdice, «Almada, o espírito engenhoso» in Revista Colóquio/Letras, Almada Negreiros//Mário 
de Andrade, nº 149/150, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 41. 
269Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 76. 
270Hans Sedlmayr, A Revolução na arte moderna, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 52. 
271Id., ibid., p. 54. 
272Philippe Lacoue-Labarthe/ Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 17. 
273Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 46. 
274Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 210. 
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assemelha com a maternidade e com uma afetividade maternal (tema absolutamente 

capital para textos como A Invenção do Dia Claro, «La Lettre» ou «O Menino d'olhos 

de gigante»), mas com a relação de um homem adulto, portanto, já não menino, 

Antunes, com uma mulher, a Judite, o que não impede este romance de ser um romance 

de Ingenuidade ou, como lhe chamou José Augusto França, «romance do Ver». De um 

modo um tanto diferente, as breves narrativas que Almada publica no Diário de Lisboa 

são também textos de maturação ingénua, «O Diamante», «O Kágado», «O Dinheiro». 

 Afastando totalmente a ideia de equivalência ou proximidade entre o caráter 

ingénuo e o caráter infantil, talvez seja mais significativo perguntar a razão pela qual 

«A Verdade» é «a mais antiga de todas» as «Démarches para a Invenção do Dia Claro», 

que vem reproduzida no final do livro editado pela Olisipo275 e pensa-lo com o 

fragmento-aforismo de Nome de Guerra, «[q]uem pensa sozinho não quer senão a 

verdade, as justificações são por causa dos outros».276 Esta matéria especulativa, até 

mesmo de alcance ético e gnosiológico, sustenta a vital separação entre o que se 

pretende com Ingenuidade em Almada Negreiros e uma conotação de infantilidade 

assemelhada ou caracterizada como uma ignorância um tanto «gratuita». Mas engana-se 

quem crê que a verdade é sinónimo de arte. «Todos nós sabemos que a arte não é a 

verdade. A arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade, pelo menos 

aquela verdade que nós, como homens, somos capazes de compreender».277 

 É igualmente significativo um momento de Nome de Guerra – texto convocado 

recorrentemente, visto o protagonista não ser uma criança e isso obrigar a um 

«descolar» de uma visão infantil face à Ingenuidade, no sentido almadiano do termo – 

que demonstra de uma forma clara como a Ingenuidade em Almada se processa. No 

XXXI capítulo, Luís Antunes, o protagonista do romance, encontra-se à espera de Judite 

e temos um narrador que, de uma forma mais ou menos irónica, descreve a situação: 
Levantou-se e foi ao andar de cima perguntar à vizinha se não tinham deixado nenhum 

recado para ela ou a chave. Ia já bater-lhe à porta, quando pensou que, se houvesse alguma 

coisa, ela lho teria dito há bocado. Desceu e sentou-se outra vez no degrau. Parecia-lhe 

horrível uma escada! Não ter chave para entrar em casa era-lhe significativo 

suficientemente para não procurar mais símbolos para a sua presente situação. Não saber 

onde para quem devia estar em casa, a mesma coisa: também era evidente de significação e 

                                                 
275Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
44. 
276Id., Obra literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 
2004, p. 34. 
277Picasso in Walter Hess, Documentos para a compreensão da pintura moderna, Lisboa, Livros do 
Brasil, s/d, p. 64-65. 
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de simbolismo. Ter de ficar na escada, também.278 
 Este pequeno excerto do único romance do Mestre publicado até à data ilustra de 

uma forma um tanto explicativa, face às achegas do narrador, que a Ingenuidade não 

pode corresponder à infância no sentido real ou rigoroso do termo, como Schiller 

escreve, isto porque ela implica uma aprendizagem, uma sucessivo ultrapassar de 

etapas, tal como se sobe degrau a degrau uma «escada» para se conseguir uma «chave». 

Não é por acaso que o percurso de Nome de Guerra se assemelha ao de um 

bildungsroman. Estas conclusões apontam para uma outra, a saber, a de que, em Almada 

Negreiros, a Ingenuidade não é propriamente um estado, mas vários estádios.  

Num momento inicial, ela implica o «(re)nascer», assim o poeta nasce menino, 

momento de escrita de A Invenção do Dia Claro e o «Menino d'Olhos de Gigante», 

aproximadamente, a fase que vai da sua partida para Paris, a 1919, até 1924, com a 

produção e publicação de Pierrot e Arlequim. A textualidade caracteriza-se pela sua 

forma fragmentária, mas também por um culto da rima e da lengalenga, pleno revisitar 

de um universo naïf e infantil, como acontece com «O Menino d'olhos de gigante», 

«Antes de Começar», «Rondel do Alentejo» e com as versões em verso de «Histoire du 

Portugal par Cœur».279 Nome de Guerra, publicado a 1938, é uma concretização da 

matéria ingénua de uma forma menos «lírica» e mais «especulativa», demostrativa, 

expositiva. O texto apresenta um claro abandono de uma concretização de tipo naïf – é, 

muito pelo contrário, por uma postura aproximadamente existencialista que se 

desenvolve o caráter ingénuo, assim como a textualidade se aproxima de um registo 

gnómico, que se acentua na maturidade, salientando-se os aforismos que dão nome a 

vários capítulos deste romance, como «A sociedade tem que ver com todos, não tem 

nada que cheirar com cada um», «Quando se passa de um lugar para o outro, levamos 

em geral o primeiro connosco» ou «À segunda vez que se nasce assiste-se ao próprio 

nascimento».280 É de salientar que a simbologia do «(re)nascimento» não é abandonada, 

                                                 
278Almada Negreiros, Obra literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 80. 
279 Assim como «Antes de Começar», «Rondel do Alentejo» é texto que foi reescrito por Almada. Numa 
primeira versão datada de 1913, este texto tem uma outra variante publicada na Contemporânea, «onde se 
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publicações decorridas entre 1921-26» (Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da 
ingenuidade ou a (re)inveção da utopia, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, pp. 325, 326).  
280 Acerca da importância do aforismo no romance Nome de Guerra, escreve José-Augusto França: 
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«significante-significado» que assumem». (José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, 
Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 98). 
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ela assume neste texto uma dimensão estrutural, ao marcar os três nascimentos de 

Antunes que são etapas iniciáticas. Pela sua textualidade e estilo, Nome de Guerra está, 

de certa forma, bem próximo da produção ensaística de Almada dos anos 30, como é o 

caso do seu elogio da ingenuidade ou «Direcção Única», que do próprio conceito de 

produção que circula à volta de A Invenção do Dia Claro. Assim, «a Ingenuidade é essa 

ininterrupta capacidade, pelo sujeito produzida, de (re)criar uma relação directa com o 

cosmos e, concomitantemente, consigo mesmo, no ultrapassar da contingência, no 

aceder à sabedoria que tudo regula».281 

 O desejo de concretizar ou criar uma relação direta com o cosmos é uma das 

reivindicações do caráter ingénuo, como é de todo presente no texto de Schiller. Não é 

irrelevante recordar que a matéria ingénua que aqui se trata se inscreve num desejo 

utópico vigente nas vanguardas e que recua até ao Romantismo de Iena, podendo-se 

afirmar que existem claras correspondências e convergências entre o corpus de Almada 

e o projeto do grupo de Iena. De certa forma, à leitura de «Fundadores da Idade-Nova» 

não parece indiferente a proposta schlegeliana de uma «nova mitologia», ou quando 

lemos «Só um artista pode adivinhar o sentido da vida», ficámos na dúvida se foi de 

facto Novalis quem o escreveu ou se foi Almada Negreiros.282 Não podemos afirmar 

textualmente que Almada conhecia estes textos, mas parece claro que eles estão 

presentes, no mínimo, como referências textuais ou como seus precursores, lembrando 

Borges. 

 O (re)nascimento é inequivocamente sintomático de um desejo romântico de 

busca da raiz, da «pureza», da «origem»: está-se perante uma ordem temporal que se 

afasta do cronológico e que procura o mítico pela via do sincrético. Escreve Hans 

Sedlmayr que «a origem encontra-se no mito primitivo, no sonho, naquele caos gerador 

do qual, no entanto, tudo pode ver».283 Para Ph. Lacoue-Labarthe e J.-L. Nancy, esse 

                                                 
281Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto,      Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 288. 
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seleção, tradução, introdução e notas de João Barrento; Lisboa: Editorial Presença; 1989, p. 258. Apesar 
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Universo. (…) A autêntica matemática é o elemento do próprio mago. (…) Aquele que não abre com 
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Matemáticos» in Fragmentos de Novalis, seleção, tradução e desenhos de Rui Chafes, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 1992, pp. 125, 127). 
283Hans Sedlmayr, A Revolução da arte moderna, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 85. 
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caos gerador é um «caos primitivo» que dá pelo nome de «Kunstcaos»,284 matéria 

genesíaca, instauradora e que se articula com o mito do homem primitivo, mito 

originalmente «calquée sur la Genèse».285 Isto porque, de um modo, esta vertente 

primitivista da modernidade, chamemos-lhe assim, ansiedade e desejo de um estado de 

pureza, do original e de espontaneidade aponta para o sagrado e para o mítico. Mais que 

isso, não está longe desta postura uma dimensão adâmica, como se referiu. 

Curiosamente, em certos momentos de Deseja-se Mulher, nomeadamente, por altura do 

«Terceiro Quadro», um «Ele» e uma «Ela» conversam acerca do espaço onde se 

encontram. A «casa» anteriormente descrita pela sua composição parca, incompleta, 

apenas as suas paredes-mestras estavam de pé; contudo, no centro desse espaço nasceu 

uma árvore «exuberantemente frondosa»: 
Ele – Faz-me o favor. Sabe dizer-me o nome deste sítio? 

Ela – Aqui não é sítio nenhum. 

(...) 

Ela – Aqui não tem nenhum nome. 

Ele (Olhando a cena) – Uma casa. Não se faz uma casa em sítio nenhum. 

Ela – Isto esteve para ser um sítio com um nome. O senhor viu aqui uma casa. Chama a isto 

uma casa? 

Ele – Os restos de uma casa. 

Ela – Nem isso. Também não. Não chegou a ser uma casa. Ficou a meio. 

Ele – Não passou das paredes. 

Ela – Ficou parada à nascença. Para sempre. 

Ele – Não parece obra recente. 

Ela – Nem antiga. O que é velho parece antigo. Mas o antigo não envelhece.286 
 Todo este diálogo que se prolonga em Deseja-se Mulher evoca um estado 

primordial, vivência no paraíso, onde apenas existia um homem e a mulher, Adão e Eva. 

Apenas existia a unidade: «[t]udo o que se está contando passou-se nos primeiros dias 

do mundo à sombra de uma árvore».287 Cultivado de forma muitas vezes andrógina, o 

desejo de unidade não estará já presente no célebre «1+1=1», cultivado muito antes de 

«Direcção Única», num texto de 1919 como «Histoire du Portugal par Cœur», texto 

seminal da poética da Ingenuidade? Por um lado, e tendo em mente o percurso de Luís 

Antunes em Nome de Guerra, não é arriscado afirmar que o motivo, melhor, a busca da 
                                                 
284Ph. Lacoue-Labarthe/J.-L. Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, 
Éditions du Seuil, 1978, p. 72, 73. 
285Christian Angelet, «Le paysage romantique et le mythe de l'homme primitif» in Cahiers de 
l'Association internationale des études françaises, 1977, nº 29, p. 102. 
286Almada Negreiros, «Deseja-se Mulher», Obras Completas, Vol. VII, Teatro, Lisboa, INCM, 1993, p. 
122. 
287Id., «Direção Única» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 163. 
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unidade, vai num primeiro sentido de união com um outro, do homem com uma mulher 

e que depois é abandonado pela busca e afirmação de uma harmonia do indivíduo 

consigo próprio, o que consubstancia uma espécie de acesso à «realidade total» que o 

«ver ao longe» propicia.  
É o ver, arquétipo das formas originais. O ver que estabelecia a relação exacta entre o 

sagrado e o sensível. Sagrado que é dos deuses. Sensível que é dos humanos. O ver claro 

que Homero possuía e que caracterizava os homens da Grécia antiga. Ver que é, por isso, 

originário e genesíaco para a nossa cultura ocidental.288 

 Muito provavelmente, toda a cosmovisão pré e pós-romântica contém um aspeto 

sagrado, isto é, mítico, principalmente no que respeita à noção de completude e unidade 

e na defesa ou possibilidade ou, na formulação de Jean-Jacques Rousseau, de «voltar ao 

estado da natureza»,289 desejo claramente utópico. É pertinente recordar que Almada 

procura, após a transmutação textual que ocorre na sua poética, redimensionar a sua 

postura e alargar o seu campo de receção: torna-se necessário passar um testemunho, 

como já se escreveu, mas um «testemunho sagrado», segundo Duílio Colombini.290 A 

matéria do caráter ingénuo aproxima-se de uma visão pastoril, da nossa «infância 

perdida» como escreve Schiller, de uma ideação bíblica, adâmica, vivência do sagrado, 

numa tentativa de recuperar uma estado mítico anterior à queda, a queda de Adão e Eva 

do paraíso, que representa o início do pecado e o princípio da corrupção do Homem. 

«Aspirar à pureza, significa favorecer o instinto, humanizar a arte e deificar o 

homem».291 

 Ora, todo o esforço moderno de uma postura naïf, pura, íntegra, parte da 

premissa de que há uma harmonia natural cuja essência se perdeu e à qual é imperativo 

regressar, reaver: é a condição ainda e sempre romântica do «toujours-jamais-perdu».292 

Antes de Almada Negreiros e da sua geração de vanguardistas, já Friedrich Schlegel 

esboçou um projeto para uma «nouvelle mythologie»,293 cinco anos depois da 

publicação de Sobre a poesia ingénua e sentimental de Schiller, editado em 1795. 

                                                 
288 E. M. de Melo e Castro, « «Ver»: em três tempos» in Voos da Fénix Crítica, Lisboa, Edições Cosmos, 
1995, p. 81. 
289Jean-Jacques Rousseau, Do contrato social; Ensaio sobre a origem das línguas; Discurso sobre a 
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, tradução de Lourdes Santos Machado, 
introdução e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado, 5ª edição, São Paulo, Nova 
Cultural, 1991, p. 235. 
290Duílio Colombini, Almada Negreiros, São Paulo, Universidade de S. Paulo, 1978, p. 130. 
291Apollinaire citado por Walter Hess, Documentos para a compreensão da pintura moderna, Lisboa, 
Livros do Brasil, s/d, p. 67. 
292Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 72. 
293«Discours sur la mythologie» é um subtítulo que pertence ao texto publicado por Friedrich Schlegel na 
Athenaeum, «Entretien sur la poésie», a 1800. Para uma informação mais detalhada dos conteúdos da 
revista consultar o volume L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand. 
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Schiller escreve que «[t]udo se passava de modo muito distinto com os gregos antigos», 

visto que «a sua mitologia era ela própria a inspiração de um sentimento ingénuo, o 

nascimento de uma alegre admiração, não da razão especulativa como a fé dogmática 

das nações modernas»,294 o que confirma a proposta de uma «nouvelle vision de 

l’Antiquité», tal como Jean-Luc Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe defendem, «un 

rapport entre «Anciens» et «Modernes»».295 

 Justamente, para Jean-Jacques Rousseau, num texto anterior ao de Schiller, 

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, adianta 

que o «homem que medita é um homem depravado».296 De novo, provocações à parte, o 

que aqui se pretende é uma síntese do Antigo e do Moderno – a «síntese viva» - que 

permita ao Homem readquirir uma harmonia, isto é, uma vivência mítica e total em 

plena harmonia com o cosmos. Para tal, escreve Schlegel, é necessário que a 

«humanidade encontre o seu centro», recorrendo à «éternelle source originaire de la 

poésie», pois só esta pode «suspendre la démarche et les règles de la raison raisonnante 

et nous replonger dans la belle confusion de la fantaisie, dans le chaos originaire de la 

nature humaine».297  

 Como pleno estado primordial, o caráter ingénuo implica uma reatualização da 

postura dionisíaca de Almada, vivência de excesso: «[a] subjectividade submetida à 

experiência dionisíaca assume agora um dado pendor apolíneo, ou tendencialmente 

apolíneo, dessa via resultante».298 O apolíneo ou o «dórico», como lembra Almada em 

Ver, constitui com o dionisíaco uma oposição dicotómica que, segundo Almada, não é 

suficiente para a plena unidade e harmonia do humano; basta, aliás, ler Pierrot e 

Arlequim para entender que, isoladamente, estas duas categorias não se equilibram. 

Como lembra Lima de Freitas, Almada persegue o signo de Hermes como mestre das 

conjunções de opostos, assim como o naïf é o motivo da reunião do Antigo com a 

Modernidade.299 É ao poético encarado como a «mais completa expressão possível da 

                                                 
294Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
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allemand, éditions du Seuil, 1978, p. 70. 
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humanidade»300 que cabe instaurar essa «idade nova», encarando-se o poeta como 

profeta, «le rôle d' «éducateur» de l'humanité».301  

 Mutatis mutandis, todo o ato poético em Almada Negreiros parte da consciência 

da noção de uma unidade e uma harmonia que não está ainda visível mas que é possível 

alcançar. Celina Silva vai mais longe ao afirmar que todos os textos de Almada 

Negreiros «são o retomar de originais perdidos, esquecidos, voluntariamente ou não» o 

que nos leva de volta à «Conferência nº 1». Este texto-primeiro adquire de uma forma 

velada (dado a quase inexistência de matéria crítica acerca do mesmo) um elevado grau 

de importância, uma vez que é um texto que pertence ao universo de La Révolution 

Individuelle, esse mesmo texto, conjunto ou sistema de textos, perdido ou em projeto.  
 O ORIGINAL DA CONFERÊNCIA 

Perdi o original da conferência. Vim para pedir desculpa de ter perdido o original. 

(...) 

Se é verdade que perdi o original, também é verdade que ainda não me esqueci do que eu ia 

dizer. 

(...) 

Outras obras queridas como as que acabo de perder, consegui eu perdê-las 

propositadamente e da maneira mais infalível, isto é, queimando-as, para ver se o seu valor 

resistia à realidade de um fósforo aceso. E se algumas houve que desapareceram por 

completo, outras ficaram de pé nos seus esqueletos carbonizados. É precisamente o que 

acaba de acontecer com o original que acabo de perder.302 
 De um modo consciente, «A Conferência nº1» não é ainda uma conferência, ela 

é o projeto de uma conferência ou, se quisermos, o «antes de começar» de uma 

conferência. A estrutura do texto, numa disposição que em muito se assemelha à de A 

Invenção do Dia Claro (com o qual mantém uma relação de intertextualidade), 

apresenta-se de forma fragmentária, descontínua, separada graficamente por asteriscos. 

A partir do momento em que o poeta afirma que vai «tentar reconstituir a conferência 

perdida», é de uma forma insistente que repete a vontade de iniciar a conferência. 

Almada repete «Vai principiar» no mínimo quatro vezes; essa é, aliás, a forma como 

termina o seu texto: «[v]ai principiar, minhas senhoras e meus senhores!». No entanto, o 

texto de seguida termina sem que, efetivamente, a conferência comece. A 

inevitabilidade da perda do original é isso mesmo, uma inevitabilidade, e por essa razão, 

a conferência nunca se materializa, isto é, ela nunca se dá a ver porque, precisamente, 
                                                 
300Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 63-64. 
301Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 193. 
302Almada Negreiros, «Conferência nº 1» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 43, 44. 
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ela se dá nas sucessivas démarches que a anunciam, à procura de um momento de 

revelação última que nunca chega. Em última instância, «A Conferência Nº 1» é a única 

possibilidade de reaver a conferência perdida. 

 Justamente, é esta ideação de algo que está perdido e que igualmente, de uma 

forma inevitável, se persegue, que jaz no signo da Ingenuidade. Por essa razão, Schiller 

escreve acerca de uma «infância perdida»,303 espécie de paraíso perdido e (porque 

não?) tempo perdido, que urge projetar, não para um passado nostálgico, mas para um 

futuro, isto porque é algo que está por fazer, uma realidade que urge fundar, uma 

«idade-nova» que é necessário construir, regida e instaurada pelo poético e pela relação 

do poeta com a palavra: 
Há sempre uma Arcádia ou uma Idade de Ouro, bem conhecidas de outras eras, à nossa 

espera entre os modernos. No centro, de braços (e pernas) abertos para receber os adeptos, a 

Arte. A mitologia da origem é uma mitologia estética. À porta desse paraíso ficam as 

figuras do Mal – a mulher e o saber, Kundry e Gurnemanz. E como na cena primitiva, à 

sombra da árvore do Conhecimento (e da Vida!). Só o puro, o pobre tolo, o bobo da corte 

na sociedade burguesa (ou o seu demónio) – o artista -, espera ter lugar nesse paraíso.304 

 

* 

 Se A Invenção do dia Claro é o «ponto de fuga» a partir do qual se constrói ou, 

melhor, se procura, uma «poética da Ingenuidade», Nome de Guerra será o culminar 

desse percurso, registo de uma viagem que é, ao mesmo tempo, uma iniciação, retrato 

de um percurso na demanda da Ingenuidade.  
Neste sentido, podemos ler o livro como autêntico ritual de iniciação, na perspectiva mítica 

e na perspectiva psíquica. Por um lado, Antunes é o neófito que, num tempo tornado 

circular, volta ao princípio, para a descoberta de si (…); por outro lado, é o «herói solar» de 

que fala Jung, que precisa de regressar ao ventre materno para renascer (…)305  

Nome de Guerra, romance onde a «busca da autenticidade do ser» se processa «menos 

ao nível psíquico que ôntico», tem características de um bildungsroman.306 Nas palavras 

de José-Augusto França, Nome de Guerra é «o único «romance de aprendizagem» que 

se escreveu em Portugal»,307 consequente da articulação do poético com o reflexivo, 

                                                 
303Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 42. 
304João Barrento, Ler o que não foi escrito, Lisboa, Edições Cotovia, 2005, p. 36. 
305 Álvaro Cardoso Gomes, «A aprendizagem de desaprender» in Revista Colóquio/Letras, Almada 
Negreiros/Mário de Andrade, nº149/150, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 125.  
306 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº10, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 9. 
307José-Augusto França, «Nota de Leitura de «A confissão de Lúcio» e de «Nome de Guerra» in Estrada 
Larga, Vol. I, Porto, Porto Editora, s/d, p. 495. 
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«presença de uma dimensão metafísica».308  

 Se quisermos avaliar o percurso de Almada Negreiros no que respeita à prosa 

longa, ou seja, pondo de lado os contos, parábolas e crónicas que vai publicando na 

imprensa, temos de recuar até 1915, com a escrita e publicação de A Engomadeira, para 

encontrar um ponto contrastivo. Colocados lado a lado, é inequívoco que Nome de 

Guerra é uma atualização da novela vanguardista reequacionada pela matéria ingénua. 

Assim, a ironia e o comentário social permanecem, mas passam para um nível 

secundário, já que o que está agora em causa é a viagem de Luís Antunes ao longo dos 

seus três nascimentos, um percurso que é, a um tempo, aprendizagem e plena assunção 

do ser na sua busca constante. O que permanece capital nos dois textos é presença da 

mulher e a importância da «experiência sexual enquanto portadora de conhecimento e 

manifestação suprema da vida».309 No entanto, em Nome de Guerra, a relação de 

Antunes com Judite adquire ambições mais amplas, na medida em que esta é 

textualmente considerada como «uma pedra de toque, um degrau, é a entrada, é a minha 

entrada na realidade», nas palavras de Antunes.310 

 Tal como A Invenção do Dia Claro, Nome de Guerra tem uma estrutura 

tripartida, cada uma marcada por um (re)nascer que se volve, no derradeiro momento do 

texto, autonascimento. José-Augusto França escreveu já – a propósito da relação que 

este romance mantém com A Invenção – que « «Nome de Guerra» responde à 

«Invenção do dia claro», numa maturidade atingida, através do labirinto dum quotidiano 

tornado simbólico».311 Mas, «[s]e, em «A Invenção do Dia Claro», é o próprio poeta 

que se inicia numa «vida interior» por meio da viagem, em Nome de Guerra, este 

conceito de viagem espiritual é exteriorizado, contado em forma de uma história, e, 

assim, transferido para um plano narrativo».312  

O momento em que «o protagonista toma o partido das estrelas» é o culminar de 

                                                 
308João Paulo da Costa Fernandes Ferreira de Sousa, «A educação existencial» in Forma Espacial e 
Abstracção em Nome de Guerra de José de Almada Negreiros, dissertação de mestrado em literatura 
portuguesa moderna e contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 
p. 19. Fernando Guimarães define a singularidade de Nome de Guerra nos seguintes termos: «[o] desejo 
que é posto em questão em Nome de Guerra não é o que se mede através das relações entre o sujeito e um 
corpo que pode ser o outro; é, antes, um desejo de conhecimento, uma atitude iniciática onde o próprio Eu 
irrompe». (Fernando Guimarães, «Um romance único no modernismo português: «Nome de Guerra» de 
Almada Negreiros» in Simbolismo, Modernismo & Vanguardas, Porto, Lello & Irmão Editores, 1992, 
123).  
309Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 103. 
310Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 76. 
311 José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 96. 
312Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925; Lisboa: ICALP, 1992, p. 93. 
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sucessivos encontros e descobertas, o sucessivo desvendar do mistério que envolve a 

vida (e é nessa medida que Nome de Guerra se aproxima de uma sensibilidade 

existencial). O primeiro nascimento é o nascimento físico, isto é, o nascimento factual, 

de Luís Antunes e toda a sua vivência até chegar a Lisboa, cuja principal referência é 

Maria, a «namorada» que Antunes deixa na sua terra-natal e que acaba por morrer de 

amor por ele. O segundo nascimento dá-se por via da união de Antunes com uma 

prostituta, «Judite», o qual desencadeia o contacto do protagonista com a realidade, 

com aquilo que ela chama de perda do medo, isto porque «perder o medo era ganhar o 

conhecimento da vida».313 O terceiro e último nascimento é, como já se escreveu, um 

autonascimento, fruto do reconhecimento da falência dessa mesma realidade que se 

revela falsa e que assim se opõe à busca da verdade, aquilo que o Mestre chama de 

íntimo pessoal: «[o] nosso íntimo é inatingível por outrem. (...) O nosso íntimo pessoal 

é de ordem humana, estética e sagrada. Serve apenas o próprio. É o seu único caminho. 

O melhor que se pode fazer em favor e qualquer é ajudá-lo a entregar-se a si 

mesmo».314 
Reflexo da vontade de se manifestar numa forma pura e absoluta, este «íntimo pessoal» é 

percorrido por uma dimensão transcendente, que se consubstancia na maior importância 

atribuída ao passado geracional em detrimento do presente da sociedade. Valoriza-se o 

invisível sobre o visível, pois apenas aquele, na sua essência mais profunda, é capaz de 

consubstanciar esse desejo de ordem que inquieta o sujeito na ânsia de restabelecer o 

equilíbrio na sua relação com o mundo.315 
 O sucessivo nascer e renascer é o garante de uma individualidade, aquisição de 

autonomia, evolução paralela à apropriação do nome próprio. Num primeiro momento, 

Antunes vê-se confrontado com a insuficiência da sua educação, isto é, ele não tinha 

ainda entrado na realidade, vivia com a sensação de que estava «atrasado» em relação à 

vida. Irónico, o narrador avança que não tarda Luís Antunes passará a «andar ao 

contrário da vida».316 Tudo muda quando o «Experimentado» o apresenta a «Judite», 

personagem capital neste romance, num simulacro de um ritual de iniciação 

                                                 
313Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 38. 
314Id., ibid, p. 11. O primeiros dois capítulos de Nome de Guerra parecem ter sido adicionados 
posteriormente por Almada, distanciando-se de uma versão primitiva do romance (escrita nos anos 20) e, 
por conseguinte, aproximando-se do material que compõem os Cadernos de Almada, Sudoeste (vide 
Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 49). 
315João Paulo da Costa Fernandes Ferreira de Sousa, «A educação existencial» in Forma Espacial e 
Abstracção em Nome de Guerra de José de Almada Negreiros, dissertação de mestrado em literatura 
portuguesa moderna e contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 
p. 86. 
316Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 69. 
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amplamente desvendado no título «Um experimentado apresenta um estreante». Será 

Judite que servirá «de guia ao extraviado/ que deseja encontrar-se consigo-próprio».317 

 Tal como acontecia nos «contos jornalísticos», também aqui a educação surge 

como um entrave, isto é, ela «comprime as idades da vida, abafa o florescer das 

diferenças, reprime o inconsciente, sequestra as energias mais profundas», 

estabelecendo-se como «modelo primordial de alienação».318 Num primeiro momento, 

o percurso de Antunes é o da negação da sua educação ou, melhor, a consciência da 

insuficiência da sua educação face à realidade. «O Antunes via que a sua educação e a 

realidade estavam em guerra».319 É o contacto com «Judite» que permite o 

reconhecimento da falência desse modelo, assim como a tomada de consciência por 

parte de Antunes de que ele tinha apenas existido; agora tornava-se imperativo viver: 
Ele tinha deixado passar a vez natural de todas as suas idades. Não foi criança na idade de 

ser criança, não foi selvagem na idade de ser selvagem, não foi violento na idade de ser 

violento, não errou em todas as idades de errar, por culpa da sua educação em que o 

quiseram levar a bom fim, mas na qual ficou, afinal, encalhado no meio da vida! Agora 

tinha de emendar: havia de ir buscar outra vez o seu inconsciente, desenterrar as suas 

energias espontâneas que ficaram sequestradas, para ter uma vontade que luta.320 
 O envolvimento de Antunes com «Judite» implica um regressar à casa de 

partida, a chegada ao mundo do protagonista, o salto para a vida. Já a passagem de 

Antunes a Luís é a garantia da aquisição de uma individualidade, ou seja, a conquista de 

uma plena identidade. Não é o «Experimentado» que inicia Antunes, mas sim «Judite», 

quando, de modo simbólico, esta lhe pergunta pelo seu nome. Para Ellen Sapega, a 

«intransmissibilidade do ser» e a «arbitrariedade do nome» são as duas problemáticas 

fundamentais do romance, aliás, desde logo apontadas no próprio título, Nome de 

Guerra, e no primeiro capítulo, «As pessoas põe nomes a tudo e a si próprias 

também».321 Não é de todo irrelevante lembrar a máxima que acompanha o romance 

Todos os Nomes, de José Saramago, «conheces o nome que te deram, não conheces o 

nome que tens». De certa forma, este aforismo condensa o âmago da demanda de 

Antunes, que espreitava a sua vida tal qual «Judite» espreitava às portas. A aquisição de 

um nome próprio marca o afastamento de um «símbolo de socialização e continuidade», 

ou seja, a plena «aceitação de um modelo alheio» para abraçar a «afirmação de uma 
                                                 
317Id., «O Caçador» in Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 122. 
318Eduardo Prado Coelho, «Sobre Nome de Guerra», Coloquio, nº 60, 1970, p. 38, 37. 
319Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 38. 
320Id., ibid, p. 45. 
321Ellen Sapega, Ficções Modernistas: um estudo da obra em prosa de José de Almada Negreiros 1915-
1925; Lisboa: ICALP, 1992, p. 94. 
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individualidade, a intransmissibilidade do sujeito».322 

  «Judite», a «mulher-realidade»,323 é a derradeira figura da iniciação : «la 

femme, étant l'essence même de la «mystique» est la figure de l'initiation».324 No 

capítulo XXVI, momento em que Antunes se encontrava no quarto de «Judite», «dentro 

da realidade, com a porta fechada e sem chapéu», «Judite» canta-lhe uma canção de 

embalar e pergunta-lhe se ele quer fazer «ó-ó», o que faz lembrar o momento em que 

uma mãe deita o seu filho. No entanto, não deve ser esquecido que o que fascina 

Antunes em Judite, o que verdadeiramente o assombra é o seu corpo nu quando o vê 

pela primeira vez, não se tratando de uma representação de uma mãe, uma Mãe 

cósmica, mas da plena atração de um Homem por uma Mulher. A personagem feminina 

em Almada Negreiros assume sempre uma condição tipológica (nunca psicológica): em 

A Invenção do Dia Claro ela era uma mãe mítica, em Nome de Guerra ela é uma Eva, 

referida textualmente no título do capítulo XV. 

 Todavia, não tarda, «na sua vida começa a prosa». É certo que «Judite» 

representa a «entrada» de Antunes na realidade, contudo, «[p]assada a entrada chega-se 

à vida e a entrada deixa de ter importância».325 Não deixa de ser significativo que, ao 

passo que Antunes adquire uma individualidade, um crescente conhecimento interior 

consumado num desejo de verdade, implicado simbolicamente pela descoberta-

revelação do seu nome, «Judite» mantém-se igual, isto é, não sofre qualquer evolução. 

Corrompida pela sociedade, nunca é dada ao leitor a verdadeira natureza de «Judite», 

descrita como «um fruto arrancado verde da árvore e amadurecido depois à força». A 

utilização do seu nome falso, o seu nome de guerra, denota «o seu teor meramente 

funcional, a sua ausência de marca psicológica, de individualidade, consignando a 

inexistência de vida» e compromete, afinal, a possibilidade de acompanhar Antunes na 

sua demanda.326 Além da ausência do nome ou uso de nome fictício, há outro elemento 

que, simbolicamente, surge no romance sublinhando a incapacidade de «Judite» em 

aceder ao pleno conhecimento de si própria. Como poderia ela «ver ao longe» se, desde 

                                                 
322João Paulo da Costa Fernandes Ferreira de Sousa, «A educação existencial» in Forma Espacial e 
Abstracção em Nome de Guerra de José de Almada Negreiros, dissertação de mestrado em literatura 
portuguesa moderna e contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 
p. 32. 
323Eduardo Prado Coelho, «Sobre Nome de Guerra», Coloquio, nº 60, 1970, p. 38. 
324Ph. Lacoue-Labarthe/J.-L. Nancy, L'absolu Littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Seuil, 1978, p. 196. 
325Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 76. 
326Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 254. 
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o início, nos é apresentada como míope?327 

 Com «Judite», Antunes não poderá viver – ele apenas assiste a diversos 

«simulacros de vida» que se revelam insuficientes para quem quer viver a vida na sua 

plenitude. 328 A busca da verdade e da autenticidade, trilho que Antunes escolhe, 

significa abandonar «Judite» e prosseguir sozinho o seu caminho, um regresso a si 

mesmo, «prova fundamental do isolamento».329 A partir de um certo momento no 

corpus literário de Almada, a busca de uma necessidade interior, ou melhor, da 

necessidade de se ser autêntico ou, até, de se «ser inteiro», como diria Ricardo Reis, se 

processa numa espécie de fuga à multidão, no «estar sozinho em casa a dar a manivela à 

vida».330 Já em A Invenção do Dia Claro, no diálogo que o Menino tem com a Mãe, é 

visível uma preocupação a este nível,331 mas é em textos posteriores como «O 

Caçador», «Quatro Manhãs» ou «A torre de marfim não é de cristal» (textos  que, 

precisamente, correspondem à fase de (re)escrita de Nome de Guerra) que esse aspeto 

se torna mais evidente: 
Há mais gente no mundo pra fazer de multidão, 

eu não! 

 

Eu perdi a vez de ser da multidão 

(esta comodidade por mim perdida); 

já deixei de fazer parte, 

inteiro o destino me fez 

inteiro a vida me tornou. 

 

não é para fugir da vida 

é pra escapar ao mundo 

                                                 
327João Paulo da Costa Fernandes Ferreira de Sousa, «A educação existencial» in Forma Espacial e 
Abstracção em Nome de Guerra de José de Almada Negreiros, dissertação de mestrado em literatura 
portuguesa moderna e contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 
p. 33. Destaque-se ainda o momento no qual «Judite» é dada como reprovada: «Aquela vida era um 
desenho apenas começado e com um grande R a lápis vermelho de cima até baixo: «Reprovado» (Obra 
Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
121). 
328Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2005, p. 180.  
329João Paulo da Costa Fernandes Ferreira de Sousa, «A educação existencial» in Forma Espacial e 
Abstracção em Nome de Guerra de José de Almada Negreiros, dissertação de mestrado em literatura 
portuguesa moderna e contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 
p. 35. 
330Almada Negreiros, «Momento de Poesia» in Obra Literária de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 182. 
331«Cuidaram do cão porque o cão não sabe cuidar de si – não saber cuidar de si é ser cão. Ora eu não 
queria que cuidassem de mim, mas gostava que me ajudassem, para eu não estar assim, para que fosse eu 
o dono de mim (...). Eu queria que os outros dissessem de mim: Olha um homem! Como quem diz: Olha 
um cão!...» in A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, pp. 11-12. 
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 Estes versos bem que poderiam figurar sob o título Da arte de atravessar a 

multidão, com apontamentos sobre o que eu quis dizer. Justamente, a ideia de que a 

natureza do homem é pura, simples, e que é a sociedade, «essa mediania a transpor 

pessoalmente»,332 que o corrompe, nasce no cerne do Iluminismo e com a passagem 

deste para a maturação de um pré-romantismo, do qual é representante uma figura como 

Jean-Jacques Rousseau. Rosseau é precursor de uma nova sensibilidade que será muito 

cara aos românticos, nomeadamente ao próprio Schiller, para quem uma das possíveis 

figurações do ingénuo – para além do destacado lugar dado à criança e também ao génio 

– é o selvagem. A um tempo, Schiller chama selvagens aos poetas ingénuos destinados a 

viver «numa época artificial», poetas que «surgem ocasionalmente fora» da 

sociedade.333 Os que não servem «pra fazer de multidão». Certo é que Antunes não é 

um selvagem – mas ele procura fugir de uma «realidade manipulável e imediata [que] é 

apenas uma forma frágil e vacilante da manifestação da verdade».334 

 Rousseau em Discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens propõe 

aquele que será um mito aproveitado pelos românticos, o mito do bom selvagem ou do 

homem primitivo, opondo a natureza naturalmente boa, livre, natural, portanto, do 

homem aos males da sociedade. Jean-Jacques Rousseau descreve «[a] extrema 

desigualdade da maneira de viver», enumerando longamente uma série de aspetos que 

considera errados na sociedade, defendendo que «são, todos, indícios funestos de que a 

maioria dos nossos males é obra nossa e que teríamos evitado quase todos se tivéssemos 

conservado a maneira simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela natureza».335 

Assim sendo, Luís Antunes toma consciência de que a realidade é então um 

«empecilho», espécie de «muro» a transpor para aceder à «realidade total» apenas 

visível para aqueles a quem é permitido «ver ao longe», um campo de ação que está 

«para além da nossa existência, no futuro».336 

 Instalado nas águas furtadas, lugar mais alto de uma casa, numa ascese 

simbólica, Antunes toma conhecimento de si e do cosmos através da capacidade de se 

                                                 
332Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 150.  
333Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 1992, p. 62. 
334Eduardo Prado Coelho, «Sobre Nome de Guerra», Coloquio, nº 60, 1970, p. 38. 
335Jean-Jacques Rousseau, Do contrato social; Ensaio sobre a origem das línguas; Discurso sobre a 
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, tradução de Lourdes Santos Machado, 
introdução e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado, 5ª edição, São Paulo, Nova 
Cultural, 1991, p. 240-241. 
336Almada Negreiros, Obra Literária de José de Almada Negreiros/2, Nome de Guerra (2001), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 155, 156. 
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regenerar, isto é, de «ir assistindo a cada instante pela primeira vez». O protagonista 

deseja assim ser «senhor de si», detentor de um conhecimento que «é menos uma 

relação com as coisas que a descoberta do que há em nós capaz de, originariamente, 

estabelecer tal relação».337 Tal como defende J. - A. França, «[o] Antunes é o aprendiz 

que não admite confusões entre experiência e aprendizagem. Aquela diz respeito aos 

outros, esta tem que ver com cada qual consigo próprio. (...) A sabedoria não lhe vem 

por sementeira, mas é criada por ele próprio, desde o princípio».338 

 Desta forma, a Ingenuidade é uma aprendizagem constante, conhecimento que 

permite a síntese do mítico com o lógico, a abertura do racional e do lógico às 

potencialidades do intuitivo e da sensibilidade. «O fundamental para o ser humano e 

para o poeta em particular é entregar-se a si mesmo, a essência anímica, ao próprio 

substrato profundo, possuidor de uma sabedoria anterior ao conhecimento 

adquirido».339 Partindo da valorização plena do humano, isto é, como mais tarde irá 

concretizar, do que há de divino no humano,340 o terceiro nascimento só pode ser um 

autonascimento. 
Apela-se então à simbologia do nascimento, aliada a uma ânsia de regresso à matriz 

vivencial e a uma percepção primeira, adquirindo o sujeito um estado nascente, por ele 

próprio instaurado, que lhe permite relacionar-se com o cosmos de uma maneira directa e 

total, marcada por uma dimensão mística de revelação nos arcanos.341 
De uma forma marcada, o nascimento é um processo recorrente na obra de Almada, 

assim como a luz e o fogo. Desde o repto «põe-te a nascer outra vez» de «A Cena do 

Ódio», manifestação vitalista de plena afirmação do sujeito, encontra-se também 

presente, a título de exemplo, em «Quatro Manhãs» e no poema sem data «Itinerário 

sobre o joelho» que resume, em epílogo, o percurso cabal de Antunes: 
Nascer 

vir a este mundo 

é acordar legível do sono eterno. 

Maravilhoso (e é) que seja acordar 

traz mistura pessoal: 

preferia não ter nascido. 
                                                 
337Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo & Vanguardas, Porto, Lello & Irmão Editores, 1992, p. 
110. 
338José-Augusto França, «Nota de Leitura de «A confissão de Lúcio» e de «Nome de Guerra» in Estrada 
Larga, Vol. I, Porto, Porto Editora, s/d, p. 495. Aliás, esta visão negativa da experiência, afinal o método 
cabal para a construção do conhecimento na Ciência, é visto com desconfiança no próprio romance 
quando, no penúltimo capítulo, são citados Pascal e Poincaré. 
339 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº1, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p.29. 
340Almada Negreiros, «Aqui Cáucaso» in Obras Completas, Vol. VII, Teatro, Lisboa, INCM, 1993, p. 248. 
341Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 287. 
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Fazemos parte de animal perpétuo 

que exige o nosso serviço dele. 

Mas um é passageiro 

tem que inventar optimismo e graça 

e permanecer acordado o animal perpétuo. 

Nascemos e seremos, afinal, o todo do organismo. 

Personalidade não é senão o ímpeto para nos deixarmos de nascidos intactos 

é condição primeira do ser vivo eterno que somos. 

Nasce segunda vez o que morre a morte primeira. 

Nasce-se segunda vez o ser vivo eterno que somos. 

Iremos por onde não há adesão possível à segunda vida 

porta do eterno. 

Depois é o silêncio que fala 

a paz que nos esperava.342 
 

* 

  

 Lugar da utopia, círculo eterno, a Ingenuidade volve-se (re)nascimento; não 

apenas um nascimento, mas sucessivos nascimentos ao longo da viagem universal, 

tarefa infinita. Como afirma o narrador de Nome de Guerra, «[n]ão basta ser sincero 

uma vez, mas sempre», concluindo-se assim que a postura do ingénuo é a de uma 

demanda infinita. Mas será o ingénuo aquele que procura a Ingenuidade ou aquele que 

já atingiu a Ingenuidade? 

 O texto de Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, expõe de uma forma 

aparentemente dicotómica, ou seja, em antinomia, o caráter ingénuo e o caráter 

sentimental: 
(...) Ela [a dimensão ingénua do modo de pensar] associa a simplicidade infantil à pueril; 

através da última, ela põe a descoberto o entendimento e provoca aquele sorriso através do 

qual damos a conhecer a nossa superioridade (teórica). Mas assim que temos razão para 

crer que a simplicidade pueril é simultaneamente uma simplicidade infantil, que portanto a 

sua origem não é a falta de entendimento e de capacidade, mas uma força superior (prática), 

um coração pleno de inocência e verdade que desprezou o auxílio da arte a partir de uma 

grandeza interior, então aquele triunfo do entendimento terá deixado de existir, tomando-se 

o escárnio acerca da singeleza em admiração da simplicidade.343 
 A oposição (?) entre teoria e prática feita por Schiller é equivalente à 

ambivalência ingénuo – sentimental. Para o filósofo, o ingénuo é aquele para quem a 
                                                 
342Almada Negreiros, «Itinerário sobre o joelho», Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas 
(2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 172. 
343Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 44. 
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harmonia entre o ser e o cosmos é perfeita, ele vive-a, está lá, é capaz de «individualizar 

o objecto» – ingénuo é para ato. Já no caso do sentimental, essa harmonia não existe, 

ela está por fazer, ou seja, há um desencontro, fruto do confronto entre o real e a sua 

essência ideal, resta-lhe apenas «idealizar o objecto», porque ele ainda não existe – 

sentimental é para a ideia. «Os poetas (...) ou hão-de ser natureza ou hão-de buscar o 

que se perdeu».344 Contudo, escreve Schiller, «mesmo para o poeta verdadeiramente 

ingénuo (...) aquela bela sintonia entre sensação e pensamento, que perfaz o carácter do 

mesmo, é afinal apenas uma ideia que nunca é inteiramente atingida na realidade»345 e 

se «o ideal é algo infinito que nunca [se] atinge, logo o homem cultivado nunca pode 

tornar-se perfeito, na sua espécie».346 A ideia, isto é, essa ansiedade utópica, é um fator 

comum quer ao ingénuo, quer ao sentimental, o que claramente impossibilita uma 

antinomia perfeita entre os dois conceitos e convida, acima de tudo, a um encontro entre 

estes dois paradigmas. 

 Nas palavras de Teresa Rodrigues Cadete, «para Schiller, o ingénuo é o 

sentimental, visto que o segundo incorpora o primeiro na sua memória histórica ou na 

sua investigação antropológica».347 Para ambas as categorias, a Ingenuidade é algo a 

construir, melhor, uma construção, uma demanda. Apesar de surgirem inicialmente 

numa disposição contrastiva, no texto de Schiller é clara não tanto uma ambiguidade, 

mas mais uma ambivalência, no que respeita à total oposição entre ingénuo e 

sentimental: quer um quer outro existem em diálogo com uma realidade, ou seja, uma 

natureza ideal, utópica, à qual toda a realidade contemporânea não corresponde. Há um 

momento no qual Schiller deixa antever uma dialética entre o caráter ingénuo e o 

sentimental, que culminará depois, na conclusão essencial do seu ensaio: a de que, 

individualmente, ingénuo e sentimental são insuficientes: 
(...) se o poeta ingénuo fica a ganhar face ao poeta sentimental em matéria de realidade, 

criando uma existência concreta onde este apenas pode despertar um impulso vivo, o último 

possui porém sobre o primeiro a grande vantagem de ser capaz de dar ao impulso um 

objecto maior do que aquele produziu e podia produzir. Toda a realidade, sabemo-lo, 

permanece aquém do ideal; tudo o que existe tem as suas barreiras, mas o pensamento é 

ilimitado. Tal limitação, a que tudo o que é sensível se encontra submetido, faz portanto 

sofrer também o poeta ingénuo, cabendo em contrapartida ao poeta sentimental a liberdade 

incondicional da capacidade de idealizar. É certo que aquele cumpre a sua tarefa, mas a 

                                                 
344Id., ibid, p. 59. 
345Id., ibid, p. 101. 
346Id., ibid, p. 64.   
347Teresa Rodrigues Cadete, «A tensão elegíaca ou o sujeito como paisagem», introdução ao volume 
Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário de Teresa Rodrigues 
Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p.16. 
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própria tarefa é algo limitado; é certo que este não cumpre inteiramente a sua, mas a tarefa 

é algo de infinito.348 
 Ora, é precisamente como uma demanda infinita, tarefa a cumprir, que a 

Ingenuidade deve ser encarada. Quando Schiller escreve que a criança representa um 

«ideal proposto ou abandonado» e não «consumado», está justamente a apontar para 

essa «cosmovisão onde impera a abertura infinita», para uma realidade que está em 

devir. Em Almada Negreiros a Ingenuidade não é, ela está em curso, é um processo 

infinito, um «acto contínuo». Por essa razão, «a posição do poeta é a de reaver-se 

consecutivamente (...) reaver a sua ignorância, reaver a sua ingenuidade, reaver todas as 

condições em que foi gerado».349 A viagem universal materializada em A Invenção do 

Dia Claro não é apenas o meio, ou seja, o caminho, pelo qual se processa o corpus 

literário de Almada; ela é ao mesmo tempo um fim em si mesmo. Não há um começar 

em Almada, há antes um constante começar: «a impressão de termos chegado pela 

primeira vez à vida a cada instante que vem, a todos os instantes que houver».350 A 

procura do Absoluto converte-se numa procura Absoluta (Walter Benjamin). 

 

* 

o elogio da poesia 
 

Viver no meio do silêncio da letra é a nova forma 

de ser religioso.351 

Fernando R. de la Flor 

 

 Almada Negreiros – aliás, tal como Mallarmé352 - entra na Poesia como se entra 

na Religião: ambos seguem a máxima romântica da «art comme religion».353 A 

proposição «o poético como poética» é a sua doutrina, o seu credo, a sua religião. A 

qualidade prescritiva – doutrinária – desta proposta perde todo o seu sentido negativo, 

dogmático, normativo, quando nos deparamos com este princípio regido pelas «regras» 

                                                 
348Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 98-99. 
349Almada Negreiros, «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 251. 
350Id., «Um futurista dirige-se a uma senhora» in Obras Completas, Vol. III, Artigos no Diário de Lisboa, 
Lisboa, INCM, 1988, p. 36. 
351 Fernando R. de la Flor, Bibliocasmos, para uma prática crítica da lecto-escrita, tradução de Pedro 
Serra, Lisboa, Edições Cotovia, 2004, p. 24. 
352Claude Abastado, Expérience et théorie de la création poétique chez Mallarmé, Paris, Minard, 1970, p. 

4. 
353Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Éditions du Seuil. 1978, p. 201. 
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da poesia, pela liberdade da criação, pelo fluxo e pulsão do instinto, pela plena assunção 

da palavra. «Entendida à luz do mito de Orpheu, a Poesia possui a capacidade de 

transfiguração da realidade, de criadora de uma ordenação do mundo segundo valores 

estéticos».354 Presença de uma atitude vanguardista, Almada Negreiros inscreve-se no 

aforismo de Friedrich Nietzsche, quando este afirma que «só como fenómeno estético é 

que a existência e o mundo encontram uma legitimação eterna».355 Essa presença, para 

além de postura, performance, atuação, implica a materialização de uma escrita 

intermitente, constante, trabalho de poïesis incessante e interminável que se aproxima 

de um ambiente oficinal-seminal, tal como o Mestre o definiu em «O meu teatro», como 

artesanato. 
Nenhuma arte se confirma senão em artesanato. 

Artesanato é a arte do executante. 

Toda a arte é executante.356 

 Além disso, para Almada Negreiros, todo o real pode e deve ser visto sob o 

poético – sob o prisma da poesia como realização total do Humano. Todas as digressões 

de Almada do ponto de vista reflexivo, de alcance gnosiológico e ético – marcas 

inequívocas de uma textualidade gnómica – estão, não em segundo lugar face ao 

poético, mas expostas poeticamente, melhor, o poético funcionará como «solvente», 

elemento expressivo totalizador que se manifesta de forma totalizante. «O literário 

parece ser, a exemplo dos românticos de Athenäeum, o solvente universal (Novalis) que 

abarca todas as manifestações do pensamento enquanto momento único da actividade 

criativa».357 

 O «poético como poética» é, também ele, um círculo eterno; no princípio, assim 

como no fim, deparamo-nos sempre com o poético, daí a impossibilidade de sair da 

Poesia, «nessa concreticidade a partir de agora incontornável que é a da própria palavra 

a caminho de si própria».358 Tal como para os românticos, para Almada o poético é o 

modo de expressão mais genuíno, aquele que é capaz de sintetizar todo o tipo de 

                                                 
354 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº10, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 26. 
355Friedrich Nietzsche, Obras Escolhidas de Friedrich Nietzsche, volume um, O Nascimento da Tragédia 
(tradução, comentário e notas de Teresa R. Cadete) e Acerca da Verdade e da Mentira (tradução de Helga 
Hook Quadrado), introdução geral de António Marques, Lisboa, Relógio d' Água, 1997, p. 48. 
356 Almada Negreiros, «O meu teatro»  in Obras Completas, Vol. VII, Teatro, Lisboa, INCM, 1993, pp. 
14-15. 
357Helena Topa, A Palavra de Fogo, uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 53. 
358João Barrento, «Linhas de horizonte, O mal-estar na civilização e as utopias da linguagem na viragem 
do século» in A Palavra Transversal, literatura e ideias no século XX, Lisboa, Edições Cotovia, 1996, p. 
37. 
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discurso.359 É nessa medida que, para Friedrich Schlegel, a poesia romântica deve 

abarcar todo o tipo de práticas, devendo ser capaz de cruzar poesia, filosofia e 

retórica.360 Aliás, o que é a «comunhão do poético e do gnosiológico» senão a própria 

Universalpoesie, conjugação de múltiplos discursos e saberes radicados no ato poético, 

ato total, por conseguinte, universal?361  

 «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» é um texto que cumpre uma função 

paratextual nas publicações da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Crê-se que é uma 

opção editorial. Porém, Almada publica este texto de forma avulsa, ele detém 

primordialmente uma função metatextual, isto é, de comentário: ele é um prefácio ao 

livro de qualquer poeta. Neste prefácio terá lugar um elogio da poesia (não dos poetas), 

assim como «Elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» é um elogio 

da ingenuidade, não dos ingénuos. Este texto coloca uma questão de caráter poetológico 

face à obra de Almada. Ele é um «tratado» poético, uma poética, no sentido cabal do 

termo, isto é, estabelece de uma forma sintética e sincrética, numa discursividade 

gnómica aquilo que a Poesia é ou deve ser, isto é, como deve ser encarada, segundo 

Almada. Ângela Varela descreve este texto como «espécie de arte poética».362 A 

linguagem é assim sentenciosa, plenamente aforística. «A Poesia é um acto vitalício; 

não é um estado momentâneo de levitação».363 

 O gnómico surge na textualidade de Almada como uma inerência do poético. Na 

esteira de Rimbaud, para o Mestre, «a experiência da poesia é também uma 

experimentação do pensar».364 «Almada não foi um teórico, mas sim alguém a quem a 

                                                 
359Aparentemente, a noção de «síntese» parece ser uma analogia – no mínimo, uma aproximação – a 
Hegel. Todavia, Fernando Guimarães, no volume O modernismo português e a sua poética, lembra a 
posição de Claude Abastado no seu estudo sobre o movimento simbolista, Mythes et rituels de l'écriture. 
«Quando Mallarmé fala das «sinueuses et mobiles variations de l'Idée», está a aproximar-se de uma 
concepção sintética do símbolo. Este é a palavra total (...). A síntese esta então na moda. Claude 
Abastado, que estudou em Mythes et rituels de l'écriture atenta e clarividentemente o movimento 
simbolista, chamou à atenção para o facto de tal noção nada ter a ver (...) com o terceiro momento da 
dialéctica hegeliana. Esta desenvolve-se, como é sabido, através da tríade tese, antítese e síntese, mas 
para os simbolistas a síntese não é, segundo Abastado, mais do que a mistura e a fusão de elementos, as 
quais decorreriam da convergência de vários significados, de um recurso ao pensamento analógico, das 
relações sinestésicas, etc.» (Fernando Guimarães, O modernismo português e a sua poética, Porto, Lello 
Editores, 1999, p. 46). 
360Friedrich Schlegel, «Fragment 116» in Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, 
Théorie de la littérature du romantisme allemand, Seuil, 1978, p. 112. 
361Celina Silva, «Rotas e posturas em demanda da ingenuidade: do poético como poética» in Revista da 
Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas. Porto. Série II. Vol. 9 (1992), p. 181. 
362 Ângela Varela, «Almada-Negreiros e as variações do poema em prosa» in Configurações do 
poema em prosa, das ‘Notas Marginais’ de Eça ao ‘Livro do Desassossego’ de Fernando Pessoa, Lisboa, 
INCM, 2011, p. 398. 
363Almada Negreiros, «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta», Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, 
INCM, 1985, p. 36. 
364Manuel Gusmão, «Rimbaud: alteridade, singularização e construção antropológica» in Cadernos de 
Literatura Comparada 5, Contextos de modernidade, organização de Isménia de Sousa e de Maria de 
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acção leva à reflexão. Por isso o gnómico é inerente à sua textualidade».365 O gnómico é 

uma expressividade privilegiada, visto que este é capaz de consubstanciar uma 

manifestação que cruza reflexão e criatividade, isto é, ele é, por excelência, um género 

nas fronteiras do género. Para Helena Topa, no seu estudo «Das fronteiras de género às 

fronteiras discursivas», «o aforismo só pode ser entendido na sua flexibilidade e 

absorção», já que ele cruza um discurso de tradição filosófica, por um lado e, por outro, 

uma matriz bíblica, sagrada. Em suma, trata-se de uma «combinação de uma estratégia 

poético-retórica com um modo genericamente filosófico».366   

 A forma prescritiva da escrita deste prefácio parece virar do avesso a abertura 

formal pela qual se rege a poética e poiética almadianas. Ao mesmo tempo, é 

sobejamente reconhecida a importância deste paratexto em relação ao desenvolvimento, 

maturação e apogeu do movimento romântico.367 Basta pensar no impacto da 

publicação do prefácio de William Wordsworth às Lyrical Ballads, texto que funciona 

precisamente como legitimação de uma nova sensibilidade emergente, a poética 

romântica. Com o grau de inventividade e individualismo, em suma, pelo papel 

relevante atribuído à imaginação e à própria subjetividade, o prefácio surge fundido não 

só com a sua vertente naturalmente paratextual, como metatextual. Ao descrever numa 

forma apostada numa formulação que visa dar conta do essencial, isto é, do radical e 

constitutivo do poético, está a indicar uma forma, a prescrever, ao inteirar-se do método 

sob o qual se deve trabalhar com a poesia, contrariando a qualidade potencialmente 

inventiva e criadora da arte e a postura amplamente transgressora que Almada – o 

Artista, o Poeta e o Homem – sempre cultivou. Qual a chave de dissolução desta 

contradição? 
Que expliquem a poesia, isso é lá com eles, explicadores e explicandos. Connosco, apenas 

não nos perdemos da Poesia. Sigamos a linguagem sem chave gramatical. Apologia da Arte 

sobre o joelho. Ter tempo apenas para a mnemónica do momento. Basta que a decifremos 

nós. Outros virão. Adiante!368 
  Tendo em conta que o garante de paratextualidade deste texto surge por via 

editorial e não por desejo do próprio Almada, este texto é plenamente metatextual, fruto 

de uma postura de permanente autocrítica e reflexividade. Em «Prefácio ao Livro de 
                                                                                                                                               
Lurdes Morgado Sampaio, Porto, Granito, Editores e Livreiros, 2002, p. 103. 
365Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 133. 
366Helena Topa, «Das fronteiras de género às fronteiras discursivas», Revista da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, nº11, Lisboa, Edições Colibri, 1998, p. 26, 28. 
367Gérard Genette, «L’instance préfacielle» in Seuils, Éditions du Seuil, Points Essais, 1987, 164 e 
seguintes. 
368Almada Negreiros, «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta», Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, 
INCM, 1985, p. 37. 
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Qualquer Poeta» assiste-se ao momento em que o autor, o Poeta, comenta o seu próprio 

texto e explica a sua relação com o poético, ou seja, ele avalia em que medida começa e 

acaba o poético, definindo-o como um Ente, não como arbitrariedade ou como um 

signo. 

 É evidente a necessidade de destacar nesta sua «carta poética» ou «poetológica» 

duas breves observações. Em primeiro lugar, a capacidade metacrítica do próprio 

Almada, visível não só na reescrita constante da sua obra, no seu distanciamento face a 

determinados textos ou, até, na própria recusa da sua publicação; em segundo lugar, o 

facto deste discurso ser metapoético e poético ao mesmo tempo. O trabalho da escrita 

proporciona uma componente metatextual, isto é, de crítica e apreciação face ao escrito, 

como também um trabalho de reescrita que se configura de modo indissociável do 

poético. Quer-se com esta afirmação sustentar que o discurso sobre o poético deve ser 

igualmente poético – para os românticos, tal como para Almada Negreiros, o 

metatextual é, pura e simplesmente, textual. A. W. Schlegel: «La poésie ne peut être 

critiquée que par la poésie». Paul Valéry: «c'est un langage dans un langage». Maurice 

Blanchot: «ce moment qui est comme l'œuvre de l'œuvre». Roland Barthes: «le discours 

sur le Texte ne devrait être lui-même que texte, recherche, travail de texte».369 O elogio 

da poesia que tem lugar neste prefácio assegura a irredutibilidade de escapar ao poético. 

«Prefácio ao Livro de qualquer Poeta». O título não é inocente: ele é o prefácio 

ao livro de todo o poeta futuro, adventício. Genette afirma que «[c]omme tous les autres 

éléments du paratexte, la préface (...) est une pratique liée à l'existence du livre, c'est-à-

dire du texte imprimé».370 Tendo em conta que este prefácio contém uma componente, 

isto é, uma qualidade, poetológica já que ele sustenta e legitima uma poética, o «poético 

como poética», este prefácio ao Livro é, de um modo, o prefácio a vários livros. Então o 

Livro é todo um sistema de textos, todo um conjunto de livros – ele é afinal um Livro 

que só tem como parente a própria Bíblia, conjunto de livros.371 O Livro é, afinal, a 

totalidade dos livros, o conjunto das prosas, dos poemas, das notas, o acumular de 

apontamentos e anotações e da constante reescrita da obra, desse Livro total que apenas 

existe sob forma de projeto. O Livro ainda não existe, existe a ausência do Livro. O 

                                                 
369A. W. Schlegel, «Leçons sur l'art et la littérature» in Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, 
L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 349; 
Paul Valéry, «Poésie et Pensée Abstraite», Œuvres, Vol. I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1957, p. 
1324; Maurice Blanchot, «Approche de l’espace littéraire» in L'espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, 
p. 44; Roland Barthes, «De l'œuvre au texte» in Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, Points 
Essais, 1984, p. 80. 
370Gérard Genette, «L’instance préfacielle» in Seuils, Éditions du Seuil, Points Essais, 1997, 166. 
371Friedrich Schlegel, «Idée 95» in Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, 
Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 215. 
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Livro está a fazer-se. 

 A ideia de um Livro infinito, um «livre à venir» convoca necessariamente a ideia 

de uma escrita que não termina nunca, insaciável, intermitente, a cujo resultado final 

não se tem nunca acesso. Escrever converte-se, assim, numa busca constante, numa 

demanda que se revela dupla, uma vez que escrever é escrever-se. «Hablar es 

hablarse».372 Em Almada Negreiros, o poético torna-se expressão privilegiada de uma 

subjetividade em constante mutabilidade que se reflete no texto – o texto desconstrói e 

reconstrói essa mesma subjetividade encarada textualmente: «não me compreendo/ e 

respiro-me/ e vejo-me textual».373 Tal como acontecia com Mallarmé e com os 

românticos antes deste, para Almada escrever não é mais que um sucessivo ultrapassar 

de etapas em busca de uma textualidade e expressividade plenas. Paul Valéry, ao 

analisar a obra de Mallarmé, identifica nela características eminentemente modernas 

que também se aplicam áquilo que se poderia chamar o método de escrita de Almada 

Negreiros: 
Mais celui-ci faisait impérieusement supposer tout un système de pensée rapportée à la 

poésie, traitée, exercée et reprise sans cesse comme une œuvre essentiellement infinie, dont 

les œuvres réalisées ou réalisables ne soient que les fragments, les essais, les études 

préparatoires. La Poésie, pour lui, était sans doute la limite commune et impossible à 

atteindre, vers laquelle tendent tous les poèmes, et d'ailleurs tous les arts.374 
 Estas afirmações de Valéry que, de uma forma clara e evidente, tornam possível 

um diálogo entre o Mestre e Mallarmé, ambos autores de obras no limite ou, melhor, 

obras-limite,375 convocam um pensamento à procura de uma síntese, visto que ele 

assenta numa dialética. Por um lado, os esquissos, as démarches, fruto de uma escrita 

intermitente, contínua; por outro lado, o procurar atingir uma qualquer «palavra total», 

como Barthes escreveu em Le degré zero de l'écriture, que não se encontra ainda 

escrita, que ainda não se sabe o que é, apenas que está além, isto é, está «éternellement 

en devenir», como escreveram os românticos de Iena.376 De um lado, as aproximações 

sucessivas, a escrita fragmentária, do outro lado, a totalidade e a completude desse 

Livro, onde a palavra é então polissémica, «encyclopédique», nas palavras de Barthes, 

                                                 
372Julio Cortazar, Los Reyes, Buenos Aires, Editorial Sudamerica, s/d, p. 12. 
373Almada Negreiros, «esta grandeza de não a ter» in Obra Poética de José de Almada Negreiros/1, 
Poemas (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 190. 
374Paul Valéry, «Je disais quelque fois à Stéphane Mallarmé» in Œuvres, Vol. I, Bibliothèque de la 
Pléiade, Gallimard, 1957, p. 653. 
375 No seu estudo sobre a ficção de Almada, Ellen Sapega chama «Frisos» e «Saltimbancos» de «textos-
limites» (Ellen Sapega, Ficções modernistas: um estudo da obra emprosa de José de Almada Negreiros, 
1915-1925, Lisboa, ICALP, 1992, p. 16), noção que aqui é apropriada e cuja amplitude é alargada.  
376«le Mot poétique ne peut jamais être faux parce qu'il est total», Roland Barthes, Le degré zéro de 
l'écriture, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p. 39. 
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«une boîte de Pandore d'où s'envolent toutes les virtualités du langage».377 Ao 

horizonte, a Poesia, cette limite impossible à atteindre. 
on peut dire sans exagération qu'à proprement parler toute poésie est poésie de la poésie; 

car elle présuppose déjà le langage, dont l'invention relève bien de l'aptitude poétique, et 

qui est lui-même un poème du genre humaine tout entier un poème en perpétuel devenir, en 

perpétuelle métamorphose, jamais achevé.378 
 Tal como a obra de Maria Gabriela Llansol, a corpus literário de Almada 

Negreiros é «um único rio de escrita, um espaço de textualidade contínua».379 O caráter 

autotélico e autorreflexivo da textualidade de Almada Negreiros implica, exige mesmo, 

uma necessidade inequívoca de atentar à produtividade da escrita, isto é, àquilo que se 

poderia chamar a «cena da escrita», o poïen.380 O levado grau de hipertextualidade que 

reveste a obra literária de Almada convida o seu leitor à entrada num espaço de 

produção do texto, uma travessia (Roland Barthes) pelos vários textos – já que «tout 

texte est un intertexte»381 - que se inter-relacionam e se superam. A linguagem não é 

nunca encarada de uma forma estática, sólida, mas antes energética; o texto é um espaço 

fluido, o resultado de um trabalho, «le Texte ne s'éprouve que dans un travail, une 

production».382  

A escrita só pode ser concebida, seguindo as premissas mallarmenianas, num 

movimento duplo, como uma destruição seguida de reconstrução do sentido,383 processo 

infinito, intermitente, o que sustenta a expansão e dissolução das formas. 

 A qualidade profundamente infinita do texto, oficinal, seminal, como se escreveu 

anteriormente, prolonga uma sensibilidade romântica, a necessidade de mergulhar no 

âmago do ato poético, do «desdobramento» da própria linguagem. Quando Michel 

Foucault, em As Palavras e as Coisas, expõe duas perspetivas distintas de abordagem 

ao literário – a «crítica» e o «comentário» - e coloca Mallarmé no epicentro de uma 

                                                 
377 Id, ibid, p. 39. 
378A. W. Schlegel, «Leçons sur l'art et la littérature» in Ph. Lacoue-Labarthe/ Jean-Luc Nancy, L'absolu 
littéraire, Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 349. 
379João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 46. 
380 Referência ao título do estudo de Gustavo Rubim, «Palcos de Palavras, A cena da escrita na poesia de 
Almada Negreiros» in Almada Negreiros. A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio 
Internacional  (Porto, 12-14 de dezembro, 1996), Celina (coord.). Edição da Fundação Eng. António de 
Almeida, Porto, 1998, p. 329-340.  
381Roland Barthes, «Théorie du texte» in Dictionnaire des genres et des notions littéraires, ed. Albin 
Michel,   Encyclopaedia universalis, Paris, 1997, p. 816. 
382Id., «De l'œuvre au texte» in Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, Points Essais, 1984, p. 73. 
383«L'art incantatoire – seule la poésie authentique – implique donc un double mouvement  de l'esprit: 
abolition des apparences, puis résurrection du réel dans sa richesse allusive, dans sa fonction «essentielle» 
de symbole, l'objet devenu parure. Destruction puis reconstruction, telle est la démarche poétique», 
Claude Abastado, Expérience et théorie de la création poétique chez Mallarmé, Paris, Minard, 1970, p. 
23. 
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revolução no modo como é encarada a linguagem, está já a resgatar uma causa, melhor, 

uma preocupação capital para a geração que o grupo de Iena inaugurou. 
A partir da idade clássica, a linguagem desenvolve-se no interior da representação e nesse 

desdobramento de si mesma que a escava. (…) Mantendo a linguagem na irrupção do seu 

ser e interrogando-a na direcção do seu segredo, o comentário detém-se perante o aspecto 

abrupto do texto prévio e propõe-se a tarefa impossível, sempre renovada, de repetir em si o 

nascimento dele: sacraliza-o.384 
 Aceder ao momento do «desdobramento da linguagem» não é mais do que 

atingir um estádio do poético em que a escrita está ainda (e eternamente) em fase de 

embrião,385 ou seja, «langage à l'état naissant»386 e, por conseguinte, alcançar o ponto 

em que o poético é a mais pura poïesis, «um fazer a guiar o Eu da escrita».387 

«Reinscrever os limites da língua: é isso a cena da escrita», escreve Gustavo Rubim, 

«que é sempre cena dentro da cena abrindo a linguagem como um palco sem fundo, e 

cena sempre inaugural, segundo o paradoxo que permite à linguagem repor 

interminavelmente o acto da sua própria criação».388 Precisamente, é a esta qualidade 

poiética que os românticos chamam de «género romântico»: «la généricité, si l'on peut 

dire, et la générativité de la littérature, se saisissant et se produisant elles-mêmes en une 

Œuvre inédite, infiniment inédite. L’absolu, par conséquent, de la littérature».389  

 Esta ideia de absoluto, totalidade não parece ser alheia ao conceito «Littérature-

Objet», segundo Barthes, processo que se desenvolve ao longo de todo o século XIX, 

mas que culmina com – voltamos a ele – Mallarmé. Da introdução a Le degré zéro de 

l’écriture: 
Tout le XIXe siècle a vu progresser ce phénomène dramatique de concrétion. Chez 

Chateaubriand, ce n’est encore qu’un faible dépôt, le poids léger d’une euphorie du 

langage, une sorte de narcissisme où l’écriture se sépare à peine de a fonction instrumentale 

et ne fait que se regarder elle-même. Flaubert – pour ne marquer ici les moments typiques 

de ce procès – a constitué définitivement la Littérature en objet, par l’avènement d’une 

valeur-travail : la forme est devenue le terme d’une «fabrication», comme une poterie ou un 
                                                 
384Michel Foucault, «IV – Falar» in As palavras e as coisas, tradução de António Ramos Rosa, Edições 
70, 2005, p. 132, 134. 
385Celina Silva, «Rotas e posturas em demanda da ingenuidade: do poético como poética» in Revista da 
Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas. Porto. Série II. Vol. 9 (1992), p. 182. 
386Paul Valéry e Francis Ponge citados por Manuel Gusmão, «Rimbaud: alteridade, singularização e 
construção antropológica» in Cadernos de Literatura Comparada 5, Contextos de modernidade, 
organização de Isménia de Sousa e Maria de Lurdes Sampaio, Porto, Granito, Editores e Livreiros, 2002, 
p. 104 
387João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 55. 
388 Gustavo Rubim, «Palcos de Palavras, A cena da escrita na poesia de Almada Negreiros» in Almada 
Negreiros. A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio Internacional  (Porto, 12-14 de dezembro, 
1996), Celina (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, p. 333. 
389Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p. 21. 
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joyau (il faut lire que la fabrication en fut «signifiée», c’est-à-dire pour la première fois 

livrée comme spectacle et imposée). Mallarmé, enfin, a couronné cette construction de la 

Littérature-Objet, par l’acte ultime de toutes les objectivations, le meurtre: on sait que tout 

l’effort de Mallarmé a porté sur une destruction du langage, dont la Littérature ne serait en 

quelque sorte le cadavre.390 

 Por um lado, as noções de «fabrication» e «valeur-travail» apontam para uma escrita 

como artesanato, trabalho, produção, dimensão à qual já se fez referência. Contudo, 

estas afirmações de Barthes permitem ainda averiguar uma estreita relação entre esse 

trabalho de «concrétion», como o escritor francês lhe chama, e o conceito de absoluto 

literário, tal como este é definido, explicado e exposto por Jean-Luc Nancy e Philippe 

Lacoue-Labarthe. De uma forma implícita, ou seja, subentendida – já que, em Le degré 

zéro de l’écriture, Barthes não faz qualquer referência a Iena e ao seu programa – a 

mundividência romântica é quase uma presença ou uma presença ausente no texto 

barthesiano. No fragmento 100 dos Fragments Critiques, Friedrich Schlegel questiona, 

«La poésie de l'un est dite philosophique; celle d'autre, philologique; celle du troisième, 

rhétorique, etc. Qu'est donc alors la poésie poétique?», escreveu Friedrich Schlegel. 

Ora, que outro pensamento, desejo, ansiedade poderá estar por detrás da pergunta com a 

qual Barthes encerra a primeira parte do seu livro-manifesto, «Y a-t-il une écriture 

poétique?».391 

 No cerne do Romantismo de Iena nasce o «absolu littéraire», aquele que permite 

o advento da «Littérature-Objet». Do fragmento 116, talvez, o mais célebre fragmento: 

«[l]a poésie romantique est une poésie universelle progressive. (...) Le genre poétique 

[Dichtart] romantique est encore en devenir; et c'est son essence propre de ne pouvoir 

qu'éternellement devenir et jamais s'accomplir».392 Então, pode concluir-se que para os 

românticos o literário é um projeto que não está terminado e que não pode de forma 

alguma terminar - o que revela que, para o grupo de Iena, não é tanto o poético (em 

sentido clássico) o mais importante, mas antes a própria poïesis, isto é, no sentido de 

produção, enquanto ato, ação e criação, que se assume como fundamental: «L'absolu de 

la littérature, ce n'est pas tant la poésie (...) que la poïesie (...). La poïesie, c'est-à-dire la 

production. (…) La poésie romantique entend pénétrer l'essence en soi, et donc, (…) de 

la production de soi, de la autopoïesie».393 

                                                 
390 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p.11. 
391Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 93; Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Points 
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392Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 112. 
393Id., ibid., p. 21. 
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 Mas o que se pretende com a autopoïesie? Mais que engendramento, o próprio 

autoengendramento, busca de uma textualidade próxima da origem, da sua 

expressividade pura e original, aquela que não pode ainda ser reproduzida, mas apenas 

ser escutada, como se tratasse de uma música, «une musique du sens».394 Paul Valéry 

reconhece como alcance, melhor, como meta de toda a poesia, a expressividade pura, 

aquela que não é senão o ser do «nome», isto é, o «segredo», «dizer o indizível».395 
La poésie, sans doute, n'est pas si libre que la musique dans ses moyens. Elle ne peut qu'à 

grande peine ordonner à son gré les mots, les formes, les objets de la prose. Si elle y 

parvenait, ce serait poésie pure. Mais c'est là un nom qu'on a fort critiqué. Ceux qui m'en 

ont fait le reproche ont oublié que j'avais écrit que la poésie pure n'était qu’une limite située 

à l'infini, un idéal de la puissance de beauté du langage... Mais c'est la direction qu’importe, 

la tendance vers l'œuvre pure. Il est important de savoir que toute poésie s'oriente vers 

quelque poésie absolue...396 
 Para Hans Sedlmayr, o desejo de pureza é um cabal desejo, aspiração utópica das 

vanguardas. Em Almada, a «alquímica prova de purificação pelo fogo», tal como este a 

encena na «Conferência nº1», instaura uma dimensão mítica que revela, justamente, um 

desejo de pureza da obra.397 Já em Revolução da Arte Moderna, Sedlmayr coloca (de 

novo) Stéphane Mallarmé no centro de uma ansiedade utópica de construção de uma 

«poesia pura», definida como uma «necessidade», «tornar-se surda contra a linguagem 

trivial da vida prática, assim como a linguagem fria e seca da ciência». A ele se 

acrescenta o desejo de «libertar a obra poética de toda a carga literária e humana», 

escreve Sedlmayr, «para facilitar a sua subida à esfera da pureza poética absoluta».398 

Quelque poésie absolue. O que nos leva de novo ao «Prefácio». 

 O Almada escritor de manifestos converte-se no Almada escritor de prefácios? 

De certa forma, este texto é uma defesa da poesia, assim como «Arte e Artistas» é uma 

defesa da dignidade dos artistas, da própria dignidade da Arte. Em 1942, ano do anúncio 

de Ver e ainda a vinte anos da conferência fundamental, «Poesia é criação», o Mestre 

escreve este «prefácio» que, de facto, pode funcionar como um manifesto, não como 

uma manifestação pública (visto que não o foi). Por outro lado, este texto funciona 

como um introito, assumindo características semelhantes às de «Conferência nº1». Pois 

                                                 
394Roland Barthes, «Le bruissement de la langue» in Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, 
Points Essais, 1984, p. 101. 
395 Paulo de Medeiros, «O segredo da letra» in Revista Colóquio/Letras, Almada Negreiros/Mário de 
Andrade, nº149/50, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 95. 
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398Hans Sedlmayr, A Revolução na Arte Moderna, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 52. 
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se este é o «prefácio ao Livro de qualquer Poeta», ele é também o «prefácio ao Livro de 

Almada Negreiros». Que Livro de Almada Negreiros? 

 Escreve Gérard Genette em Seuils que a epígrafe, esse outro paratexto, «est à 

elle seule un signal (qui se veut indice) de culture, un mot de passe d'intellectualité».399 

Não parece ser por acaso que Almada escolhe para epígrafe do seu texto o autor de 

Candide. Todavia, não é por via do caráter ingénuo que Almada se aproxima de 

Voltaire. Aliás, o Mestre refere-se textualmente a Voltaire em «O elogio da ingenuidade 

ou as desventuras da esperteza saloia» para se distanciar ou, melhor, para reconhecer o 

seu desconhecimento face à produção de Voltaire, da qual ainda não se tinha então 

inteirado.400 «Je trouve tous les livres trop longs». Estará o Mestre a reportar-se a uma 

imensa verborreia muda, daqueles que tomam a Poesia por «incontinência da incubação 

da Arte» e que, por sua vez, se distanciam dessa expressão cristalina, pura que a própria 

Poesia procura ser ou estará antes a apontar para essa escrita contínua que não termina 

nunca?401 Talvez ambas. 

 Este «prefácio» é, além de um elogio, um regresso à poesia; isto se conclui até 

da própria estrutura do texto, subtilmente dividido em duas partes. Para França, ele é 

também uma defesa da poesia: «[a] defesa da poesia que ali se faz vai contra a sua 

prática livresca, contra a publicidade das obras, contra a sua exploração «artística», em 

suma».402 Trata-se de uma travessia que parte da relação do exterior ao literário com o 

literário – num primeiro momento – às exigências intraliterárias, à exigência da própria 

Poesia, «[l]inguagem que fecha o seu próprio ciclo»,403 e é precisamente por isso que 

ele é um regresso, um retorno a uma realidade da qual nunca se deveria ter escapado.  

Dessa forma, Almada escreve este «prefácio» como quem escreve um tratado, não 

como quem escreve um ensaio, apesar de nele haver a contaminação ou imbricação dos 

dois discursos. Da tabela que João Barrento minuciosamente estabelece no seu livro 

sobre o ensaio existem qualidades inerentes a uma escrita ensaística que saltam à vista 

para qualificar o «prefácio», nomeadamente, a sua retórica literária, o estilo crítico e 

plural, assim como o desejo de proximidade e identificação com o leitor, fruto de um 

instinto comunicativo, sobretudo no uso de um «nós», quando se refere aos poetas.404 

                                                 
399Gérard Genette, «Les épigraphes» in Seuils, Éditions du Seuil, Points Essais, 1997, p. 163. 
400Almada Negreiros, «O elogio da ingenuidade ou as desventuras da esperteza saloia» in Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/5, Manifestos e Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 253. 
401Id., «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» in Obras Completas, Vol. I., Poesia, Lisboa, INCM, 1985, p. 
36. 
402 José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 139. 
403 Fernando R. de la Flor, «Expurgo na gruta do nada» in Bibliocasmos, para uma prática crítica da 
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404João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
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No entanto, a textualidade deste texto escapa a uma escrita deambulatória, uma escrita 

que se faz por aproximações. Muito pelo contrário, todo o texto está repleto de 

sentenças, de aforismos, daquilo que João Barrento classificou como «fragmento-

aforismo», um fragmento que – contrariamente ao «fragmento-fragmento» - «tende para 

a frase autoral, impõe-se como uma revelação, delineando uma ontologia da 

constatação».405 Nas palavras de Lima de Freitas do prefácio a Ver,  
O estilo e a personalidade de Almada Negreiros, se tinham muito de “mestre” nada tinham 

de “professor”. As formas de expressão verbal a que dava preferência aproximavam-se mais 

do modelo lapidar do que do modelo explicativo discursivo… amava as sínteses, os 

aforismos, as sentenças, seduziam-no as palavras-chave, as fórmulas inesperadas que, à 

maneira de Abre-te Sésamo! de súbito revelam tesouros até aí ocultos.406  

Estes momentos de «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» são bastante ilustrativos: 
A Poesia é um acto vitalício; não é um estado momentâneo de levitação. 

A Poesia é a linguagem dos Iguais dispersos no Tempo. 

Poesia é a vocação humana de não pôr parcialidade na Vida. 

A Poesia é o mundo inteiro na mão; todo o jeito que se lhe der é perder o mundo inteiro. 

 A aproximação à essência do poético, como é visível, nos exemplos retirados do 

«prefácio», fruto de uma textualidade que não se limita a aproximar da referida mas que 

a ela atinge, revela um distanciamento face à escrita do ensaio. Neste «prefácio» não 

tem mais lugar um certo enamoramento das palavras, mas sim uma afirmação, uma 

assunção da Verdade, «a chegada à Ideia».407 Aquilo que nos é dado a ver é a 

cristalização desse processo, sem desvios; assiste-se a um movimento de revelação, à 

chegada da luz. Para Peter von Matt, «o aforismo não é o resultado final de um acto de 

pensamento, mas sim o testemunhar dramático do processo mesmo de pensar. O 

pensamento cristaliza-se inesperadamente, em pleno processo de realização».408 Aliás, 

convém afirmar que estas afirmações de Peter von Matt tornam os limites que 

distanciam as taxinomias propostas por João Barrento bastante flexíveis, visto que o 

aforismo corresponde a uma discursividade descontínua, liminarmente pontuada por um 

fluxo de pensamento que se condensa poeticamente. Aliás, Helena Topa oferece uma 

descrição bastante precisa do que é o próprio processo da escrita aforística, quando 

afirma acerca das Tisanas de Ana Hatherly que se trata de «dar a ver um pensar na sua 

                                                                                                                                               
2010, p. 40-42. 
405Id., ibid, p. 73, 74. 
406 Lima de Freitas, prefácio a Ver, Lisboa, Arcádia, 1982, p.18. 
407João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 46. 
408Peter von Matt citado por Helena Topa, «Das fronteiras de género às fronteiras discursivas: aforismo, 
fragmento e ensaio» in Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nº11, Lisboa, Edições 
Colibri, 1998, p. 23. 
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démarche».409 

 O tratado não partilha com o ensaio este «cerco à realidade», como escreveu 

Jorge de Sena, ele não é a aproximação à ideia, ele pretende ser a mais pura chegada à 

Ideia (o que é já possível na escrita ensaística, na opinião de Barrento). Em certa 

medida, o tratado conserva (é o registo de uma sabedoria perdida) alguma coisa de 

sagrado, uma escrita que se assemelha a uma «ideia da prosa» (Giorgio Agamben lê 

Walter Benjamin). Aliás, é o próprio Walter Benjamin que o classifica de «ensaio 

esotérico».410 Para o mesmo pensador – classifica-lo como filósofo seria um pouco 

impreciso – «a «ideia da prosa» equivale a uma utopia da linguagem (que é também 

aquela que subjaz, como reverso inalienável de uma utopia do pensar, à escrita 

filosófica de Agamben), associada por Benjamin à transparência absoluta e ideal de uma 

língua pura, adâmica e universal».411 Ora, como ler estas linhas de João Barrento e não 

pensar nos últimos períodos de Le degré zéro de l'écriture de Roland Barthes, num 

fragmento curiosamente intitulado «L'utopie du langage»? 
Se sentant sans cesse coupable de sa propre solitude, elle [l'écriture littéraire] n'en est pas 

moins une imagination avide d'un bonheur de mots, elle se hâte vers un langage rêvé dont 

la fraîcheur, par une sorte d'anticipation idéale, figurerait la perfection d'un nouveau monde 

adamique où le langage ne serait plus aliéné. La multiplication des écritures institue une 

Littérature nouvelle dans la mesure où celle-ci n'invente son langage que pour être un 

projet: la Littérature devient l'Utopie du langage.412 
 Em todos os aforismos transcritos do «prefácio», propostas de definição da 

poesia, existe uma sequência que se repete, «A Poesia é», seguida de um predicado. A 

«utopia da linguagem» corresponderá, assim, apenas a essa parte essencial, primeira, 

isto é, é uma definição de poesia que dispensa complementos, sem predicado. O 

«prefácio» e Le degré zéro de l'écriture dialogam constantemente; aliás, se os 

colocássemos lado a lado, veríamos várias correspondências, migrações, afinidades. A 

linguagem não é nunca um instrumento social, pode apenas interferir com este, mas não 

se comprometendo. Do «prefácio»: 
Em vez de terem a Poesia como acto vitalício, fazem-na profissão perpétua. Exactamente 

como se a Poesia fosse coisa de encaixar na sociedade. Mais juízo tem os Estados, os quais 

não conhecem a profissão de Poeta. (...) A engrenagem moderna cilindra o Poeta e 

                                                 
409Helena Topa, «Das fronteiras de género às fronteiras discursivas: aforismo, fragmento e ensaio» in 
Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nº11, Lisboa, Edições Colibri, 1998, p. 31. 
410Walter Benjamin citado por João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2010, p. 39. 
411João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 139. 
412Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p. 67. 
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imprime-lhe a escrita. Raptado o acto poético, fica a letra redonda.413 
De Le degré zéro de l'écriture: 

La poésie moderne, en effet, puisqu’il faut l'opposer à la poésie classique et à tout prose, 

détruit la nature spontanément fonctionnelle du langage et n'en laisse subsister que les 

assisses lexicales. Elle ne garde des rapports que leur mouvement, leur musique, non leur 

vérité. (...) l'écriture (...) est toujours enracinée dans un au-delà du langage, elle se 

développe comme un germe et non comme une ligne, elle manifeste une essence et menace 

d'un secret, elle est une contre-communication, elle intimide.414   
 No corpus de Almada, a Poesia a um tempo reconquista o nome, a outro tempo 

restaura o verbo, isto porque ela é ao mesmo tempo escrita e ato. Almada: «A Poesia é 

um acto vitalício»,415 em consonância com o que Barthes propõe: «[a]insi sous chaque 

Mot de la poésie moderne gît une sorte de géologie existentielle, où se rassemble le 

contenu total du Nom».416 

 Será o verbo o «corpo da linguagem»? Fernando Cabral Martins no posfácio que 

acompanha o quinto volume das novas edições das Obra Literária de José de Almada 

Negreiros lembra, de um modo oportuno, um outro texto de Roland Barthes, 

nomeadamente, «Sémiographie d'André Masson». Há algo de fundamental que Barthes 

recorda nesse breve texto, esse momento em que esquecemos que um texto tem também 

corpo, a escrita é também a mão que escreve as palavras. 
...nous tentons sans cesse, dans notre Occident, de substituer de règne de la parole à celui 

du geste; pour raisons qui relèvent d'une histoire véritablement monumentale, il est de notre 

intérêt de croire, de soutenir, d'affirmer scientifiquement que l'écriture n'est que la 

«transcription» du langage articulé: l'instrument d'un instrument: chaîne tout au long de 

laquelle c'est le corps qui disparaît.417 
 Acontece que no corpus de Almada, como já tivemos oportunidade de concluir 

na primeira parte deste estudo, o corpo não desaparece, em virtude do elevado grau de 

performance e do alcance dramático que é inerente à sua textualidade. A performance 

adquire um papel fundamental na obra de Almada ao nível da sua retórica e persuasão 

de um texto a uma audiência. Almada foi um comunicador por excelência. Todavia, só 

se explicou em parte como o verbo se aproxima do que poderá ser uma espécie de 

síntese do texto de Almada: apenas se averiguou o seu contexto, mas que dizer da 

palavra escrita, isto é, o que dizer da palavra que não surge no contexto de uma 
                                                 
413Almada Negreiros, «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta», Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, 
INCM, 1985, p. 35, 36. 
414Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p. 38, 21. 
415Almada Negreiros, «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta», Obras Completas, Vol. I, Poesia, Lisboa, 
INCM, 1985, p. 36. 
416Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p. 39. 
417Id., «Sémiographie de André Masson» in Œuvres Complètes IV, livres, textes, entretiens, 1972-1976, 
nouvelle édition revue, corrigé et présenté par Eric Marty, Éditions du Seuil, 2002, p. 346-347.  
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conferência, que não está empregue na actio? Como pode a Poesia reaver o verbo? 

Porque se procura uma Poesia que deseja encontrar-se com uma linguagem em estado 

primitivo. Celina Silva analisa esse percurso de Almada Negreiros tendo em vista o 

sincretismo que predomina na textualidade almadiana: 
Na senda da unidade a reconstruir, simbiose de pulsação e pulsão, através da 

processualidade geradora de significação, a palavra reconverte-se em força cósmica, 

manifestação de plenitude, anulando a perda de dimensão performativa ocorrida ao longo 

do percurso da civilização ocidental; restaura-se o verbo.418 
 Por outro lado, já em Nome de Guerra o nome surge de forma inequívoca como 

garante de individualidade, como certeza do ser. O que significa então a conquista do 

nome? O nome é o segredo que não admite arbitrariedades, é uma unidade, a unidade 

onde «criação e linguagem são concomitantes».419 Este possui uma vertente mítica, 

encantatória, mas acima de tudo, genesíaca, uma vez que é pelo ato de nomear que se 

cria. «É pelo acto de nomear, de expressar, que o eu (humano) se expande, se constitui, 

se revela».420 No livro do Genesis, o livro inaugural da Bíblia que relata o início da 

criação, o nome assume um papel fundamental: é a partir da nomeação que algo passa a 

existir. «A Criação, tal como a Bíblia a apresenta, é acompanhada por um acto verbal, 

se é que não se identifica com ele (…). Nomear é um acto divino, arbitrário mas 

necessário («verdadeiro») e obrigatório para o homem».421 Os nomes seriam dados não 

por uma base de relatividade – a criação anula a evolução e, por conseguinte, a própria 

relatividade – mas antes por uma identificação simbólica, alegórica: Eva, o nome da 

primeira mulher que alguma vez existiu, a mãe da humanidade, significa vida. À 

unidade do Nome opõe-se ao babélico, a alienação da multiplicação das línguas. Desse 

modo, conclui-se que a «utopia da linguagem» combate o caos babélico, a alienação da 

linguagem em busca de um estado puro, definitivo, que só pode ser concretizado 

poeticamente. «A língua para a qual não temos palavras, que não finge, como a língua 

gramatical, ser mesmo antes de ser, mas que "é única e primeira em toda a mente", é a 

nossa língua, ou seja, a língua da poesia».422 

 Vinte anos mais tarde, Almada, derradeiro Mestre (já que se tinha 

                                                 
418Celina Silva, «Rotas e posturas em demanda da ingenuidade: do poético como poética», in Revista da 
Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas. Porto. Série II. Vol. 9 (1992), p. 186. 
419Helena Topa, A Palavra de Fogo, uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Ministério da Ciência e Ensino Superior, 2003, p. 232. 
420 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Lisboa, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 199.  
421 Julia Kristeva, «VII: Os Hebreus: a Bíblia e a Cabala» in História da Linguagem, Lisboa, Edições 70, 
1969, p. 141. 
422Giorgio Agamben, A ideia da prosa, tradução, prefácio e notas de João Barrento, Lisboa, Edições 
Cotovia, 1999, p. 40. 
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metamorfoseado no Mestre de si próprio), haveria de ler «Poesia é Criação», talvez a 

sua performance definitiva. «Quando não havia linguagem o homem foi autor da mais 

bela criação da Poesia: os nomes. Os nomes, a língua». Para Fernando Guimarães, que 

lê atentamente estas linhas de um Almada longe da euforia e da iconoclastia 

vanguardista, elas apontam irredutivelmente para a origem, isto é, nas palavras do 

ensaísta, «a poesia deve estar o mais perto possível do acto poético, da origem. 

Poderíamos, assim, imaginar aquele momento em que «não havia linguagem»».423 
O indizível – de cujo dizer nunca abdicam – é para os poetas modernos, não tanto o 

místico, mas mais o mítico, sob formas várias: infância, música, jardim, mundos primitivos, 

sul, paraísos artificiais... Como ausência sempre presente que é, acima ou no fundo da capa 

de pensar e do ser lógico, este factor mítico-utópico é simultaneamente telos e o agens, 

primum movens que impulsiona o fazer artístico moderno.424 
Curiosamente, para o autor de Profanações, no ponto, isto é, no limite «[o]nde 

acaba a linguagem, começa, não o indizível, mas a matéria da palavra».425  

Talvez após estas linhas somos levados a reler os últimos versos de «Itinerário 

sobre o joelho»: Depois é o silêncio que fala/ a paz que nos esperava. «Mas o silêncio – 

aquele que advém daqui - não é uma simples suspensão do discurso, mas silêncio da 

própria palavra: a ideia da linguagem».426 A Poesia restaura a unidade, isto é, a 

totalidade do Nome. Por isso, não é outro silêncio que Roland Barthes apela em 

«L'écriture et le silence»: trata-se do momento em que a linguagem se fala e o nome 

quase se desoculta para lembrar que o enigma é sempre e apenas uma aparência 

(Agamben, «Ideia do enigma»). Assim que este está resolvido, este dissolve-se, 

desintegra-se e há espaço para a luz, a epifania, a chegada do conhecimento.  

 O que é afinal a exigência da poesia? «l’exigence est ici sans exigence».427 A 

«parole essentielle» que é a palavra poética é como uma raiz de uma árvore centenária: 

cheia de ramificações, áspera, robusta, agressiva. Homens morrerão, mas ela perdurará, 

porque ela é feita de outra matéria, de outra natureza. Pela sua raiz ela está ligada à 

terra, à vida. Ela é semente. «Tudo é semente».428 
Chaque mot poétique est ainsi un objet inattendu, une boîte de Pandore d'où s'envolent 

toutes les virtualités du langage; il est donc produit et consommé avec une curiosité 
                                                 
423Fernando Guimarães, Simbolismo, Modernismo & Vanguardas, Porto, Lello & Irmão Editores, 1992, p. 
105. 
424João Barrento, O espinho de Sócrates, Expressionismo e modernismo, Lisboa, Editorial Presença, 1987, 
p. 48. 
425Giorgio Agamben, A ideia da prosa, tradução, prefácio e notas de João Barrento, Lisboa, Edições 
Cotovia, 1999, p. 29. 
426Id., ibid., p. 112. 
427 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folios/Essais, 1959, p. 43. 
428 Novalis, (Friedrich von Hardenberg), Fragmentos de Novalis, seleção, tradução e desenhos de Rui 
Chafes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1992, p. 49. 
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particulière, une sorte de gourmandise sacrée. Cette Faim du Mot, commune à toute la 

poésie moderne, fait de la parole poétique une parole terrible et inhumaine. Elle institue un 

discours plein de trous et plein de lumières, plein de absences et de signes surnourrissants, 

sans prévision ni permanence d'intention et par là si opposé à la fonction sociale du 

langage, que le simple recours à une parole discontinue œuvre la voie de toutes les 

Surnatures.429 
Momento em que ela se revela e se impõe, é o instante em que ela é – una e total. Mais, 

não é só o momento: como exigência esse momento não pode ser transitório, trata-se de 

uma necessidade intemporal. «La poesía no es nada sino tiempo, ritmo perpetuamente 

creador».430 Esta exigência leva-nos de volta a Mallarmé, «L'expérience de Mallarmé», 

de Maurice Blanchot e à demanda por uma «poesia pura». O que se procura afinal com 

essa poesia pura, estado utópico da linguagem? 
Il semble que l'expérience propre de Mallarmé commence au moment où il passe de la 

considération de l'œuvre faite, celle qui est toujours le poème particulier, tel tableau, au 

souci par lequel l'œuvre devient la recherche de son origine et veut identifier avec son 

origine, «vision horrible d'une œuvre pure». Là est sa profondeur, là le souci qu'enveloppe, 

pour lui, «le seul acte d'écrire».431 
 

Le point central de l'œuvre est l'œuvre comme origine, celui que l'on ne peut atteindre, le 

seul pourtant qu'il vaille la peine d'atteindre. 

Ce point est l'exigence souveraine, ce dont on ne peut s'approcher que par la réalisation de 

l'œuvre, mais dont seule aussi l'approche fait l'œuvre.432 
 

* 

 

 O movimento, a direção, o impulso que anima esta dissertação é o caminho da 

utopia como «horizonte do desejo e do possível».433 Aliás não é uma novidade, qualquer 

achado interpretativo, pensar-se que a modernidade é utópica, isto é, ela está inscrita 

segundo uma utopia (já desde Novalis e do seu grupo).434 Nem é uma novidade quanto 

                                                 
429Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Points Essais, 1972, p. 39. 
430Octavio Paz, « Introducción, Poesía y poema» in El Arco y la Lira, el poema, la revelación poética, 
poesía e historia (1956), Fondo de Cultura Economica, p.26. 
431Maurice Blanchot, «Approche à l’espace littéraire» in L'espace littéraire, Gallimard, 1955, p. 39-40. 
432Id., ibid, p. 56. 
433 João Barrento, «Linhas do horizonte, O mal-estar na civilização e as utopias de linguagem na viragem 
do século» in A Palavra Transversal, literatura e ideias no século XX, Lisboa, 1996, p. 34. 
434«O novo é a nostalgia do Novo, a custo ele próprio; disso enferma tudo o que é novo. O que se 
experimenta como utopia permanece algo de negativo contra o que existe, embora lhe continue a 
pertencer. Central nas antinomias atuais é o facto de que a arte deve e pretende ser utopia, e tanto mais 
decididamente quanto a relação real das funções impede a utopia; e que ela, porém, para não trair a utopia 
pela aparência e pela consolação, não tem direito de ser utopia. Se a utopia se realizasse, seria o seu fim 
temporal». (Theodor W. Adorno, Teoria Estética, tradução de Artur Mourão, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 
45; citado por João Barrento in O espinho de Sócrates, Lisboa, Presença, 1987, p. 121). 
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ao Mestre afirmar-se que este se filia, de modo consciente ou de modo inevitável, em 

matérias utópicas: o subtítulo do estudo de Celina Silva apontava já para esse conceito, 

a «(re)invenção da utopia». Então, o que se descreveu até aqui ou, melhor, que passo se 

deu em frente? Abriu-se uma porta que até agora esteve entreaberta, reacendeu-se 

largamente um foco de luz que esteve apenas intermitente: fez-se o caminho que leva da 

«(re)invenção da utopia» à «utopia da linguagem». 

 O autor de Uma razão dialógica lembra que não é apenas em Le degré zéro de 

l'écriture que a «utopia da linguagem» é mencionada, mas também num texto bastante 

posterior a este, Leçon.435 Manuel Gusmão faz uma leitura que, curiosamente, se 

aproxima da crítica de Friedrich Schiller à nostalgia proporcionada pela ideação de um 

paraíso perdido, uma idade de oiro perdida, disposição que leva facilmente ao 

consentimento e à inação. Schiller escreve que este paraíso edénico, sagrado, mítico faz 

parte da própria humanidade. «Todos os povos que têm uma história têm um paraíso, 

um estado de inocência, uma idade dourada», recorda o autor de Wallenstein. Acontece 

que este reconhece que esta mundividência idílica e pastoril contém uma desvantagem, 

um handicap, o de projetar para um passado irrealizável e irreversível aquilo que 

deveria ser o agente do presente e, em consequência, do futuro. «Eles [os poemas 

idílicos] colocam infelizmente atrás de nós a meta em direcção à qual deveriam 

conduzir-nos, podendo portanto apenas incutir em nós o triste sentimento de uma perda, 

não o de alegre sentimento da esperança».436 

 Como tal, para Manuel Gusmão, a «utopia da linguagem» não corresponde a 

«uma origem arcaica ou a um paraíso para sempre perdido», pois este parece defender, 

na esteira de Schiller, que «toda a poesia tem de possuir uma substância infinita».437 Por 

essa razão, o alcance mítico do corpus de Almada só pode ser duplo, a «síntese-síncrese 

do mito do progresso e do mito da origem».438 Trata-se, então, «de admitir uma origem 

perpétua, uma repetição histórica e trans-histórica da origem, ou uma reinvenção da 

linguagem enquanto possibilidade do real».439 

 Em «Le Bruissement de la langue», no ensaio que dá nome ao livro, Barthes 

                                                 
435Manuel Gusmão, «Rimbaud: alteridade, singularização e construção antropológica» in Cadernos de 
Literatura Comparada 5, Contextos de modernidade, organização de Isménia de Sousa e Maria de Lurdes 
Morgado Sampaio, Porto, Granito, Editores e Livreiros, 2002, p. 103. 
436Friedrich Schiller, Sobre a poesia ingénua e sentimental, tradução, introdução, comentário e glossário 
de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, INCM, 2003, p. 93. 
437Id., ibib, p. 94. 
438Celina Silva, «Rotas e posturas em demanda da ingenuidade: do poético como poética» in Revista da 
Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas. Porto. Série II. Vol. 9 (1992), p. 191. 
439Manuel Gusmão, «Rimbaud: alteridade, singularização e construção antropológica» in Cadernos de 
Literatura Comparada 5, Contextos de modernidade, organização de Isménia de Sousa e Maria de Lurdes 
Morgado Sampaio, Porto, Granito, Editores e Livreiros, 2002, p. 104. 



106 
 

curiosamente recorda que o desejo de uma língua no seu estado utópico - «dans son état 

utopique» - era já «ce qui guide les recherches de l'avant-garde».440 Talvez esse facto 

explique a profusão de manifestos, pois eles são afinal os textos preparatórios, isto é, o 

manifesto não é mais que o projeto da obra que ainda não existe, pois se ela existisse 

que sentido teria a existência do manifesto? «Le manifeste lui s'adresse davantage au 

créateur éventuellement par-dessus et éventuellement contre le lecteur; on vise la 

production d'un texte à venir».441 Ele anuncia «qualquer coisa de novo», qualquer coisa 

que ainda não existe que guia a produção poética presente: os autores de manifestos são 

profetas, veem além. Veem ao longe, escreveria Almada. La multiplication des écritures 

institue une Littérature nouvelle dans la mesure où celle-ci n'invente son langage que 

pour être un projet: la Littérature devient l'Utopie du langage. Barthes afirma 

textualmente que a «utopia da linguagem» é um «projeto». Friedrich Schlegel tem algo  

dizer sobre o assunto: 
(22) Un projet est le germe subjectif d'un objet en devenir. Un projet parfait devrait être à la 

fois pleinement subjectif et pleinement objectif, un individu impartageable et vivant. Par 

son origine, pleinement subjectif, original, impossible ailleurs que dans cet esprit; par son 

caractère, pleinement objectif, d'une nécessité physique et morale. Le sens des projets – ces 

fragments d'avenir, pourrait-on dire...442 
 A literatura, melhor, o texto moderno, desde os românticos, existe sob a forma de 

projeto, ou seja, ele é uma produção, um fazer-se, uma poïesis, não há um qualquer 

texto definitivo, terminado. As vanguardas históricas, os ismos que surgem na viragem 

do século XIX para o século XX vincam essa especificidade, ampliam as possibilidades 

do literário e prologam essa sensibilidade. O que caracteriza o(s) escritor(es) de 

vanguarda é precisamente escrever(em) para alcançar le texte que n’existe pas encore; 

eles apenas (?) o «projetam» para um tempo e um leitor que ainda não existe. Tanto 

Almada Negreiros como Friedrich Schlegel viviam num «presente dilatado».443 O que a 

vanguarda faz, a sua postura, o seu propósito, é definir o plano, o projeto da Obra a 

realizar. O grande desígnio do Romantismo de Iena é utópico: é sempre algo que está 

por vir aquilo de que se trata e, como tal, por essa mesma razão, se planeia. É o palco da 

textualidade em devir, de um «constante recomeçar».444 Tal como o fragmento, 

                                                 
440Roland Barthes, «Le bruissement de la langue» in Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, 
Points Essais, 1984, p. 101. 
441Jean-Marie Gleize, «Manifestes, préfaces, Sur quelques aspects du prescriptif» in Littérature, nº 39, 
1980, Les manifestes, p. 14. 
442Friedrich Schlegel, «Fragment 22» in Philippe Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, 
Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 101. 
443Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 225. 
444Helena Topa, «Das fronteiras de género às fronteiras discursivas: aforismo, fragmento e ensaio» in 
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«fragments d'avenir», este projeto «é concebido (...) como unidade que se transcende, 

uma vez que contém em si o gérmen da infinidade progressiva, uma dada maneira de 

pensar a totalidade orgânica como potência pura».445 

 A postura, isto é, a atitude, que subjaz a Le degré zéro de l'écriture, constitui o 

projeto literário/teórico/crítico do Romantismo de Iena, é o «projeto», isto é, aquilo que 

antecede a Obra. Neste sentido, para Ph. Lacoue-Labarthe e J.-L. Nancy, o grande 

«equívoco» dos autores românticos foi, precisamente, a «ausência da Obra»: «ils n'ont 

produit que des œuvres critiques. Ou, si l'on préfère, ils n'ont produit que des œuvres 

«théoriques» (...). Promesse ou mise en œuvre (...) d'une vue de l'œuvre, la critique 

romantique occupe ainsi le lieu, ou le temps, de l'attente d'œuvre».446  No entanto, até 

que ponto podemos considerar que existe uma ausência da obra, já que para os 

românticos a teoria era uma inerência da literatura? Esse «equívoco» romântico parece 

um pouco ambíguo, pois «[c]e qui revient à dire en fait (…) que le romantisme n’est ni 

‘de la littérature’ (ils en inventent le concept) ni même, simplement, une ‘théorie de la 

littérature’ (ancienne et moderne), mais la théorie elle-même comme littérature ou, cela 

revient au même, la littérature se produisant en produisant sa propre théorie».447  

 O «Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta» é, tal como a «Conferência nº1», o 

projeto, o estudo preparatório, o plano, como de um esboço, de um traçado ou desenho 

se tratasse para uma Obra (para o Livro…) que ainda não existe, isto é, que ainda não se 

concretizou, mas que está em latência, em potência no ato da escrita. É por esta razão 

que a modernidade vive com uma eminente obsessão com o descontínuo e com o 

fragmento: é que «a modernidade é intrinsecamente fragmentária».448 

 E o que é, afinal de contas, o «Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta»? Não se 

trata de um prefácio no sentido genettiano, «sem obra», como o teórico francês 

documenta no final do capítulo «Les fonctions de la préface originale» de Seuils, fruto 

da «émancipation totale» deste paratexto.449 Este é o «prefácio» ainda sem Livro, 

melhor, é o «prefácio» factual, material ao Livro que existe apenas virtualmente. O 

Livro não está concluido porque ele é infinito. Na «ausência da Obra», o que resta são 

as démarches para a concretizar/alcançar a obra, as aproximações fragmentárias ao texto 
                                                                                                                                               
Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nº11, Lisboa, Edições Colibri, 1998, p. 28. 
445Id., A Palavra de Fogo, Uma leitura contextualizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a ciência e tecnologia, 2003, p. 154. 
446Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p. 372. 
447 Id. ibid, p. 22. 
448João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 63. 
449Gérard Genette, «Les fonctions de la préface originale» in Seuils, Éditions du Seuil, Points Essais, 
1987, p. 239. 
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que ainda não existe, mas que, por isso mesmo, o vão constituindo.  
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Démarches para a Invenção do Livro de Almada450 

 

 

 

...tous les livres de la littérature 

accomplie doivent n’être qu'un seul livre, et 

dans un tel livre, éternellement en devenir, que 

se révélera l'évangile de l'humanité et de la 

culture.451 

Friedrich Schlegel 

 

O meu livro tem de se tornar uma 

bíblia científica – um padrão real e ideal – e 

germe de todos os livros.452 

Novalis 

 

Cada palavra é um pedaço do 

universo. Um pedaço que faz falta ao 

universo. Todas as palavras juntas formam o 

Universo.453 

Almada Negreiros 

 

 
 

 

 

                                                 
450 Neste momento da dissertação propõe-se uma leitura em abismo, em espiral, como a escada de «A 
Bilioteca de Babel» de Jorge Luis Borges, «que se afunda e se eleva a perder de vista» (Jorge Luis 
Borges, «A Biblioteca de Babel», Ficções in Obra Completa I, 1923,-1949, Lisboa, Editorial Teorema, 
1998, p. 483). 
451 Friedrich Schlegel, «Idée 95» in Ph.Lacoue-Labarthe/J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la 
littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 216. 
452 Novalis, (Friedrich von Hardenberg), Fragmentos de Novalis, seleção, tradução e desenhos de Rui 
Chafes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1992, p. 99. 
453 Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
20. 
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Da leitura dos textos de J. L. Borges, fica uma tese, mas não necessariamente 

sob uma estrutura ou formulação silogística. Fica antes uma sensação – a leitura é 

também um trabalho dos sentidos – de um imenso abismo. «Dans une traduction, nous 

avons la même œuvre en un double langage; dans la fiction de Borges, nous avons deux 

œuvres dans l’identité du même langage et, dans cette identité qui n’en est pas une, le 

fascinant mirage de la duplicité de possibles».454 Essa sensação de caos, de perda de 

princípio e de fim, fica clara no assombroso primeiro parágrafo de «O Zahir», um conto 

de O Aleph. No entanto, talvez seja no conto «O jardim dos caminhos que se bifurcam», 

título da primeira parte do conjunto de textos que formam as Ficções e, 

simultaneamente, do último dos contos a ele pertencentes e do romance do pensador 

chinês, Ts’ui Pen, que o personagem Stephen Albert estuda e fala ao narrador, no qual o 

enredo labiríntico se impõe. Mais, a ideia de infinito e de um espaço labiríntico são 

confluentes e inerentes à literatura. «Ts’ui Pen teria dito uma vez: “Retiro-me para 

escrever um livro.” E outra: “Retiro-me para construir um labirinto.” Todos imaginaram 

duas obras; ninguém pensou que o livro e o labirinto eram um único objecto».455 

Borges considera que o universo é um livro. Mas «A Biblioteca de Babel», um 

dos contos das Ficções borgesianas, também encerra um pressuposto, uma 

«superstição»: a existência do Livro dos Livros. «Também sabemos doutra superstição: 

a do Homem do Livro. «Nalguma estante de algum hexágono (pensaram os homens) 

deve existir um livro que seja a chave e o resumo perfeito de todos os outros: deve 

haver algum bibliotecário que o tenha estudado e seja análogo a um Deus».456 Nas 

palavras de Fernando R. de la Flor, esse seria «o livro último», «livro que faz o 

repertório de todos os livros anteriores».457 O Livro que se procura nesta dissertação é 

de uma natureza outra. Os livros não são apenas os que são publicados; há livros que 

nunca chegam a ser publicados, outros nunca se materializam, outros não circulam 

ainda. Mas desengane-se quem pense que este Livro é apenas de ordem metafísica, pois, 

ele tem corpo, corpo e ideias. Será esse o Livro que Almada procura em A Invenção do 

Dia Claro? «Imaginava eu que havia um livro para as pessoas, como ha hostias para 

cuidar da febre. Um livro com tanta certeza como uma hostia. Um livro pequenino, com 

duas páginas, como uma hostia. Um livro que dissesse tudo, claro e depressa, como um 

                                                 
454 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 133. 
455 Jorge LuisBorges. «O jardim dos caminhos que se bifurcam», Ficções in Obras Completas I, 1923-
1949, Lisboa, Editorial Teorema, 1998, p. 495.  
456Id., «A Biblioteca de Babel», Ficções in Obras Completas I, 1923-1949, Lisboa, Editorial Teorema, 
1998, p. 487. 
457 Fernando R. de la Flor, «O efeito Bouvard» in Bibliocasmos, para uma prática crítica da lecto-escrita, 
tradução de Pedro Serra, Lisboa, Edições Cotovia, 2004, p. 231. 
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cartaz, com a morada e o dia».458 Não é esse o livro que Almada persegue.  

As démarches que se seguem não terão como fim uma história do Livro 

(contando com as páginas que nos restam seria cruel tal tarefa), mas uma espécie de 

cerco ao corpus de Almada, tendo em vista o seu devenir na sua aceção dupla, como 

escreveu Maurice Blanchot: … les deux formes de devenir, (..) c’est que cette révélation 

n’est nullement l’effet nécessaire d’un développement progressif: elle a l’irregularité du 

hasard, la force gracieuse d’un don imméritée qui ne récompense en rien un longe et 

sage travail de approfondissement.459 Certamente, para Blanchot, esse livre à venir 

existe materialmente: ele chama-se Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Mas de 

que se fala concretamente, quando se fala do Livro de Almada? Da uma demanda por 

um Livro total, salvífico e definitivo? E utópico? Existirá ele materialmente? Haverá 

uma qualquer sugestão desse Livro?  

 

O que pensa hoje de A Invenção do Dia Claro? 

O meu único livro.460 

 

O Livro tem a sua geometria, talvez uma «geometria sagrada», já que o espaço 

que ele inaugura – o espaço literário – é, para Blanchot, sagrado; «cet espace clos, 

séparé et sacré, qui est l’espace littéraire».461 Trata-se de uma geometria circular, 

esférica, como o texto de Proust, escreve Blanchot. Haroldo de Campos, na sua 

abordagem a «Un coup de dés jamais n’abolira le hasard», apresenta esse texto como 

um «poema circular»: ele é de facto um livro circular, pois, trata-se de um texto «que 

gira semanticamente sobre si mesmo», segundo o concretista;462 tal como, aliás, «O 

jardim dos caminhos que se bifurcam». Encarado de forma circular, o princípio do Livro 

confunde-se com o seu fim, a sua origem perdeu-se (o mesmo é dizer que a origem está 

em toda a parte e assim não está em parte nenhuma). «Or, là où il y a un double parfait, 

l’original est effacé, et même l’origine».463 Genette afirma em Figures que « [l]a genèse 

d’une œuvre, dans le temps de l’histoire et dans la vie d’un auteur, est le moment le plus 

                                                 
458 Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 
11. 
459 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 26. 
460 Almada Negreiros em entrevista ao Diário de Lisboa, a 28 de janeiro de 1953 in Fernando Cabral 
Martins, «Lendo «A Invenção do Dia Claro»» in Revista Colóquio/Letras, Ensaio, nº 149/150, julho 
1998, p. 80. 
461 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 280. 
462 Haroldo de Campos, «A poética do aleatório» in A Arte no Horizonte do Provável, São Paulo, Editôra 
Perspetiva, 1969, p. 17. 
463 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 133. 
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contingent et le plus insignifiant de sa durée».464  

O ato da escrita é um ato errante (Blanchot), mas, como o de Borges em «O 

Zahir»: a errância é cíclica.465  

Também Almada remete para a esfera, na conferência «Cuidado com a 

Pintura!», de 1934, concebendo-a como um desejo de totalidade e unidade, símbolo de 

todo o (seu) processo poético.466 «Temos uma esfera. Cortamos esta esfera ao meio e 

ficam dois hemisférios. Dividimos cada hemisfério ao meio e ficam quatro gnomos. 

Destes quatro gnomos fazemos oito; dos oito, dezasseis; dos dezasseis, trinta e dois; 

etc., até que já nos seja impossível prosseguir esta divisão. E agora, depois de termos 

reduzido a esfera a gnomos transparentes, vamos refazê-la».467 Segundo Juan Eduardo 

Cirlot, a esfera detém o simbolismo de:  
totalidade, como o rotundus alquímico. Corresponde, no espaço de três dimensões, à linha 

da circunferência. Já para os pré-socráticos, esfera equivalia ao infinito (o único uno), e 

igual a si mesmo, com atributos de homogeneidade e unicidade. Emblematicamente, a 

esfera identifica-se com o globo que, por semelhança com os corpos celestes, se considera 

alegoria do mundo. Mas existe ainda outro significado de esfera, porventura mais profundo, 

Sphairos, equivalente a infinito, e no Banquete, Platão, ao referir-se ao homem no estado 

paradisíaco, anterior à queda, julga-o andrógino e esférico, por ser a esfera imagem da 

totalidade e da perfeição. É possível que tenham este sentido as esferas transparentes que se 

encontram nos casais de amantes de O jardim das delícias, de Bosch (Prado).468  

Também num conto de Ficções, Borges escreve acerca de um «livro cíclico». Da 

inevitável «Biblioteca de Babel»:  
Eu afirmo que a Biblioteca é interminável. Os idealistas argumentam que as salas 

hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto, ou pelo menos da nossa intuição 

do espaço. Consideram que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. (Os místicos 

pretendem que o êxtase lhes revela uma câmara circular com um grande livro circular de 

forma contínua, que dá toda a volta das paredes; mas o seu testemunho é suspeito; as suas 

palavras, obscuras. Esse livro cíclico é Deus).469  

O humor e a ironia de Borges são refinados: ele coloca entre parêntesis aquela 

que parece ser a nota essencial ou a mais intrigante, tal como em «Os teólogos», quando 

                                                 
464 Gérard Genette, «L’utopie littéraire», Figures (1966), Éditions du Seuil, 1976, p. 132. 
465 Jorge Luis Borges, «O Zahir», O Aleph in Obras Completas I, 1923-1949, Lisboa, Editorial Teorema, 
1998, p. 612. 
466 A dimensão pitagórica da circunferência, tal como esta é descrita por Almada Negreiros no Ver, não 
será alvo de análise na dissertação.  O seu âmbito – a sua matriz esotérica – em muito ultrapassa o 
objetivo deste estudo.  
467 Almada Negreiros, «Cuidado com a pintura!» in Obra Literária de Almada Negreiros/5, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, p. 228-229.  
468 Juan Eduardo Cirlot, Dicionário de Símbolos, tradução de Carlos Aboim de Brito, Lisboa, Dom 
Quixote, 2000, p. 156. 
469 Jorge Luis Borges, «A Biblioteca de Babel» in Obras Completas I, 1923-1949, Lisboa, Editorial 
Teorema, 1998, pp. 483-484. 
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põe em nota de rodapé a informação de que, nas «cruzes rúnicas», Roda e Cruz se 

complementavam.470 É desse movimento circular a que não se escapa na sua prosa: 

trata-se de uma descida a um abismo, mas uma descida em espiral, circular, que requer 

uma leitura labiríntica. Texto como espaço de disseminação, pegando no conceito 

popularizado por Derrida, mas, ao mesmo tempo um espaço sagrado, pois, esse livro 

cíclico é Deus.  

Genette considera Borges «un utopiste pour qui la littérature est un tout, une 

bibliothèque unique, mais infinie».471 No citado artigo sobre Borges o teórico francês 

lembra a genealogia desse Livro dos livros.  
Borges n’a pas manqué de signaler les versions antérieures, données par Shelley, Emerson 

ou Valéry, de l’idée qui nous occupe. Selon Shelley, tous les poèmes sont autant de 

fragments d’un unique poème universel. Pour Emerson, «une seule personne est l’auteur de 

tous les livres que existent dans le monde». Quant à Valéry, chacun se qu’il réclamait une 

histoire de la Littérature comprise ‘comme une histoire d’esprit en tant qu’il produit ou 

consomme de la littérature, et celle histoire pourrait même se faire sans que le nom d’un 

écrivain y fût prononce.’472  

Estas referências apontam (com a exceção de Paul Valéry) para um momento em 

específico da história da literatura, o romantismo de Iena, instaurador da modernidade e 

do próprio conceito de literatura, nomeadamente, através de Friedrich Schlegel e 

Novalis. Desse modo, constata-se que as questões e problemáticas que protagonizaram 

as primeiras décadas do século XX (e, igualmente, as da contemporaneidade), 

patenteiam uma dívida dos escritores e poetas de vanguarda para com Iena. Como Ph. 

Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy afirmam «[l]es romantiques n’ont pas de 

prédécesseurs».473 Tratando-se de uma «poética cósmica e absoluta»,474 talvez não seja 

errado afirmar que o romantismo constitui uma espécie de «Big Bang» no campo 

literário. E, claro, foi dos românticos que Maurice Blanchot herdou esse conceito, 

«devenir», estruturante quer na obra de Blanchot, quer para a visão romântica do livro.  
C’est comme bible qu’apparaîtra le nouvel évangile dont Lessing s’est fait le 

prophète ; mais non pas comme livre unique, au sens habituel. Car même ce que nous 

appelons Bible est en fait un système de livres. Au reste, ce n’est pas là  un usage arbitraire 

de la  langue ! Ou bien existe-t-il un autre mot pour distinguer de l’idée commune du livre 

celle d’un livre infini – bible, livre pur et simple, livre absolu ? Et c’est bien pourtant une 
                                                 
470 Id., «Os Teólogos», in Obras Completas I, 1923-1949, Lisboa, Editorial Teorema, 1998, pp. 572. 
471 Alexandre Gefen, «Un sphinx insaisissable, Jorge Luis Borges», Le Magazine Littéraire, nº 520, juin 
2012, p. 46. 
472 Gérard Genette, «L’utopie littéraire» in Figures (1966), Éditions du Seuil, 1976, p. 125. 
473 Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 42. 
474 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 63. 
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différence de toute éternité essentielle, et même pratique, que celle qui sépare un livre 

comme pur moyen en vue d’un but, du livre comme œuvre autonome, individu, idée 

personnifiée. Ce ne peut être sans quelque chose de divin, et c’est en cela que le concept 

ésotérique lui-même s’accorde avec le concept exotérique ; aucune idée non plus n’est 

isolée, mais elle n’est ce qu’elle est parmi toutes les idées. Ce qui peut s’éclairer d’un 

exemple. Tous les poèmes classiques des Anciens sont liés réciproquement, inséparables, ils 

forment un tout organique et ne sont, correctement perçus, qu’u unique poème, le seul où 

l’art de la poésie lui-même manifeste à la perfection. De manière analogue, tous les livres 

de la littérature accomplie doivent n’être qu’un seul livre, et c’est dans un tel livre, 

éternellement en devenir, que se révélera l’évangile de l’humanité  et de la culture.475 

De uma forma inequívoca, tal como fica patente numa das epígrafes do terceiro 

momento desta dissertação e na ideia 95 de Friedrich Schlegel citada na íntegra, é a 

maior ambição dos românticos escrever um livro total, simultaneamente infinito e 

sagrado, que é constituído por uma narrativa enfatizada pelo seu caráter eterno e 

incompleto, sem desfecho. Por outro lado, ele é também, como o texto bíblico, 

evangélico, capaz de reter em si um saber que visa um alcance universal, mensagem 

profética e didática, contendo, ao mesmo tempo, a narração do princípio da vida, no 

livro do Genesis, e o fim dos tempos, o Apocalipse.  

Partindo de uma reflexão e análise do livre à venir e do projeto do Livro de 

Mallarmé, Blanchot recorda o texto bíblico como modelar para os românticos.  
Le livre écrit dans la nature évoque la Tradition transmise depuis l’origine et confiée à la 

garde des initiées : livre caché et vénérable qui brille par fragments ici et là. Les 

romantiques allemands ont exprimé la même pensée du livre unique et absolu. Ecrire une 

Bible, de Novalis, voilà la folie que tout homme entendu doit accueillir pour être complet. 

Il nomme la Bible l’idéal de tout livre, et F. Schlegel évoque «la pensée d’un livre infini, 

l’absolument livre, le livre absolu», tandis que Novalis encore entend faire servir la forme 

poétique du Märchen au projet de continuer la Bible.476  

O livro dos românticos é anónimo, prática recorrente na escrita dos fragmentos; 

tal cariz parece, num primeiro olhar, surgir em confronto com o teor mais subjetivo e 

expressivo que o romantismo exaltou e que movimentos e sensibilidades dele 

decorrentes, como o ultrarromantismo, cultivaram, desvirtuando-o. O projeto do 

romantismo de Iena, poderíamos chamar-lhe, o romantismo, visto que é esse o projeto 

nascente, ou seja, inaugural, da sensibilidade romântica,477 tem como um dos seus 

                                                 
475 Friedrich Schlegel, «Idée 95», in «Idées», Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, 
Théorie de la littérature du romantisme allemand, Éditions du Seuil, 1978, pp. 215-216. 
476 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, pp. 308-309. 
477 Apesar das manifestações proto-românticas, nomeadamente, as de William Blake, poeta capital e 
verdadeiramente visionário, o romantismo chega a Inglaterra via pensamento alemão. Samuel Taylor 
Coleridge, coautor das Lyrical Ballads (com William Wordsworth) lera já os autores alemães. No mundo 
francófono, destacam-se autores de vulto como Victor Hugo, contudo a chegada do romantismo é 
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princípios fundamentais – contrariamente ao que se possa pensar – a «escrita coletiva», 

relacionado com a construção da «symphilosophie» ou  «sympoésie».478 Por outro lado, 

este anonimato, a perda de uma voz autoral, singular e única dá, por sua vez, voz, tal 

como um século mais tarde Valéry pretendeu, à obra por si mesma. O livro dos 

românticos é um livro sem assinatura: certamente tem um autor, mas um autor coletivo, 

sem protagonismo individual. Torna-se pertinente recordar que, fruto de um desejo de 

síntese temporal, quer dizer, dessa nova visão da própria Antiguidade (como já foi 

realçado), o autor desse livro em eterna escrita e maturação só pode ser um autor 

coletivo, condição fundamental para a universalidade do mesmo. 

Falta perceber como se desencadeia esse projeto de Livro romântico. «Novalis 

publicou no Athenaeum «Grãos de Pólen». São fragmentos. E o sentido também se 

fragmenta, se divide, se poliniza».479 «Fragmentos são sementes», já aqui se escreveu, 

uma semente a partir da qual tudo pode germinar. A flor tem linguagem de que a sua 

semente não fala. Tudo é semente. Logo, o fragmento constitui a semente do Livro, 

dado que os românticos «enferment une théorie du fragment comme semence en vue 

d’un type d’œuvre inédit».480 O fragmento é o projeto, «germe subjectif d'un objet en 

devenir», do Livro. A própria composição desse Livro cósmico não se constitui de 

forma alguma como acumulação ou síntese de um conjunto de fragmentos, o que 

exigiria uma abordagem utilitária e quantitativa, digamos assim, do próprio fragmento. 

O que está em causa, de acordo com Lacoue-Labarthe e Nancy no seu estudo, é de 

forma concreta, o fragmento como «réplica» da totalidade.  
Chaque fragment vaut pour lui-même dans son individualité achevée. C’est donc 

identiquement la totalité plurielle des fragments, qui ne compose pas un tout (sur un mode, 

disons, mathématique), mais qui réplique le tout, le fragmentaire lui-même, en chaque 

fragment. Que la totalité soit présente comme telle en chaque partie, et que le tout soit non 

pas la somme mais la coprésence, finalement, du tout à lui-même…481  

Ou, como escreveu João Barrento, citando o estudo de Pierre Garrigues, «[n]o limite, o 

fragmento não é um fragmento: ‘é o que não é, não é o que é’. Ou seja: é totalidade, e 

                                                                                                                                               
considerada tardia, se tivermos em conta que Athenaeum é de 1800. Já no campo ibérico, mais 
concretamente no português, o romantismo chega muito tarde: apesar do merecido destaque que Garrett 
merece, o romantismo português facilmente se dilui, isto é, já não tem nada a ver com o projeto dos 
irmãos Schlegel e, de certa forma, transforma-se numa vulgata do que é o romantismo, digamos, «puro» 
ou «autêntico», dos alemães, favorecendo a sensibilidade ultrarromântica e saudosista.  
478 Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 18, 65. 
479 Fernando Guimarães, A obra de arte e o seu mundo, Vila Nova de Famalicão, Quasi Edições, 2007, p. 
25. 
480 Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 59.  
481 Id., ibid, p. 64. 
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não fragmento».482 

Espécie de projeto que se cumpre como um autêntico trajeto, visto que esse livro 

não existe para os românticos de uma forma material, os românticos fazem consistir 

nele o próprio motor da sua escrita, «ces fragments de avenir», puro artesanato, 

produção, poïesis. Esta é a prova inequívoca da modernidade das suas premissas, pois 

se, numa visão superficial, os românticos não materializaram esse livro, estando 

«éternellement en devenir», ele estará, tal como o género romântico, nunca concluído. 

Os românticos não conceberam este livro como «livro último», na aceção que Fernando 

R. de la Flor lhe dá: ele nunca está definitivo, é um processo infinito. O Livro é, ainda, 

como o «Sistema» romântico: «le Système n’est pas là (n’existe pas), mais comme la 

dernière chose à faire, la dernière tâche et la dernière œuvre de l’humanité».483 O livro 

dos românticos incorpora vivamente a mensagem bíblica: é um livro que tem vida 

eterna.  

Para Stéphane Mallarmé, tal como este afirma em «Le livre, instrument 

spirituel», «tout, au monde, existe pour aboutir un livre»,484 numa visão muito próxima 

à de Borges. Mais, nas palavras de Abastado, o Livro de Mallarmé «est une poduction 

fantasmatique: non pas un livre, mais le désir d’écriture et son objet mythique».485 

Mítico no sentido que Blanchot recorda: «Mallarmé donne au poète pour devoir et au 

Livre pour tâche: «l’explication orphique de la Terre»...».486 O Livro mallarmeniano é 

essencialmente um «instrument spirituel».487 Contudo, a natureza do Livro 

mallarmeniano não tem tanta conotação esotérica como seria de prever, talvez por uma 

razão muito simples: para Mallarmé não é o Livro ou o escritor que é sagrado, mas sim 

a própria escrita. «Mallamé sacralise non plus l’écrivain mais l’acte d’écrire».488  
Malgré les métaphores sacrées qui le désignent, le Livre dont rêve Mallarmé n’a rien à voir 

avec le Livre selon la tradition religieuse ou alchimiste; celui-ci est un livre ordinaire par sa 

matérialité; il recèle une vérité cachée – parole de Dieu  ou d’un Maître – qu’il a pour office 

                                                 
482 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 69. 
483 Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p. 48. 
484Stéphane Mallarmé, «Le livre, instrument spirituel», Variations sur un sujet in Œuvres Complètes, 
Poésie-Prose, introduction, bibliographie, iconographie et notes par Henri Mondor et G. Jean Aubry, 
Collection Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1945, p. 378.  
485 Claude Abastado, «Mallarmé: la ‘crise idéale’», Mythes et Rituels de l’Écriture, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 1979, pp. 276-277. 
486 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 313. 
487 Stéphane Mallarmé, «Le livre, instrument spirituel», Variations sur un sujet in Œuvres Complètes, 
Poésie-Prose, introduction, bibliographie, iconographie et notes par Henri Mondor et G. Jean Aubry, 
Collection Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1945, p. 378. 
488 Claude Abastado, «Mallarmé: la ‘crise idéale’», Mythes et Rituels de l’Écriture, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 1979, p. 277.  
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de transmettre à des lecteurs privilégiés. Au contraire, le Livre de Mallarmé n’est pas le 

dépositaire d’un secret, mais l‘«instrument» - spiritual et concret – d’une vérité en 

acte...».489 

Do mesmo modo que para o Livro mallarmeniano é uma «vérité en acte», o fragmento 

romantico é «l’infinité en acte».490 

Blanchot aponta «Un coup de dés» como a materialização do livre à venir, 

avançando, porém, que esse livro nunca pode ser dado como verdadeiramente 

terminado,491 na esteira da «idée 95» ou em sintonia com Claude Abastado, quando este 

afirma que «le Livre est bien l’idée d’un livre».492 O que parece particularmente 

interessante salientar aqui é a forma como se articulam les deux formes de devenir, tal 

como estas foram definidas por Blanchot.  

Haroldo de Campos no volume A Obra de Arte no Horizonte do Provável dedica 

um breve ensaio a Mallarmé ao qual chama «A poética do aleatório». Para o poeta 

concretista brasileiro, o grau de aleatoriedade inicia-se quando a própria arte permite a 

introdução de um determinado grau de relatividade – o autor afirma textualmente que se 

trata de uma incorporação «do relativo e do transitório»493 - e coloca Mallarmé na 

vanguarda dessa prática, nomeadamente com «Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard». Precisamente, é a «poética do aleatório» da qual Haroldo de Campos fala, tão 

evidente em Mallarmé, o eco, isto é, o elemento representativo dessa «irrégularité du 

hasard» crucial para o devenir do livro, segundo Maurice Blanchot, enquanto que o 

«développement progressif» está mais próximo da mundividência orgânica dos 

românticos.  

Ana Hatherly, num ensaio já citado nesta dissertação, «A Reinvenção da 

Leitura», lembra (via Haroldo de Campos) que «Un coup de dés» seria apenas o 

primeiro esboço de um projeto mais vasto. «’Coup de dés’ seria apenas um primeiro 

esboço e (…) dizia respeito a uma nova concepção do livro como objecto, no que se 

antecipa aos livros-objectos dos futuristas russos».494 Segundo Haroldo de Campos (na 

                                                 
489 Id., ibid, p. 281.  
490 Ph. Lacoue-Labarthe/Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Éditions du Seuil, 1978, p.66, «La vérité du fragment n’est donc pas tout à fait dans la 
«progressivité» infinie de la «poésie romantique», mais dans l’infinité en acte, par le dispositif 
fragmentaire, du processus même de la vérité». 
491 «Le livre ne doit jamais être regardé comme étant vraiment là», Maurice Blanchot, Le livre à venir, 
Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 312. 
492 Claude Abastado, «Mallarmé: la «crise idéale»» in Mythes et Rituels de l’Écriture, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 1979, p. 282. 
493 Haroldo de Campos, «A poética do aleatório» in A Arte no horizonte do Provável, São Paulo, Editôra 
Perspetiva, 1969, p. 15. 
494 Ana Hatherly, «A Reinvenção da Leitura» in PO-EX, Textos teóricos e documentos da poesia 
experimental portuguesa, Lisboa, Moraes Editores, 1981, p. 140. 
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esteira de Jacques Scherer e do seu livro, Le Livre de Mallarmé (1957)), esse projeto 

ultrapassaria o âmbito «circular» de «Un coup de dés» e aproximar-se-ia do 

«multilivro», «apontando para uma nova física do livro»; «[a]s fôlhas dêsse livro seriam 

cambiáveis, poderiam mudar de lugar e ser lidas de acordo com certas ordens de 

combinação determinadas pelo autor-operador (que de resto não se considera mais do 

que um leitor situado numa posição privilegiada, face à objetividade do livro que se 

autonomiza)».495 Neste «multilivro», o livro perde a sua unidade e o seu sentido se 

dissemina: esse projeto está já bem longe do projeto romântico, apesar de ser dele uma 

derivação. O que parece mais importante para o poeta brasileiro em «Coup de dés» não 

é tanto o texto «Un coup de dés» em si, mas toda a aventura «bibliológica», para usar o 

termo de Fernando R. de la Flor, que esse texto inaugura. O que é francamente 

sublinhado por Haroldo de Campos é a potencialidade do acaso, isto é, do aleatório, 

para a arte e, neste caso em concreto, para o livro. Certamente, esta avaliação do poeta 

brasileiro não passa ao lado do projeto da própria Noigrandes, nem, como é evidente em 

todo o ensaio, de um âmbito mais alargado do projeto de vanguarda, nomeadamente, 

das neovanguardas. Trata-se de uma leitura que é, de certo modo, datada; porém, todas 

as interpretações são históricas.   

Este desvio pelo multilivro não deve desviar-nos de um desejo crucial do Livro, 

do Livro romântico, mas também do Livro mallarmeniano ou «obra-constelação»,496 

(porventura, também do Livro almadiano), algo que Blanchot descreve no seu Livre à 

venir e em L’Espace Littéraire, muito sucintamente: escrever o Livro é procurar o 

«centro do Livro», «découvrir le centre même du livre»,497 esse ponto impossível de 

encontrar, mas o único que vale de facto a pena, como já se viu. Ou, nas palavras de 

Borges, é ir em demanda pela «inconcebível folha central».498 Então o Livro, tal como 

Abastado apontou, é, ao mesmo tempo, o caminho e o seu objetivo; centro de tudo, tal 

como o punctum barthesiano, «núcleo ideativo consistente»,499 assim como o trajeto que 

o leva a ser Livro. «Le Livre est à fois le terme de l’écriture et le chemin qui y conduit; 

                                                 
495Haroldo de Campos, «A poética do aleatório» in A Arte no horizonte do Provável, São Paulo, Editôra 
Perspetiva, 1969, p. 18. 
496 Id., ibid, p.17. 
497 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 304. 
498 «Letizia Álvarez de Toledo observou que esta vasta Biblioteca é inútil: rigorosamente, bastaria um 
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Lisboa, Editorial Teorema, 1998, p. 489). 
499 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
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produit et production; déjà là et toujours à faire, ou plutôt à réinventer chaque fois, à 

chaque manipulation. Le livre dit l’existence de la littérature en niant tous les livres 

existants; il affirme le Néant en même temps qu’une plénitude d’Être».500 Esse trajeto é 

l’approche pure du mouvement d’où viennent tous les livres, de ce point originel où 

sans doute l’œuvre se perd, qui toujours ruine l’œuvre, qui en elle restaure le 

désœuvrement sans fin, mais avec lequel il lui faut aussi entretenir un rapport toujours 

plus initial, sous peine de n’être rien.501 

O livro infinito, o Livro, está a escrever-se. Provavelmente, o maior serviço que 

se pode fazer à poesia é não lhe impor um fim.  

Torna-se cada vez mais clara a resposta de Almada. «O que pensa hoje de A 

Invenção do Dia Claro?» «O meu único livro». Almada não publicou apenas um livro: é 

certo que publicou pouco e de uma forma esparsa e descontinuada, mas publicou mais 

livros, A Engomadeira, K4 O Quadrado Azul; Nome de Guerra, Sudoeste, que, apesar 

de não constituir uma monografia, forma uma obra significativa do corpus poético e 

ensaístico do Mestre, Orpheu 1915-1965 e Litoral, livros-desdobrável. Contudo, 

Almada não os classifica como livros; então, é lógico pressupor que há uma qualquer 

particularidade n’A Invenção que a torna singular; em suma, que a converte no livro 

único de José de Almada Negreiros.  

Quando Schiller distingue sentimental de ingénuo, em determinado momento, 

ele afirma que, contrariamente ao caráter sentimental, o ingénuo é capaz de 

«individualizar o objecto», isto é, ele existe para lá da ideia porque ele é materializável, 

tem corpo, tem existência própria. Se há algum momento no corpus de Almada em que 

este se aproxima de individualizar o conceito de Livro, livro como um projeto utópico, 

como já se afirmou nesta dissertação, esse momento só se pode concretizar na escrita, 

leitura e publicação de A Invenção do Dia Claro. Repare-se que Almada não deixa nada 

ao acaso: este texto para ele classificado como fundamental é tornado público e 

divulgado de diversas maneiras, com a finalidade de transmitir uma determinada 

mensagem ao máximo número de pessoas, leitores ou ouvintes. 

«O meu único livro», publicado em 1921 pela editora fundada por Fernando 

Pessoa, a Olisipo,502 A Invenção do Dia Claro, texto de uma sensibilidade refinada, 

forma um conjunto de textos que sintetizam aquilo que Celina Silva chamou de «teor 

                                                 
500 Claude Abastado, «Mallarmé: la «crise idéale»», Myhtes et Rituels de l’Écriture, Bruxelles, Éditions 
Complètes,  1979, pp. 264-265.  
501 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, pp. 290-291. 
502 José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 68. 
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compósito do livro».503 Como os livros, as pessoas tinham princípio, meio e fim.  

Capa manuscrita, feita pelo autor, epígrafes do poeta francês Rimbaud, 

«conjunto de frases poéticas que Apollinaire compusera – e que Amadeo inscrevera já 

no catálogo da sua exposição de 1916», seguido de um autorretrato de Almada.504  
Contaminação com a pintura, arte eleita. Auto-retrato: retrato desenhado pelo punho do 

próprio que, fazendo parte integrante do texto de A Invenção do Dia Claro que igualmente 

assina, não funciona somente como apresentação do actor-autor da conferência enquanto 

figura autónoma, espécie de cabeça de cartaz ou fotografia no programa do espectáculo. 

Funciona também como exemplo - «ensaio», démarche – da revelação pela pintura de uma 

verdade. Indesmentível, neste caso: é o retrato do homem que escreve, assume e 

publicamente representa o texto todo. É o desenho do homem que desenha. É a «invenção» 

do homem enquanto artista. É o ícone próprio da «invenção».505 

Da leitura de A Invenção do Dia Claro torna-se evidente que a sua estrutura é 

circular: a par de «Un coup de dés», a Invenção é igualmente um texto que gira em 

torno de si próprio. «O Livro» é, ao mesmo tempo, o estudo preparatório, como «A 

Conferência nº1», e o próprio Livro. Tal como o Livro de Mallarmé, «O Livro» de 

Almada é ao mesmo tempo a escrita e o seu «chegar» a Livro. Assim, o fragmento «O 

Livro» contém em si todo o Livro: basta analisá-lo somente para perceber toda a 

dimensão de A Invenção do Dia Claro. «‘O Livro’, sequência que a crítica 

frequentemente considera prefácio, pela sua colocação e teor indicial, é em si mesmo 

um intróito. O seu cariz paratextual está camuflado, redimensionado por uma 

formulação poética».506 O «intróito», como lhe chama Celina Silva, ou «capítulo 

introdutório», para França, não é meramente paratextual ou prefacial, aliás, tal como 

«Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta» também não o é, visto naquele estarem presentes 

as linhas de força do texto que vai adiante.507 Ainda nas palavras de Celina Silva, 

«segundo parâmetros tradicionais», este fragmento «pode funcionar como prólogo».508 

Então, que seja o prólogo dos prólogos. 

Nas primeiras linhas do texto que compõe A Invenção do Dia Claro uma criança, 

sozinha, procura um livro e confronta-se com uma pesada constatação. Entrei numa 

livraria. Puz-me a contar os livros que ha para ler e os anos que terei de vida. Não 

                                                 
503 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
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chegam, não duro nem para metade da livraria. A criança depara-se com a 

impossibilidade de ler tudo, confronta-se com duas realidades opostas, a sua e a dos 

livros. A sua realidade é finita, tem um termo, pois eventualmente a criança acabará por 

envelhecer e morrer um dia, já a realidade dos livros é o seu reverso, é imensa e perene, 

eterna. É terminantemente impossível ler todos os livros. A criança trava conhecimento 

com o universo do perplexo, do indeterminado, em suma, do babélico. Deve certamente 

haver outras maneiras de se salvar uma pessoa, senão estou perdido, conclui. Afinal, a 

criança entra na livraria à procura de salvação. À partida, ela pensava que, se lesse todos 

os livros existentes na livraria – tarefa que sabe ser impossível de concretizar -, estaria 

salva. Irremediavelmente, a criança terá de escolher um livro. Aliás, a criança apercebe-

se que ela é não é única que está dentro da livraria, há mais pessoas que continuavam a 

entrar, pessoas «muito bem vestidas de quem precisa salvar-se» que a levam, pela 

falência do seu plano inicial, a comprar um livro. E, na impossibilidade de ler todos os 

livros, a criança procura o livro que dissesse tudo, o que nenhum livro pode fazer. 

A criança procura um livro que a salve, um «livro salvífico»,509 um livro que 

contenha sabedoria e conhecimento suficientes, um qualquer ensinamento que lhe 

permita seguir por um caminho que a leve ao entendimento de si e do que a rodeia, 

assim como lhe permita o acesso à sua «salvação»; a criança procura um livro que seja 

como um «lial conselheiro».510 Comprei um livro de filosofia. Filosofia é a sciencia que 

trata da vida: era justamente do que eu precisava – pôr sciencia na minha vida. O leitor 

almadiano lerá esta frase e reconhecerá nela a ironia. Não é de todo irrelevante lembrar 

que a ironia não está na criança, que age sincera e espontaneamente, mas antes no 

narrador implícito. «Não é através do conhecimento, da erudição livresca que se pode 

esperar a salvação possível para a desorientação que a engrenagem social, massificante 

e dispersiva, produz no homem».511  Se há em Almada um pensamento filosófico, que 

há, ele não surge pela via académica, institucional ou sistemática, nem de forma alguma 

pode ser encontrada num manual. Ele surge vertido no poético, pela prática de uma 

textualidade que combate a discursividade axiológica do discurso filosófico tradicional 

e recuperando o fragmento e o aforismo como forma concentracionária e nuclear de 

expressar o pensamento. «O aforismo ergue-se (…) em paradigma de um conhecimento 

novo, ou antes, num novo paradigma de conhecimento, um saber livre porque contorna 

                                                 
509 Id., ibid, p. 211. 
510 Referência ao livro escrito por D. Duarte que se encontrava na montra da livraria (A Invenção do Dia 
Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 12).  
511 Duílio Colombini, Almada Negreiros, Boletim nº1, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
nº1, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1978, p. 40. 
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voluntariamente os constrangimentos da construção sistemática do discurso».512  

O saber condensando no aforismo é transmitido de uma forma demonstrativa, 

parabólica por vezes, em conjugação com a «tradição gnómica bíblica», nas palavras de 

Helena Topa.513 Segundo a investigadora, para além da raiz científica,514 a «textualidade 

gnómica, na Antiguidade grega, mas também nalguns livros da Bíblia», representam 

dois «filões textuais importantes». «A poesia gnómica dos pré-socráticos encerra um 

conjunto de autores (Hesíodo, Pitágoras, Teógonis de Megara, Focílides), cujos textos 

recobrem um espectro relativamente amplo que vai desde a recolha de princípios 

práticos da agricultura (Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo) até o texto filosófico-

teológico (Os Versos de Ouro, Pitágoras)».515 Todavia, é a presença do texto bíblico e da 

sua tradição gnómica que, de forma mais vincada, se afirma no texto A Invenção do Dia 

Claro, autêntico «pastiche do texto bíblico».516 Como texto nuclear, isto é, como texto-

matriz da Ingenuidade, ele encerra um saber total, a sabedoria (talvez, o melhor 

sinónimo de Ingenuidade no sentido almadiano). Por essa razão, é possível estabelecer-

se uma proximidade à escrita dos «livros sapienciais, designadamente Job, Salmos, 

Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico».517 

Mais recentemente, Ângela Varela, na sua dissertação de doutoramento dedicada 

ao estudo do poema em prosa, Configurações do poema em prosa, De ‘Notas 

Marginais’ De Eça ao Livro do Desassossego de Pessoa, reserva um capítulo do seu 

trabalho para o estudo de alguns textos de Almada, nomeadamente, «Frisos» e A 

Invenção. No que respeita ao último, a autora sublinha, além do «estilo 

predominantemente doutrinário» do texto,518 a afinidade entre este e livros que compõe 

o texto sagrado ou apócrifos, nomeadamente, o Livro de Eclesiastes e o Livro da 

                                                 
512 Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura sistematizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003, pp. 25-26. 
513 Id., ibid, p. 25. 
514 No seu estudo sobre a poética da anotação de Elias Canetti, Helena Topa traça a arqueologia do 
aforismo, atentado às suas possíveis raízes. Para a autora, na esteira de outros estudos, «o nome de género 
não coincide inteiramente com a tradição do mesmo (…). Hipócrates apropria-se do sentido 
provavelmente mais corrente do verbo “aphorizein” (definir, traçar horizontes), textualidade em que, de 
forma concisa, se exprime a súmula de um saber conquistado ao longo de uma vida dedicada à prática 
clínica e terapêutica». (Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura sistematizante da prosa breve de 
Elias Canetti, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003, p. 
31). 
515 Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura sistematizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003, p. 32. 
516 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 212. 
517 Helena Topa, A Palavra de Fogo, Uma leitura sistematizante da prosa breve de Elias Canetti, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003, p. 32. 
518 Ângela Varela, «Almada-Negreiros e as variações do poema em prosa» in Configurações do poema em 
prosa, de ‘Notas Marginais’ de Eça ao Livro do Desassossego de Pessoa, Lisboa, INCM, 2011, p. 361. 
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Sabedoria.519 Por outro lado, a Bíblia, principalmente em escritores que, de modo direto 

ou indireto, se inserem numa tradição judaico-cristã, surge como modelo cabal de 

escrita. Maurice Blanchot, ao avaliar o texto kafkiano, recorda como a escrita se 

confunde, isto é, é confluente com o texto bíblico.520 Com base nestas referências pode 

afirmar-se que o livro que a criança procura se inscreve numa certa tradição de livro 

sagrado. Por seu turno, segundo Jean Chevalier e Gheerbrant, quer para os «livros 

sibilinos» dos romanos, como para o Livro dos Mortos, «o livro aparece como o 

símbolo do segredo divino, que só é entregue ao iniciado».521 

 O livro de filosofia não era o Livro. Li o livro de filosofia, não ganhei nada, 

Mãe! Não ganhei nada. A criança lamenta não ter encontrado o livro que a salve e 

parece surpreendida com o facto de o livro de filosofia não a ajudar. Contudo, este 

momento do texto introduz um dado novo: a criança fala com a sua mãe, uma mãe 

silenciosa, cuja ausência se torna uma presença no texto. Aliás, para Jorge de Sena, A 

Invenção do Dia Claro é, reduzida à sua expressão mais simples, uma conversa (não se 

pode dizer que seja um diálogo), do filho com a sua mãe. «A Invenção do Dia Claro é 

um livro que tem, muito mais do que parece à primeira vista, uma estrutura interna 

muito sólida, que assenta, digamos, numa relação do poeta com a sua mãe».522 É à sua 

mãe que o poeta se confidencia.523 Disseram-me que era necessário estar já iniciado, 

ora eu só tenho uma iniciação, é esta de ter sido posto neste mundo à imagem e 

semelhança de Deus.  

A disposição triádica de A Invenção do Dia Claro tem implicações esotéricas, 

como já foi realçado nesta dissertação. Paralelamente a esse aspeto, não pode ser 

esquecido um outro elemento crucial com conotações iniciáticas: a viagem. Esta 

representa o acesso ao conhecimento, é uma errância, travessia que agencia um 

renascimento. Parte central do texto que compõe A Invenção do Dia Claro, ela é 

encarada como uma viagem cósmica, aquilo que a criança chama de «itinerário 

universal», no terceiro fragmento de «Confidências», quando relata à sua mãe a história 

da sua própria viagem. Senta-te ao meu lado, que eu vou contar-te a viagem que eu fiz. 

                                                 
519 Id., ibid., pp. 399-400. 
520 «... Kafka appartient à une tradition où ce qu’il y a de plus haut s’exprime dans un livre qui est écriture 
par excellence» (Maurice Blanchot, «L’espace et l’exigence de l’oeuvre» in L’Espace Littéraire, 
Gallimard, 1955, p. 83). 
521 Jean Chevalier/ Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, tradução de Cristina Rodriguez e Artur 
Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, p. 414 
522 Jorge de Sena, «Almada Negreiros Poeta», in introdução ao volume Obras Completas, Vol. I, Poesia, 
Lisboa, INCM, 1985, p. 14. 
523 É essencialmente por via deste diálogo que a A Invenção do Dia Claro é um texto performativo: 
estamos perante um texto que se ouve, é de uma voz que se trata. Apesar de estarmos perante um poema 
em prosa, este texto é essencialmente dramático.  
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Dá-me a tua mão para que eu a conte bem. Dei a volta ao mundo, fiz o itinerário 

universal.524 Como é sabido, a viagem simboliza a «busca da verdade, da paz, da 

imortalidade, na procura e na descoberta de um centro espiritual», o que vai ao encontro 

do desejo de salvação da própria criança.525 Todavia, a simbologia da viagem não se 

esgota nesta primeira abordagem mais genérica. «As viagens são ainda (…) a série de 

provas preparatórias para a iniciação, encontradas nos mistérios gregos, na maçonaria e 

nas sociedades secretas chinesas. A viagem enquanto progresso espiritual que se 

encontra no budismo sob a forma de vias, de veículos, de travessias – exprime-se 

muitas vezes como uma deslocação ao longo do Eixo do mundo».526 A viagem da 

criança para Paris narrada na 2ª Parte, «A VIAGEM ou O QUE NÃO SE PODE 

PREVER», derradeiro percurso tridimensional, visto tratar-se de «uma correspondência 

entre a viagem real, a viagem iniciática e a viagem das palavras»,527 resulta, então, 

numa  via de autoconhecimento. «É que, na realidade, essas viagens só se realizam no 

interior do próprio ser. A viagem que é uma fuga de si nunca terá êxito».528 Tal não deve 

ser surpreendente, já que «a iniciação equivale a uma mutação ontológica de regime 

existencial».529 Assim, a viagem, «busca do autêntico, do genuíno, do verdadeiro (…) 

culmina no ser dono de si próprio (…) formulação temática (…) reevocada no 

«fragmento» «Confidências» pelo lúcido conselho do Anjo da Guarda ‘[c]omeça já a 

tratar da tua presença’».530  
O começo da invenção de si como presença no dia do seu destino humano identifica-se, 

pois, com o momento da memória, pela qual o sentido de presença adquire a densidade 

mítica que substancializa o destino dos homens na história, na dimensão ontológica que lhe 

confere realidade. É então que, ao inventar o dia claro, o eu confidencia à Mãe passos da 

sua história, que são leituras de outros livros – como o do Antigo Testamento – repetições 

infinitas do mesmo livro, do mesmo quadro, das oleografias que retratam sempre um 

homem, uma mulher, um menino.531 

                                                 
524 José de Almeida Negreiros, «Confidências», A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004, p. 38. 
525Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, tradução de Cristina Rodriguez e Artur 
Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, p. 691. 
526 Id., ibid, p. 691. 
527 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 219. 
528 Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, tradução de Cristina Rodriguez e Artur 
Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, p. 691. 
529 Mircea Eliade, introdução a Ritos de Iniciação e Sociedades Secretas, tradução de Isabel Debot, 
Lisboa, Ésquilo, 2004, p. 14. 
530 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 205.  
531 Filomena Vasconcelos, «Sentidos de Presença n‘A Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros» in 
Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio Internacional (Porto, 12-14 de 
dezembro, 1996), Celina Silva (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, pp. 
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A busca de autoconhecimento é bem patente no fragmento seguinte. Imaginava 

eu que havia tratados da vida das pessoas, como há tratados da vida das plantas, com 

tudo tão bem explicado, assim parecidos com o tratamento que ha para os animaes 

domesticos, não é? Como os cavalos tão bem feitos que ha. O brilhantismo e a 

«comunicabilidade cristalina»532 de Almada são conseguidos em virtude de um 

paradoxo: a expressividade espontânea e plena de oralidade contrasta com as 

inquietantes aspirações «existenciais» da criança.  
Eu queria que os outros dissessem de mim: Olha um homem! Como se diz: Olha um cão! 

quando passa um cão; como se diz: olha uma árvore. Assim, inteiro, sem adjectivos, só de 

uma peça: Um homem! Mas eu andei a procurar por todas as vidas uma para copiar e 

nenhuma era para copiar. (…) Imaginava eu que havia um livro para as pessoas, como ha 

hostias para cuidar da febre. Um livro com tanta certeza como uma hostia. Um livro 

pequenino, com duas paginas, como uma hostia. Um livro que disse tudo, claro e depressa, 

como um cartaz, com a morada e o dia.  

O termo hóstia é polissémico, cujos vários significados são pertinentes para o 

entendimento daquilo que a criança procura no livro. Num primeiro sentido, a hóstia 

aponta para a «ciência medicinal» (é o revestimento, o invólucro que protege o 

medicamento) e o livro salvífico é encarado como um livro terapêutico equivalente não 

apenas a uma salvação, mas também a uma possível cura. Noutro aspeto, a hóstia é 

igualmente um elemento fundamental do sacramento da Eucaristia, elemento onde se dá 

um ato de transubstanciação, isto é, de comunhão: absorção e assimilação do sagrado, o 

corpo de Cristo. Um livro equivalente a uma hóstia é um livro que instaura, igualmente, 

uma ligação direta ao sagrado, assim como perpetua uma dimensão ritualística, cósmica 

e transcendental.  

Para os românticos esse projeto de livro total é semelhante ao projeto bíblico, 

cujo caráter evangélico é evidentemente sublinhado na «idée 95». No caso de A 

Invenção do Dia Claro, é certo que este apresenta «um teor que o aproxima (…) dos 

livros sagrados», como Celina Silva conclui.533 Noutra perspetiva, neste texto está 

também presente uma certa dimensão hermética; Borges narra num conto de O Aleph, 

«O teólogos», que «[n]os livros  herméticos está escrito que o que está em baixo é igual 

ao que está em cima e o que está em cima é igual ao que está em baixo».534 Ora, é 

                                                                                                                                               
323-324.  
532 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 200. 
533 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 229 
534 Jorge Luis Borges, «Os Teólogos», O Aleph in Obras Completas I, 1923-1949, Lisboa, Editorial 
Teorema, 1998, p. 573. 
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precisamente essa referência, conhecida como «Tábua de Esmeralda», que surge após o 

bloco textual «O Livro» e que antecede a «I Parte, ANDAIMES OU VÊSPERAS», «na 

linha de um pensamento mágico, total e totalizante»:535 
- 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 está tudo. 

Hermes Trimegista536 

«Símbolo da ciência e da sabedoria»,537 o livro que aqui se pretende é «o livro 

cósmico, mítico, escrito pelos sábios, produto de uma escrita do universo».538 Tal como 

para Borges e Mohyddin ibn-Arabi, o livro é o universo ou conserva todo o seu saber, a 

sua história, o seu mito.539 N’ A Invenção do Dia Claro vive-se um tempo mítico, num 

estado utópico da linguagem que pretende resistir à «disseminação mediática da força 

da palavra».540 E é por essa razão que Todos os dias faz annos que foram inventadas as 

palavras: «porque a repetição simbólica da criação implica uma reactualização do 

acontecimento primordial».541 Assim, «aqui propõe-se ler o universo, revisita-lo através 

da sua memória, reconhecê-lo, reinventando-o pelas palavras que, isoladas, o contém 

parcialmente e, no seu conjunto, o compõem».542  

Perante uma «permanente inquirição sobre o oculto», está-se na presença de um 

desejo de «desocultação» simbolizado pela chegada da luz;543 nas palavras de Novalis, a 

«luz é o símbolo da verdadeira lucidez».544 Como símbolo e lugar do conhecimento, o 

livro é aquele que permite inventar dias claros – a chegada da luz é a metáfora da 

chegada do conhecimento, o «descerrar do escuro» de Antero de Quental, que Almada 

                                                 
535 José-Augusto França, Almada, o português sem mestre, Lisboa, Estúdios Cor, 1974, p. 69. 
536 Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, 
p.14.  
537 Jean Chevalier/ Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, tradução de Cristina Rodriguez e Artur 
Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, p. 414.  
538 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 204. 
539 «O livro é, sobretudo, se passarmos a um grau mais elevado, o símbolo do universo: O universo é um 
imenso livro, escreve Mohyiddin ibn-Arabi». (Jean Chevalier/ Alain Gheerbrant, Dicionário dos 
Símbolos, tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, p. 414). 
540 João Barrento, «Linhas de horizonte, O mal-estar na civilização e as utopias da linguagem na viragem 
do século» in A Palavra Transversal, literatura e ideias no século XX, Lisboa, Edições Cotovia, 1996, p. 
36. 
541 Mircea Eliade, introdução a Ritos de Iniciação e Sociedades Secretas, tradução de Isabel Debot, 
Lisboa, Ésquilo, 2004, p. 16-17. 
542 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 204. 
543 Id., ibid, p. 112. 
544 Novalis, (Friedrich von Hardenberg), Fragmentos de Novalis, seleção, tradução e desenhos de Rui 
Chefes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1992, p. 63. 



128 
 

lembra no terceiro fragmento de «Confidências».545 «O livro que o sujeito busca é a 

figuração metafórica do acesso ao conhecimento, uma iniciação de certa forma, escrito e 

inscrito no universo, produto do sábio escutar dos mestres que não fazem mais do que 

descodificar e recodificar os sinais cósmicos».546  
Sonhei com uma paíz onde todos chegavam a Mestres. Começava cada qual por fazer a 

caneta e o aparo com que se punha à escuta do universo; em seguida fabricava desde a 

matéria prima o papel onde ia assentando as confidencias que recebia directamente do 

universo, descia até ao fundo dos rochedos por causa da tinta negra dos chocos; gravava 

letra por letra o tipo com que compunha as suas palavras; e arrancava da árvore a prensa 

onde apertava com segurança as descobertas para irem ter com os outros. Era assim que 

neste país todos chegavam a Mestres. Era assim que os Mestres iam escrevendo as frases 

que hão-se salvar a humanidade. 

O que é aqui crucial é que a demanda se transforma numa escrita: o livro que a 

criança busca é, na realidade, o livro que ele acabará por escrever. É por essa razão que 

o Mestre afirma que A Invenção do Dia Claro é o seu único livro: nele estão descritos 

os instrumentos necessários à escrita do livro, isto é, o seu objetivo, a sua função, a sua 

matéria o que, a título de exemplo, contrasta com aquele simulacro de escrita de 

Domingos Dias Santos na narrativa «O homem que não sabe escrever». « ‘O Livro’ 

salvífico que se deseja encontrar só pode ser o livro que o poeta (trans)escreve»:547 o 

poeta, aqui representado pelo menino, é uma espécie de mediador, profeta, o unificador 

de fronteiras. E já Almada Negreiros se congratulava com o significado de «almada» em 

árabe: ponte.  

Todavia, até que ponto poderemos considerar o texto que compõe A Invenção do 

Dia Claro o Livro, isto é, a concretização do projeto de livro utópico? Poderá o livro 

utópico materializar-se, terminar, ter princípio, meio e fim? Recorde-se que este Livro 

que se procura é ainda e somente um livro que se vai escrevendo; lugar da «utopia da 

linguagem», ele é o projeto. O Livro que guia a escrita, não se condensa num único 

texto de Almada: dele fazem parte todos os seus textos. Repare-se que o que nos 

interessou no texto que compõe A Invenção do Dia Claro não foi tanto o núcleo textual 

principal, mas antes o texto introdutório «O Livro»; de novo, a ideia de projeto. É que 

este Livro ainda não está fechado, resolvido ou acabado. Muito pelo contrário, ele está 

ainda «éternellement en devenir» e é, por isso, capital entrar na essência da escrita de 

Almada, numa travessia que nos leva do livro ao caderno.  
                                                 
545 Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, edição fac-similada, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, 
p.38. 
546 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética a ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 211. 
547 Id., ibid, p. 211. 
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Já Lima de Freitas, em Almada e o Número, documenta algumas citações a partir 

de inéditos que lhe é permitido aceder, como é o caso do manuscrito Rehaver a 

inocência.548 Há ainda uma nota importante a acrescentar: Lima usa a expressão 

«cadernos íntimos».549 Um livro pode ser íntimo, mas não pode manter-se 

permanentemente íntimo: não se publicam «cadernos íntimos», publicam-se livros, 

simplesmente. Ora, um livro pode ser íntimo (pode ser escrito num registo intimista), 

mas não pode permanecer íntimo, pois, assim que é publicado, circula, o livro passa a 

ser público, deixando assim de ser privado, íntimo, portanto. Do testemunho de Lima de 

Freitas, conclui-se que Almada escrevia, escrevia continuamente e mantinha uma vasta 

produção não publicada. Aliás, a propósito da preparação e estudo dos manuscritos que 

formam Ver, Lima afirmou serem «múltiplos e evidentes os indícios de que Almada 

Negreiros de facto recomeçou várias vezes aquilo que, no seu espírito, deveria constituir 

uma obra única».550 

 Das mais recentes edições dos textos do Mestre vem a confirmação do que Lima 

de Freitas havia afrimado. Almada mantinha cadernos, vários cadernos, que 

corresponderiam a um determinado conceito, a uma determinada génese do poético, 

cadernos que marcavam uma determinada unidade entre os fragmentários versos que 

escrevia continuamente e que migravam entre os vários textos. A partir das breves notas 

genéticas, obtêm-se informações liminares de cadernos, «cadernos de apontamentos»,551 

taxinomia escolhida pela equipa que está a estudar o espólio almadiano, até de «projetos 

de livros», esparsamente anunciados, mas – até à data – nunca publicados. Mais: não se 

sabe se de facto esses «projetos» foram concretizados materialmente, isto é, se 

correspondem a um qualquer texto.552  

Do fac-simile publicado no volume nº 149/150 da revista Colóquio/Letras 

existem textos que ainda não foram publicados, por isso, eles têm para nós – leitores e 

investigadores – uma existência especulativa, conceptual, tal como alguns títulos que 

acompanham a tábua bibliográfica de A Invenção do Dia Claro.553 Convém ainda 

lembrar que, apesar de esta ser uma «primeira recolha da obra», nela não consta a 

totalidade dos títulos da tábua bibliográfica referida, nem a totalidade dos livros que são 

anunciados por Almada. Mais, o texto (?) que marca o nascimento ingénuo de Almada, 
                                                 
548 Lima de Freitas, Almada e o Número, Lisboa, Arcádia, 1977, pp. 86, 138. 
549 Id., ibid, p. 122. 
550 Id., prefácio a Ver, Lisboa, Arcádia, 1982, p. 17. 
551 Existe também a variante «caderno com apontamentos». 
552 Para uma listagem exaustiva do corpus literário de Almada Negreiros, consultar a dissertação de 
doutoramento de Celina Silva, principalmente, a primeira parte do seu estudo, «Do Olhar ao Ver». 
553 Revista Colóquio/Letras, nº149/150, Almada Negreiros/Mário de Andrade, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1998, p. 238 
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La Révolution Individuelle, não consta da listagem efetuada pelo Mestre, mas, em vez 

deste estão «o jogo sagrado», «um a mais», «os outros» ou «falta um continente»; «veiu 

a noite», «Eça Canas» ou «o ingénuo voluntário». Todos estes títulos, para além de 

serem desconhecidos do público, segundo a organização que Almada lhes dá, não 

formam antologias de artigos que ele publica em revistas, já que o Mestre reserva um 

volume para o efeito. Lidar com o corpus almadiano é estar perante a «impossibilia» – 

demanda onde o texto se dispersa e se confunde.554 Consequentemente, a procura pela 

totalidade do corpus de Almada torna-se uma tarefa tão complicada como o da criança 

de «O Livro». Agora somos nós, leitores, que procuramos o imenso Livro de Almada.  

 Os «projetos», tal como Barthes escreveu, «vivent, ils ne sont jamais 

abandonnés; suspendus, ils peuvent reprendre vie à tout instant ; ou tout au moins, tels 

la trace persistante d’une obsession, ils s’accomplissement, partiellement, indirectement, 

comme gestes, à travers de thèmes, des fragments».555 Invariavelmente, voltamos ao 

fragmento e ao caráter de uma escrita descontínua; «[o] fragmentário e a fragmentação 

emergem (…) como uma maneira do fazer textual cara a Almada…. (…) Desta 

concepção participam os livros que são conjuntos de fragmentos: A Invenção do Dia 

Claro, «Frisos», anunciados como um livro a publicar e ainda Antecipações ao meu 

Livro Póstumo, que seria editado em fascículos. Orpheu 1915-1965 constitui um 

conjunto aforístico de onde emergem recordações; em Nome de Guerra, o esquema 

narrativo é como que atomizado e reorganizado por fragmentos gnómicos».556 Mais, 

está-se perante uma escrita que se faz fundamentalmente pela «sugestão» da própria 

escrita, processo convergente com a escrita em fragmentos (escrita fragmentária e 

escrita em fragmentos são duas coisas diferentes: Almada pratica ambas).  

Continua Barthes. «Il a cette manie de donner des «introductions», des 

«esquisses», des «élément», en remettant à plus tard le «vrai» livre. Cette manie a un 

nom rhétorique : c’est la prolepse (bien étudiée par Genette)».557 Igualmente, talvez 

Barthes, como Almada, não termine nunca de escrever o seu Livro, ou seja, é da ideia de 

fim que ambos fogem ou expiam, preferindo a ideia romântica de «devenir», tão 

vivamente retomada por Maurice Blanchot no seu Livre à Venir. «Aimant à trouver, à 

écrire des débuts, il tend à multiplier ce plaisir: voilà pourquoi il écrit des fragments : 
                                                 
554 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 43. 
555 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 176. 
556 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma  poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 287. 
557 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 175. 
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autant des fragments, autant de débuts, autant de plaisirs (mais il n’aime pas les fins : le 

risque de clausule rhétorique est trop grand : crainte de ne savoir résister au dernier mot, 

à la dernière réplique)».558 

Vale mais a vida do que a existência (1893-1937), segundo a equipa coordenada 

por Fernando Cabral Martins, integraria os seguintes textos, «Pus-me preso às minhas 

ordens», «E continuam a nascer soldados» e «Encontro», texto que, segundo a sua nota 

genética, foi publicado «[c]om a indicação «Do livro a sair Vale mais a Vida do Que a 

Existência».559 A este «projeto de livro» juntam-se perto de duas dezenas de títulos 

anunciados por Almada560 (não apenas nas tábuas bibliográficas que, por vezes, 

acompanhavam os seus textos) entretanto desaparecidos; textos que podem ter uma 

existência conceptual ou material.561 Assim, a obra de Almada constitui-se pelo seu 

corpus visível e invisível; «a obra (in)visível».562 

Este ato de anúncio do livro – recorrente em Almada – é um elemento de uma 

utopia que é, de certo modo, uma utopia da escrita. «L’Annonciation du Livre (le 

Prospectus) est l’une de ces manœuvres dilatoires qui règlent notre utopie interne. 

J’imagine, je fantasme, je colorie et je lustre le grand livre dont je suis incapable : c’est 

un livre de savoir et d’écriture, à la fois système parfait et dérision de tout système».563  

É talvez arriscado, visto que não tendo acesso ao espólio, afirmar-se com alguma 

certeza que determinado poema pertence a determinado projeto de obra é um espécie de 

salto para o abismo, mas os textos «A torre de marfim não é de cristal» e «Panorama» 

surgem como apostas claras, visto ambos terminarem com versos que são o autêntico 

decalque (ou variante) do título do livro então no prelo.  

Ainda um aspeto curioso, a propósito do projeto «Vale mais a Vida do que a 

Existência», é a sua data: 1893-1937. Almada aponta como princípio da data de escrita 

                                                 
558 Id., ibid, p. 98. 
559 Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001),  Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, pp. 
284, 277, 279.  
560 Até à data do estudo de Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a 
(re)invenção da utopia, listavam-se os seguintes títulos: O Moinho, Os Outros, Pensão de Família, A 
Civilizada, O Mendes, José, La Femme Electrique, A Mulher Eléctrica, Poemas Portugueses, La 
Révolution Individuelle, Manifestos série Divulgação, Hércules da Silva, Démarches para a Invenção do 
Dia Claro, Da Arte de Atravessar a Multidão com Apontamentos sobre o que eu quis dizer, Pobreza 
Voluntária, Dados arbitrários para a Futura Aristocracia, Uma Novela da Minha Vida, As três Idades de 
Cada Um, A Parte de Marta, O Empertigado, Antecipações ao Meu Livro Póstumo, Mais Vale a Vida que 
a Existência.  
561Para Celina Silva, a obra literária de José de Almada Negreiros revela «três níveis distintos de 
realização», a saber, o «factual», a «manifestação», quer dizer, a «performance» e o «virtual», 
«conceptual» (Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 38). 
562 Id., ibid, p. 40. 
563 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 176. 
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deste livro a sua própria data de nascimento, o que é amplamente significativo. De um 

modo, o Livro de Almada, assim se pode concluir, não é uma obra isolada: ele implica o 

redimensionar da sua obra, todo o seu corpus em constante devenir. Além disso, ao 

marcar como data do princípio da escrita a data do seu nascimento, o Mestre (con)funde 

o nascimento natural, factual com o nascimento da própria escrita, isto é, ele como que 

se autotextualiza, tornando os dois nascimentos, as duas géneses plenamente 

indissociáveis e confluentes. «O sujeito moderno, tal como se descobre desde 

Montaigne, é um sujeito de linguagem, isto é, afirma-se e legitima-se pela escrita da sua 

experiência, num processo de constante diferimento-construção e identidade».564 

Por sinal, na organização das «obras completas» que o próprio Almada estava a 

organizar para a Ática, onde o autor enumera os seus títulos, anotando que cada título 

deveria corresponder a um volume, também este «projeto» desaparece.565 Ao mesmo 

tempo, outros títulos ganham uma dimensão mais ampla, como é o caso de «Contos 

Pequeníssimos», conforme as edições mais recentes, «título de um conjunto» de textos, 

que incluiriam «esta grandeza de não a ter», poema que contém a célebre máxima 

«vejo-me textual».566 Todavia, «As cinco canções mágicas» também figura como título 

de «um conjunto» de textos mas este não surge classificado por Almada com autonomia 

suficiente para a publicação num único volume.567  

É importante perceber qual a arquitetura da sua obra, qual o seu rumo. Como 

escreveu já Celina Silva na sua dissertação de doutoramento, o Mestre «não podia, ou 

não queria, publicar os textos que ia escrevendo».568 Essencialmente, a maioria dos 

textos que se encontram nas «Obras Completas» e na «Obra Literária» são provenientes 

desses «cadernos íntimos», alguns, breves anotações minimalistas, outros, poemas que, 

num relance, entroncam sempre num projeto maior, mesmo que desse projeto só exista 

um único texto conhecido, como acontece com «As cinco canções mágicas».  

Na nota de abertura às «Notas» do mais recente volume dos poemas, os seus 

autores descrevem «uma singularidade importante nestes textos de Almada: o facto de 

alguns deles serem uma constelação de poemas, e não um poema simples».569 Esta 

                                                 
564 Helena Topa, A Palavra de Fogo, A Palavra de Fogo, uma leitura contextualizante da prosa breve de 
Elias Canetti, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a ciência e tecnologia, 2003, p. 136. 
565 Conforme fac-simile in Revista Colóquio/Letras, nº149/150, Almada Negreiros/Mário de Andrade, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 238. 
566 Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas (2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, pp. 
190. 
567 Compare-se a nota genética do texto «Do Éther o Destino me lançou em para-queda» (Obra Literária 
de José de Almada Negreiros/1, Poemas, p. 280) e o fac-simile da Colóquio/Letras, p. 238.  
568 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1994, p. 53. 
569 Nota de abertura às «Notas» do volume Obra Literária de José de Almada Negreiros/1, Poemas 
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resolução recorda uma breve reflexão de João Barrento sobre o fragmento no Género 

Intranquilo: que fragmentos são «ilhas, mas num arquipélago».570  

 A escrita em «cadernos íntimos» é diferente da escrita em livro. A escrita dos 

«cadernos íntimos» é uma escrita ainda em estado de maturação, ou melhor, como já se 

lembrou, em estado de embrião. Trata-se de uma escrita plástica, fragmentária, 

descontínua. Cada caderno seria uma unidade, um livro, ainda sem ser Livro. Que 

energia, que movimento anima esta escrita? «le sentiment que la littérature et la poésie 

sont le lieu d’un secret qu’il faut peut-être préférer à tout, même à la gloire de faire des 

livres».571  

Jacques Derrida inaugura o seu longo estudo De la Grammatologie com um 

título de todo pertinente para o nosso assunto: «La fin du livre et le commencement de 

l’écriture».572 Inscrita numa profunda crítica de todo o logocentrismo, a sua proposta é 

linear: o fim do livro, aquilo que chama de «mort de la civilisation du livre», em 

justaposição com o princípio da escrita ou «l’histoire comme écriture».573 Talvez pareça 

agora um pouco mais clara a opção de iniciar este momento da dissertação recordando 

um escritor para quem «tout est Écrit».  
Mais l’idée excessive de la littérature, où Borges se complaît parfois à nous entraîner, 

désigne peut-être une tendance profonde de l’écrit, qui est d’attirer fictivement dans sa 

sphère l’intégralité des choses existantes (et inexistantes), comme si la littérature ne pouvait 

se maintenir et se justifier à ses propres yeux que dans cette utopie totalitaire. Le monde 

existe, disait Mallarmé, pour aboutir à un Livre. Le mythe borgésien contracte ce moderne 

tout est à écrire et le classique tous est écrit dans une formule encore plus ambitieuse, qui 

serait à peu près: tout est Écrit.574 

De um modo paradoxal, a abordagem de Derrida ao livro inverte a sua qualidade 

utópica: ele é fundamentalmente negativo, isto é, distópico, algo que controla e 

manipula o fluxo livre da escrita.  
L’idée du livre, c’est l’idée d’une totalité, finie ou infinie, du signifiant; cette totalité, que si 

une totalité constituée du signifié lui préexiste, surveille son inscription et ses signes, en est 

indépendante dans son idéalité. L’idée du livre, qui renvoie toujours à une totalité naturelle, 

est profondément étrangère au sens de l’écriture. Elle est la protection encyclopédique de la 

                                                                                                                                               
(2001), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, p. 269. 
570 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p. 64. 
571 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folios/Essais, 1959, p. 79-80. 
572 Título do primeiro capítulo de De la Grammatologie de Jacques Derrida (Éditions du Minuit, 1967, 
pp. 15-41). Por razões que ultrapassam a dimensão e o objeto de estudo desta dissertação, não se 
procurará uma análise exaustiva da imensa produção do filósofo argelino, mas, tão somente, averiguar, de 
forma breve e concisa, o modo como Derrida aborda o conceito de «livro» a favor do conceito de 
«escrita». 
573 Jaques Derrida, De la Grammatologie, Éditions du Minuit, 1967, p. 18. 
574 Gérard Genette, «L’utopie litéraire» in Figures I (1966), Éditions du Seuil, 1976, p. 126.  
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théologie et du logocentrisme contre la disruption de l’écriture, contre son énergie 

aphoristique et (…) contre la différence en général.575 

A ideia do livro como ideia de totalidade lembra a própria aversão de Barthes 

àquilo que este chama «dernière réplique», isto é, o vislumbre da totalidade, «[l]e 

monstre de la totalité».576 Se, de um modo, o desejo de totalidade tem um polo positivo, 

«vontade conciliação de opostos», «um impulso para a coesão, uma obsessão 

centrípeta»,577 por outro lado, ele encerra um dizer (um saber) último e definitivo, 

estanque. Todavia, «[a] unidade de uma obra, a sua totalidade nunca corresponderá ao 

seu isolamento».578 

O fragmento tenta fazer deste dilema a quadratura do círculo, quer dizer, a 

utopia. Aliás, é essencial reconhecer a relação permanente entre fragmento e totalidade, 

quer do ponto de vista da modernidade romântica, quer pela perspetiva da modernidade 

almadiana – elas são afinal a mesma modernidade. O fragmento, «expressão da 

irrepresentabilidade do todo, mas ao mesmo tempo da sua possibilidade de apreensão 

alusiva», é a démarche do perfetível, representa um vislumbre da totalidade, energia 

elíptica e disruptiva do discurso.579 

 Por essa razão se trata de uma escrita da sugestão, como se afirmou 

anteriormente, ou seja, «[u]ma escrita que, se não conduz aos objectos ou às coisas, não 

se furta todavia à sua sugestão».580 Em L’espace littéraire, Blanchot descreve, de uma 

forma não desprovida de algum lirismo, o modo como se processa essa escrita.  
Écrire ne consiste jamais à perfectionner le langage qui a cours, à le rendre plus pur. Écrire 

commence seulement quand écrire est l’approche de ce point où, au sein de la 

dissimulation, parler n’est encore que l’ombre de la parole, langage qui n’est encore son 

image, langage de l’imaginaire, celui que personne ne parle, murmure de l’incessante et de 

l’interminable auquel il faut imposer silence, si l’on veut, enfin, se faire entendre.581 

Em peças de teatro de Almada Negreiros existe uma curiosa recorrência que não 

nos passou totalmente despercebida: a do personagem que escreve um livro. Em 

Portugal, «José» escreve «O Exílio», já em S. O. S., «O Protagonista» chama ao seu 

                                                 
575 Jacques Derrida, De la Grammatologie, Éditions du Minuit, 1967,  pp. 30-31. 
576 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 182.  
577 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p.46, 51. 
578 Fernando Guimarães, A Obra de Arte e o Seu Mundo, Vila Nova de Famalicão, Edições Quasi, 2007, 
p. 10. 
579 João Barrento, O género intranquilo, anatomia do ensaio e do fragmento, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2010, p.45. 
580 Fernando Guimarães, A Obra de Arte e o seu Mundo, Vila Nova de Famalicão, Edições Quasi, 2007, p. 
82. 
581 Maurice Blanchot, «Approche de l’espace littéraire» in L’Espace Littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 
48. 
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livro «É Perigoso Existir».582 Num primeiro nível de leitura, estas personagens parecem 

ser duplos do seu autor, o escritor Almada Negreiros, ambição bem fundamentada na 

escolha do nome José para a personagem de Portugal. A obra de Almada pode ser 

autobiográfica, mas nunca é pessoalizada, narcisisticamente falando, é subjetiva mas 

nunca melodramática. Por outro lado, parecem estar aqui presentes dois graus da escrita, 

tal como Barthes descreve. «J’écris: ceci est le premier degré du langage. Puis, j’écris 

que j’écris: c’en est le second degré».583 

Esta escrita em segundo grau, não somente barthesiana, é fruto de uma 

ansiedade, de um desejo de escrita. A ausência do livro é equivalente à presença da 

escrita. Tal como Blanchot verificou em Joubert, também Almada procura «cette source 

de l’écriture, cet espace où écrire, cette lumière à circonscrire dans l’espace».584  

Herdeiro de visões românticas e tomando o livro como um verdadeiro work in 

progress, o corpus de Almada Negreiros «est une œuvre qui a pour centre sa 

possibilité».585 

 Uma frase que sobejou: 

«Renversons maintenant tout ceci: ces manœuvres dilatoires, ces redans du 

projet, c’est peut-être l’écriture elle-même. D’abord, l’œuvre n’est jamais que le méta-

livre (le  commentaire prévisionnel) d’une œuvre à venir, qui, ne se faisant pas, devient 

cette œuvre-ci…»586 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
582 Almada Negreiros,, «Portugal» in Obras Completas, Vol. VII – Teatro, Lisboa, INCM, 1993, p. 101; 
Almada Negreiros, «Portugal» in Obras Completas, Vol. VII – Teatro, Lisboa, INCM, 1993, p. 165. 
583 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 70. 
584 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1959, p. 71. 
585 Id., ibid, p. 169. 
586 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, Collection Écrivains de 
Toujours, 1975, p. 177. 
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Epílogo 
 

 

 

 

 

 

A temporalidade da obra é cíclica, 

reversível, irredutível ao pontual do 

cronológico.587 

Celina Silva 

 

 

 

  

                                                 
587 Celina Silva, Almada Negreiros, A busca de uma poética da ingenuidade ou a (re)invenção da utopia, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1993, p. 95. 
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A aproximação a um espaço último, conclusivo torna-se uma necessidade numa 

dissertação: a que ponto se chega afinal, que teses se retêm, que dictum se irá discutir, 

arguir ou defender? Esse percurso da utopia que é percorrido ao longo deste trabalho 

levou-nos, no final de um longo itinerário, a considerar que a «(re)invenção da utopia» é 

uma «utopia da linguagem», primeira inferência da dissertação. Mas que há aqui de tão 

conclusivo? Conclusão, do latim, conclusione, ato de concluir, ilação, inferência, fim, 

acabamento, termo, resultado, desfecho, epílogo, proposição, tese.588 Mas como dar 

conclusão àquilo que recusa ter um termo? Como dar conclusão ao infinito?  
Se o problema é de escrita, para Almada a escrita é antes de mais uma questão de espaço e, 

se os versos são espaço suficiente para conter a Poesia, é porque a Poesia abre para um 

espaço que não tem a forma de uma forma: a criação poética, aquilo que na Poesia é da 

ordem da instauração, pede que o poeta assuma a condição de logóteta, fundador da língua, 

isto é, aquele que não conhece fim, termo ou conclusão para o acto de criar a língua.589 

 O que é aqui paradoxal é que a «utopia da linguagem» contém em si o gérmen 

da sua destruição, o seu apocalipse; a utopia da linguagem contém em si o gérmen do 

babélico. O retorno do babélico, se assim o podemos chamar, é saber, ou seja, é 

constatar que a unidade já não é possível, é saber que o novo é ad aeternum essa 

nostalgia do novo (Adorno). É admitir que a arte, quer dizer, a poesia, reserva para si 

uma qualquer «substância infinita», jamais achevée. Desse modo, «babélico» não 

significa aqui confuso, desordenado ou obscuro, mas inacabado, tal como Paul Zumthor 

o classifica. «A escrita, desde logo, é devir, processo vital, alheio a qualquer tentativa de 

identificação realista e, por definição, inacabado: recusa dos aprisionamentos, dos 

compartimentos, das hierarquias. Inacabado, inacabável  - no entanto, de alguma 

maneira, definitivo, como Babel, da mesma forma que Babel».590  

A escrita poética, na aceção que Almada lhe dá, procura um estado utópico da 

linguagem, mas ela é essencialmente babélica, porque está permanentemente inacabada. 

«A poesia pertence assim ao espaço de uma criação essencialmente inconclusa, ou seja, 

uma criação cuja essência é não dar origem ao seu próprio fim, como um acto que 

apenas se cumpre na reiteração que o impede de estar definitivamente cumprido».591 

                                                 
588 Do Dicionário Universal da Língua Portuguesa, nova edição revista e atualizada, Lisboa, Texto 
Editora, 1999, p. 392. 
589 Gustavo Rubim, «Palcos de Palavras, A cena da escrita na poesia de Almada Negreiros» in Almada 
Negreiros. A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio Internacional  (Porto, 12-14 de dezembro, 
1996), Celina (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, p. 333. 
590 Paul Zumthor, Babel ou o Inacabamento, reflexão sobre o mito de Babel, Lisboa, Editorial Bizâncio, 
1998, p. 227. 
591 Gustavo Rubim, «Palcos de Palavras, A cena da escrita na poesia de Almada Negreiros» in Almada 
Negreiros. A Descoberta como Necessidade. Atas do Colóquio Internacional  (Porto, 12-14 de dezembro, 
1996), Celina (coord.). Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998, p. 333.  
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Como escreve Paul Zumthor, numa tentativa de dar um fim ao seu estudo sobre o 

babélico, «[o] inacabamento não é ruptura. Também não é provocação. É simples recusa 

desse fechamento pelo qual tudo se acaba, “chega ao cabo”, segundo a etimologia da 

palavra: submete-se à autoridade do razoável, em nome de uma filosofia triunfante».592 

 Um artigo de Annik Louis do Dossier Borges de Le Magazine Littéraire do 

verão do passado ano de 2012, «Comment Borges inventa Borges», dá conta de inéditos 

em contínua publicação do escritor argentino que vão perpetuando o interesse pela 

descoberta de novos manuscritos. Annik Louis afirma, referindo-se a esses manuscritos, 

que «ce vaste ensemble de textes donna l’impression que Borges continuait à écrire son 

œuvre post mortem».593  Contemplando o corpus de Almada é uma evidência que, de 

cada vez que se publicam novas edições do seu corpus, surgem novos manuscritos, tal 

não é de todo invulgar num escritor. Contudo, estes textos surgem em rede, como uma 

constelação, uma textualidade que continua a pulsar, irradiante, à procura da sua forma, 

a escrever esse livre à venir. É sempre a mesma réplica que se ouve, começar, 

começar...  

À semelhança de Borges, Almada continua a escrever o seu Livro post mortem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
592 Paul Zumthor, Babel ou o Inacabamento, reflexão sobre o mito de Babel, Lisboa, Editorial Bizâncio, 
1998, p. 227. 
593 Annik Louis, «Comment Borges inventa Borges» in Le Magazine Littéraire, nº  520, Juin 2012, édité  
par Sophia Publications, p. 48. 
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