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editorial: a voz como
instrumento de criação

Fiel ao seu propósito de renovar a poesia brasileira,
publica-se neste número duplo de Sibila o ensaio “A voz
instrumento de criação: dos futuristas à poesia sonora”,
escrito pelo performer italiano Enzo Minarelli. O ensaio
resgata e historia a questão da poesia puramente sonora,
daquela poesia que existe com vida própria quando da
leitura e performance dos poemas, ainda que escritos
originalmente para a página, e, sobretudo, dos poemas
compostos para existirem neste espaço especíﬁco da
voz. O ensaio se faz acompanhar por um CD, intitulado
A Voz é Princesa, especialmente preparado por Minarelli
para Sibila. Na primeira parte, defronta-se com leituras
mais históricas como a do italiano Filippo Tommaso
Marinetti (92) – criador do Futurismo –, a do russo
Aleksiéi Krutchônikh (95) – integrante do movimento
cubo-futurista russo –, a do alemão Kurt Schwitters
(922-923) – fundador do dadaísmo –, e a do norteamericano Ezra Pound (960), este lendo um de seus
poemas mais violentos contra o capitalismo, o “Canto
XLV”. Na segunda parte, ainda de caráter histórico, mas
já apontando para a criação autônoma contemporânea,
destaquem-se as presenças dos norte-americanos Allen
Ginsberg e Philip Glass e do austríaco Ernst Jandl. Em
seguida, ouve-se vozes do mundo todo, italianas, gregas,
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suecas, espanholas, japonesas, portuguesas, argentinas, francesas,
criando com a voz e com as palavras.
Além da qualidade das performances, que se comprova na audição, ressalte-se o fato inédito de se editar algo do gênero no Brasil,
onde, embora haja registro de vozes dos poetas, elas são quase
sempre feitas a partir da leitura dos poemas escritos para ﬁgurar
nas páginas de livros e revistas e sem o caráter autônomo, de arte,
de leitura em si. Sabe-se que Murilo Mendes, Carlos Drummond de
Andrade, Manuel Bandeira e João Cabral de Mello Neto gravaram
seus escritos. Décio Pignatari e Haroldo e Augusto de Campos tentaram experiências que combinavam a oralidade com a questão do
livro. Mas, nunca nenhum poeta brasileiro assumiu, de modo franco
e exclusivo, a autonomia da criação para voz, um gênero próximo da
música erudita contemporânea.
Neste CD, pretende-se a voz e o som como espaço privilegiado da
criação, desacompanhados de libretos, textos e outros apêndices, que
se tornariam “explicativos”. Destaque-se que, neste trabalho, embora
certas fronteiras entre erudito e popular se abram, como na brilhante leitura que Allen Ginsberg faz do poema “Tyger”, do poeta inglês
Willian Blake, onde uma harmônica toca ao estilo country, como se
quisesse projetar a renascença inglesa no sertão norte-americano, a
inﬂexão é erudita e muito própria da poesia. Sibila publica, ao ﬁnal do
ensaio, a lista completa das leituras, com seus respectivos autores.
Por outro lado, não pode passar despercebido o ensaio “A demissão da crítica”, assinado por Paulo Franchetti, que aborda a pungente
questão da crítica literária no Brasil, ampliando o texto “Momento
crítico”, publicado no número anterior da revista. Cite-se um pequeno
trecho: “[…] o exercício responsável da crítica em situações de exame
é o caminho mais curto para o ostracismo. E mesmo nas situações
que não envolvam exames públicos, o exercício da crítica independente, que viole a demarcação das áreas de inﬂuência ou contrarie
um julgamento de chefe de grupo, recebe resposta imediata na forma
sibila

de censura, isolamento institucional ou veto explícito à presença do
crítico indesejado em empreendimentos intelectuais sob a inﬂuência
da autoridade contrariada”. Nesta mesma perspectiva, agora num
âmbito internacional, chama-se a atenção para a entrevista do excelente poeta e ensaísta uruguaio Eduardo Milán, da qual se transcreve
o seguinte trecho para este editorial: “A pré-validação favorável dos
objetos criticados é uma celebração, não um ato crítico. A crítica de
poesia na América Latina é difícil. Nossa própria mentalidade colonizada diante dos objetos culturais torna o ato crítico negativo uma
espécie de agressão para quem os recebe. A tendência é levar para o
lado pessoal. Isso implica que os ideais da Ilustração, quanto à proposta da crítica como fundamento, não calaram fundo nestas latitudes.
A mentalidade continua sendo paroquial. Mas isso é generalizável
para todo fato cultural, não somente para o objeto poético. A crítica
é vista como elemento não construtivo. E como a América Latina
tem um déﬁcit de construção diante dos modelos que se propõe a
seguir, a atitude crítica é rejeitada como retardatária ou improcedente.
Passamos da escassez à superprodução de bens culturais cujo valor
desconhecemos. Esta é uma das principais repercussões do acriticismo poético. Não sabemos como valorar. Mas, a função crítica, creio,
continua sendo a mesma que há dois séculos: o enriquecimento dos
produtos culturais mediante o debate que os mantém vivos e ativos.
Creio que a ausência de crítica é o que assinala a fragilidade de uma
literatura, seu momento crepuscular”.
Régis Bonvicino, Alcir Pécora e Tatiana Longo Figueiredo
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a fragilidade da literatura

Claude Royet-Journoud

Entrevista de Eduardo Milán a Hugo Gola, Antonio
Ochoa, Gabriel Bernal Granados, José Luis Molina,
Ernesto Lumbreras e Régis Bonvicino

Eduardo Milán nasceu na cidade de Rivera, Uruguai,
em 952. Reside na Cidade do México desde 979, para
onde se mudou fugindo da ditadura de seu país. No
Brasil, ainda não encontrou espaço adequado ao seu
grande talento de poeta e crítico, embora seja um ícone
no mundo hispânico.
Nesta entrevista a Sibila – participaram o poeta espanhol Antonio Ochoa como entrevistador, ao lado dos
mexicanos Gabriel Bernal Granados, José Luis Molina
e Ernesto Lumbreras, do argentino radicado no México
Hugo Gola e eu – Milán aborda questões políticas do
mundo contemporâneo, bem como a questão da crítica,
que ele aﬁrma ser vista como elemento não construtivo
num continente como a América Latina que possui
problemas diante dos modelos que se propõe a seguir.
Ele observa que a falta de crítica é o maior problema
das culturas literárias do mundo.
Publicou, entre outros, os volumes de poesia: Estación Estaciones (975), Esto es (978), Nervadura (985),
Errar (99), Circa 994 (996), Son de Mi Padre (996),
Algo Bello que Nosotros Conservamos (997), Manto
(México, Fonde de Cultura Económica, 999; coletânea
que reúne sua poesia publicada até 997), Ostras de
Coraje (Filodecaballos, Guadalajara, 2003), Querencia,
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Gracias y Otros Poemas (Barcelona, Galaxia Gutemberg-Círculo de
lectores, 2003), Habrase Visto (Montevidéu, Arte-fatos, 2004), Acción
que en un Momento Creí Gracia (Tarragona, Igitur, 2005).
Sua produção também abarca o ensaio, tendo lançado: Una Cierta
Mirada (México, Juan Pablos-Uam, 989), Resistir. Insistencias sobre el
presente poético (ª. ed., México, Conaculta, 994; 2ª ed., México, Fondo
de Cultura Económica, 2004), Trata de no Ser Constructor de Ruinas
(Filodecaballos, Guadalajara, 2002), Justiﬁcación Material. Ensayos
sobre Poesía Latinoamericana (México, Universidad de la Ciudad de
México, 2004). E a tradução de Transideraciones. Antología Poética de
Haroldo de Campos; trabalho realizado com Manuel Ulacia (975).
Em 999, com Ernesto Lumbreras selecionou os textos para Prístina y Última Piedra. Antología de Poesía Hispanoamericana Presente
e, em 2002, com José-Angel Valente, Blanca Varela e Andrés Sánchez
Robayna publicou Las Insulas Extrañas. Antología de Poesía Iberoamericana (950-2000).
Régis Bonvicino

Hugo Gola: Em seus últimos livros, parece-me que se adverte
uma modalidade de trabalho que me atrevo a chamar serial. Mais do
que a concentração no poema individual, percebo a construção de
séries sucessivas, como se o poema não esgotasse nunca sua matéria
e reclamasse abordagens renovadas para conﬁgurar dessa forma uma
totalidade multifacetada. É realmente assim?
Eduardo Milán: Sim. Ostras de Coraje, Querencia, Gracias, Ganas
de Decir, Habráse Visto e alguns livros que estão para sair revelam essa
atitude que pode ser vista como “serial”. Eu a chamaria uma atitude
de deslocamento de centros de atenção de um poema para outro. A
idéia parte da convicção de que um poema não é um objeto acabado, é óbvio. Pode “dar-se” por acabado – ou “abandonado”, como diz
Valéry –, mas se trata de uma convicção que eu sempre tive – talvez
sibila

uma intuição – de que os poemas terminavam acidentalmente “aí”,
não por uma necessidade. Não se trata de lograr uma polifonia, uma
coisa múltipla, eu penso. Trata-se do “momento preciso” em que um
poema deveria se resolver e não se resolve. É uma forma de fazer
com que a resolução dure, ou também uma forma de deter o tempo
de consumação do poema. Há que dizer ao leitor: “espere o que virá.
Não é um messias, é um poema”.
Hugo Gola: Os porta-vozes da pós-modernidade declaram enfaticamente que a vanguarda morreu (como se a busca de respostas
inéditas para a passagem do homem pela terra pudesse morrer).
Reduzir a vanguarda às inovações do primeiro quarto do século XX,
e sustentar sua vigência atual, é um anacronismo, mas reivindicar
uma atitude crítica frente à realidade e diante da linguagem não é
introduzir uma dinâmica válida para a literatura e a arte de qualquer
época? Qual é o seu ponto de vista?
E.M.: Sem dúvida, a atitude crítica frente à realidade e diante da
linguagem não parece ser uma opção, mas sim a única possibilidade
de que a poesia e a arte continuem ativas, vivas. Mas esta não é uma
atitude especíﬁca da vanguarda. O que é especíﬁco da vanguarda é
a antecipação e a invenção somadas à transformação social vital. A
outra, crítica da realidade e crítica da linguagem, é uma manifestação inequívoca da arte da modernidade. Nesse sentido, estabelece-se
aquela “duplicidade” de ação que Baudelaire via na arte moderna:
um pé no eterno, outro na vertigem. É um paradoxo: para ser eterno,
há que criticar a eternidade sem renunciar a ela e ganhar, diga-se de
passagem, um lugar aqui como pertencente a este presente histórico.
Creio que é pertinente não esquecer que as vanguardas são uma crítica não somente à tradição, mas também à modernidade. Reﬁro-me às
primeiras vanguardas – dadá, cubo-futurismo, construtivismo. E uma
técnica que é, certamente, quase o espírito das primeiras vanguardas:
a collage. Evidentemente, não teria podido haver vanguarda sem
sibila
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modernidade por trás. Hoje vinculamos a atitude crítica diante da
linguagem e frente à realidade a uma atitude de vanguarda. Mas são
gestos anteriores. Hölderlin, Baudelaire, Rimbaud e, sem dúvida, especialmente Mallarmé, são poetas críticos nos dois âmbitos; e Laforgue e
Corbière. E Rabelais, Sterne e Carroll na narrativa. O barroco poético
espanhol é especialmente crítico à realidade e à linguagem. Insisto em
que é uma atitude que tem uma história anterior às vanguardas. Aí
tudo eclode. Não sei se Baudelaire queria mudar o mundo, creio que
não, mesmo sendo sensível frente à miséria humana. E era muito crítico à realidade e à linguagem – sobretudo em seus poemas em prosa.
Parece-me coerente que os pensadores pós-modernos declarem com
insistência a morte da vanguarda. Em termos reais, não há vanguarda.
O que há são extratos, extrapolações do corpo da vanguarda que se
transformam em atitudes críticas a uma realidade como a presente,
tanto artística como da própria vida. Mas são atitudes de vanguarda
fora do tempo da vanguarda. Há que ter cuidado com a consideração
intemporal da vanguarda, como queria Beuys. Manter o espírito crítico é a melhor maneira de manter o espírito vivo. Isso aprendemos
bem da modernidade ilustrada (não sei se não foi a única coisa que
aprendemos). Em todo caso, quando propomos a vigência da vanguarda para além dos procedimentos artísticos, estamos propondo a
vanguarda como um símbolo: de rebeldia, de transformação, de crítica à hipocrisia e à desatenção da vida. Mas é um símbolo. Outra coisa
é a importância das vanguardas para a América Latina, que coincide
com a nossa emancipação como arte poética, com a nossa autonomia
para a participação. Darío, Vallejo, Girondo, Huidobro, Parra, a Poesia
Concreta brasileira, entre outros, explicam isso.
Antonio Ochoa: A ordenação do seu material poético parece
estar cimentada no reconhecimento de um lugar anterior à linguagem onde se vive o mundo e a realidade. Isto é, vida e linguagem não
são exatamente o mesmo. Seria possível descrever a passagem entre
sibila

esse lugar e a palavra, ou seja, é possível conceituar o momento de
materialização?
E.M.: A não ser que estejamos falando de um lugar idílico, utópico, uma “verdadeira vida”, esta aspiração a uma anterioridade que
se desloca até “os começos” (Lezama Lima) ou até o lugar – sempre
adiado – onde ocorre a “antepalavra” de Valente, creio que não se
pode mais do que chegar aí – isso é como falar do Real – tenteadoramente. E é disso que se trata. É uma “ﬁgura” (por assim dizer, para
não escapar das aspas em um tema tão delicado) que pertence à mitopoética individual. Todo poeta verdadeiro intui esse lugar, precisa
que ele exista, por várias razões. A primeira é porque o desejo de
fonte sempre está presente na poesia. A modernidade tenta criá-la
– porque desconﬁa disso que vê, e o vê bem, como a “imposição”
atual do mito (Marramao) – no próprio poema. O objeto de arte é o
lugar em que tudo ocorre, uma espécie de espaço de imanência. Mas
a antivanguarda – já que não pode existir a antimodernidade, quando
muito pode haver uma pós-modernidade – sente a nostalgia de outro
espaço, um gesto válido perante o que se considera um esgotamento
de um certo tipo de arte. O problema é que não é possível. É possível
reiterar (como aﬁrma Lihn), mas não repetir. A segunda razão é porque, pura e simplesmente, a ordem do mundo atual é uma verdadeira
merda. Há que ter cautela diante de certas proposições de “retorno”.
Por exemplo, Bush é a aliança da modernidade tecnológica com o
primitivismo irracional, uma ensambladura entre a velocidade e o
mito do eleito. Uma verdadeira besta, a parte besta do ser humano
manifesta e ativa.
Antonio Ochoa: Continuando com essa idéia de ordenamento,
em sua poesia há enlaces – entre sons, palavras, imagens – que assinalam uma concepção da linguagem, da palavra poética, como acontecimento. Ou seja, a linguagem do poema não é objeto solidiﬁcado
na página, mas sim uma expansão que busca, que ocorre no mundo.
sibila
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Por isso, penso eu, a linguagem deve estabelecer alguma conexão dinâmica com o que está fora dela. Se você estiver de acordo com isso,
como entende a correlação entre sua linguagem e o mundo?
E.M.: Sim, eu creio que a linguagem poética é um acontecimento.
Um acontecimento que ocorre no poema, ou nos poemas, como eu
disse antes, segundo um possível deslocamento. Mas ocorre nesse
campo. Sem esquecer que as palavras são signos, ou seja, remetem
ao fora. Essa postura é uma autocrítica à poesia que eu ﬁz em uma
época, muito auto-referencial. E uma reação ao conceito do poema
como objeto de arte, como coisa de arte, propriamente moderna e às
vezes um abuso da modernidade artística. Não sei se há correlação
entre (minha) linguagem e o mundo. Há referência. A concretização
possível está no poema momentaneamente, se for visto do ponto de
vista de um impulso. Mas remete ao fora como projeção do que é.
Nesse sentido, altera, desloca, do ponto de vista da linguagem, uma
possível ordem fragmentária do mundo. É um diálogo entre fragmentos. “Mundo”, de um ponto de vista poético, é somente a palavra
“mundo”. O poema deve remeter ao mundo real para que a palavra
deixe de ser somente palavra. Inclusive nos poemas “auto-abastecidos”, cristalizações da linguagem, “acontecimentos” que reclamam
um tempo especial para si mesmos, a ausência do fora está sempre
presente, para jogar com as palavras.
Gabriel Bernal Granados: Considerando seus poemas recentes,
você não parece preocupado em descobrir um “para onde”. A poesia
latino-americana, em geral, parece ter se apoderado do sentido do
fazer poético e propor-se a partir de um irresponsável e produtivo
agora. É aqui, neste presente sem horizontes críticos, o território em
que sua poesia se fortalece?
E.M.: Creio que há uma aposta dupla: a do presente poético – incidir nele – e a do devir, se não se quer dizer “futuro” a um conceito que
toca diretamente a esperança e funda, no Ocidente, a postergação da
sibila

vida, como diria Nietzsche… Quando você diz “a poesia latino-americana”, creio que está pensando em uma certa poesia latino-americana que peca por desmesura auto-suﬁciente. É uma poesia que não
teme apoderar-se do presente porque é uma poesia que acredita que
a “verdadeira poesia” sempre foi igual. Porque acredita que o mundo
“sempre foi assim” etc. Minha posição é um pouco mais histórica. O
“estado de bem-estar” dessa poesia auto-satisfeita no presente – por
isso continua à vontade escrevendo-se como há quatro séculos – está
dado, creio, pela utilização de uma visão canônica do que a poesia é.
O que ocorre é que os cânones coexistem. Uma certa poesia “neobarroca” pode repetir-se inﬁnitamente porque está de algum modo
satisfeita por haver encontrado as vias expressivas para dar o caos e
a desintegração atuais. Ou seja, está satisfeita com o caos e a desintegração atuais. Não toda a poesia neobarroca, claro. Mas, no fundo, é
um problema de atitude. O que eu continuo achando é que há uma
consciência, que não se termina de admitir, de que neste momento
histórico o problema está no mundo, não na poesia. E a poesia tem
diﬁculdades para manejar essa realidade. Não hesito em dizer que
a poesia que se escreve agora é previsível. As cartas estão na mesa.
As possibilidades de combinação também. Mas nós que escrevemos
– como grande parte dos seres humanos na atualidade – estamos
encerrados nas quatro paredes do presente, sem mais alternativas
de mundo senão a resistência a essa ordem do mundo. Desencanto,
desilusão, perda de horizontes visíveis levam a uma escritura poética
previsível. Agora estamos jogando com as possibilidades combinatórias de diferentes repertórios formais epocais. Mas vai chegar um
momento em que esse hibridismo como aposta favorável vai dar de si.
A necessidade de pureza, de nostalgia do que foi – seja lá o que tenha
sido o que foi – é sintomática. Esse “retorno ao mito” como imposição
é sintomático. O imaginário poético parece ter se convertido em uma
fábrica de duendes. Se o panorama se parece com isso que digo, alimento-me desse presente, mas a partir de uma perspectiva crítica.
sibila
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Gabriel Bernal Granados: Embora, olhando bem, sua poesia
seja um paulatino descobrir por onde, seu processo foi uma “desvanguardização”, que deixa em sua pré-história o concretismo, transita
fugazmente pelo neobarroco e se instala em um dizer dia após dia
mais legível, mais legítimo, mais comunicativo?
E.M.: Creio que este último é um fato, a legibilidade e a tentativa
de legitimidade, embora eu não ache que ter inﬂuência dos concretos
brasileiros ou do neobarroco seja equivalente à ilegitimidade. Nunca
fui um poeta concreto, isso é óbvio, mas pude aprender muito com os
concretos. Não há quem não aprenda com algo que tem a ver com o
rigor. Mas também não é necessário ﬁliar-se. A poesia concreta não
é um clube, nem o neobarroco é um tipo de agremiação literária. São
posturas poéticas que atendem às necessidades de uma época, para
mim muito mais importante a primeira que o segundo. Quanto a uma
“desvanguardização” no que escrevo, também é possível, levando-se
em conta que eu não fui um “poeta de vanguarda”, mas sim um dos
tantos netos da vanguarda. Sem dúvida, minha formação é na leitura
dos poetas de vanguarda norte-americanos e latino-americanos, e
entre estes últimos, especialmente os poetas concretos brasileiros.
Creio que a gente tem acesso ao entrar em contato com diferentes
posturas artísticas, com o compromisso, é claro, de fazer outra coisa,
ou pelo menos tentar. Quanto à legibilidade, é sempre conjuntural e
tática. Há momentos de escritura que são mais legíveis que outros.
Não se trata da preceptiva da legibilidade como horizonte da poesia.
Vai-se buscando. Por último, no que se refere à comunhão, creio que
é interpessoal. Não é um fato de grupo nem pode ser um fato social.
Uma transformação social é um fato de uma comunidade, não um
fato de comunhão. O poema pode, com efeito, ser um ato de comunhão com o leitor. Deve aspirar a sê-lo. É uma difícil comunhão não
renunciar a si mesmo para poder consegui-la.
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José Luis Molina: Você manteve uma constante participação em
diversas tradições poéticas, o que o converteu em uma peça-chave na
instauração do diálogo entre o Brasil, a América Latina e a Espanha.
Como soube conciliar as diferenças e situar as aﬁnidades nessas três
esferas?
E.M.: Como ﬁlho de mãe brasileira, a língua foi familiar para
mim desde pequeno – reﬁro-me ao português falado no Brasil. Pela
minha educação – também por nascimento –, sou uruguaio; meu pai
era uruguaio. Isso faz você pertencer à cultura latino-americana de
fala castelhana. É notável para quem conhece ambas as línguas em
sua literatura a diferença que mantêm na prática criativa. O Brasil,
fronteira com o Uruguai, até há alguns anos, parecia pertencer a
um universo criativo diferente. E, por outro lado, o grande contraste
das duas línguas/ culturas com a Espanha. Salvo exceções, a poesia
espanhola do século XX – não esqueçamos a ditadura de Franco na
hora de fazer essa observação – é muito conservadora. Inclusive no
pré-guerra, a geração de 27 – que não tinha nada a ver com Góngora, salvo a admiração de seus integrantes pelo poeta cordovês
– também é conservadora: uma vanguarda que anda mal da língua,
do aspecto da língua, na hora de manejar audazes procedimentos
estilísticos: Lorca, Alberti, Cernuda, tão descarnado e seco. Como
costuma ocorrer, deve haver uma conjuntura favorável a esse tipo de
proposta, caso contrário, as pessoas não se ocupam em esclarecê-la.
Minha participação como colunista na revista Vuelta entre 987 e 99,
aproximadamente, permitiu-me manejar esses lugares fundamentais
de uma forma comparativa, embora não buscada. Una Cierta Mirada
(989) resume essa proposta. Mas de forma alguma considerei isso
como algo exterior a mim, como ﬁgura de preocupação. Parece-me
algo constitutivo de minhas preocupações artísticas, como minha
admiração por Mallarmé ou pelos “modernos” norte-americanos. O
que escrevo não passa pela consciência explícita dessa encruzilhada.
Do contrário, faria outra coisa. Há posições implícitas, claras para
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mim mesmo, não necessariamente para o reconhecimento externo.
Há quem olhe o meu lugar negativamente.
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José Luis Molina: Passados cinqüenta anos da famosa sentença de
Adorno de que “não é possível escrever poesia depois de Auschwitz”,
a história volta a testemunhar outro genocídio com a ocupação do
Iraque. Até que ponto se cumpre, ou não, essa sentença? Ou, em que
sentido poderíamos entendê-la depois do Iraque?
E.M.: Diante de um genocídio como o que a Shoá representou,
tudo é possível, menos outro genocídio – que é o que vem realizando
o governo israelita contra o povo palestino. O que Adorno, um intelectual brilhante, uma das grandes mentes do século XX, formula,
visto retrospectivamente, é uma chamada de atenção. Em termos
históricos, é muito pontual e preciso: refere-se ao extermínio judaico nos campos de concentração. Mas essa pontualidade é rejeitada
– retiﬁcada há que dizer – posteriormente pelo próprio Adorno. Um
dos fatores para a retiﬁcação é a poesia de Paul Celan, como se sabe,
que reúne as condições ético-poéticas que tornam possível uma continuidade dessa arte. O que não é retiﬁcável – e até aí chega o valor
da previsão ou sentença de Adorno – é o anúncio da possibilidade
latente da barbárie genocida, que é um ingrediente humano. Adorno
e Horkheimer o vêem alvorecer na Ilustração com o enterro do mito.
Fruto daquele sacrifício é esta literalização de Auschwitz. Em outras
palavras, há na Ilustração um potencial genocida, na tecnologia
um potencial genocida, na modernidade um potencial genocida. A
questão do Iraque, como a do Afeganistão, é não só um assassinato
em massa: é uma humilhação para toda a humanidade pensante e
sensível ao sofrimento humano, à impunidade, à pilhagem. E insisto
– uma advertência: hoje são os iraquianos, amanhã ninguém sabe.
Mas não somente é responsável o “agredido”, “ingênuo” e “autista”
governo norte-americano recentemente reeleito de forma majoritária,
embora a porcentagem majoritária tenha sido escassa. O Ocidente
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é responsável. É o sistema capitalista tardio nesta fase imperial que
constitui uma realidade criminosa e uma ameaça constante. Enquanto
existir esse tipo de latência bestial, que se traduz sistematicamente em
fatos, a frase de Adorno tem vigência. O que nos dói é que atingiu a
poesia, arte da palavra. Mas a atingiu bem: diante da barbárie manifesta, o problema é falar, no sentido de dar valor à palavra. A barbárie
emudece. E a poesia sabe o que é emudecer.
Ernesto Lumbreras: Quando leio os seus livros, tanto os de poesia
como os de crítica, não tenho a menor dúvida de que você é, a partir
do passado (ou seja, a partir da tradição), um poeta uruguaio. No entanto, a partir do nosso presente poético, você é um poeta mexicano
no fato de que sua obra é uma das mais queridas pelos novos poetas
mexicanos. Você se sente um poeta uruguaio ou sul-americano, ou
um poeta mexicano que escreve em espanhol no ﬁnal do século XX
e início do século XXI?
E.M.: Obviamente, sou um poeta uruguaio que escreve no México.
Mas me sinto mesmo latino-americano, no sentido de que me ocupo,
na escritura, de uma série de problemas que concernem à poesia
latino-americana. Essa postura poética, que é tão peculiarmente histórica, de nascer com as vanguardas – ou com a pré-vanguarda, muito
disso é o modernismo – quando a “grande arte” européia “morria”
com as vanguardas. A questão latino-americana quanto a ser poeta
neste continente excede o meramente geográﬁco. Ser latino-americano é ainda uma condição histórica. Não sei se à margem, mas sim
depois – no sentido de chegar – ou antes – no sentido de não poder
alcançar. Ser latino-americano é um fato histórico pendente, por mais
corda universalizante que dermos ao termo globalização. É um continente que não interessa a ninguém, salvo para aprofundar a estratégia
do saqueio. Às empresas maquiadoras não interessa Simón Bolívar, é
impensável que Darío as seduza. Por que isso teria que acontecer? A
poesia se nega à mercadoria. Somente as elites dominantes insistem
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nos modelos de países hipermodernos que jamais alcançaremos. Somente a inépcia de alguns governantes latino-americanos alimenta
a idéia de uma América Latina primeiro-mundista. Reconhecer isso
é história atual, espaço latino-americano atual, lugar onde a gente se
senta para escrever poemas. Quando se escreve poesia, deve-se ter a
maior parte desses elementos, senão em cima da mesa, sim na consciência. Há quem acredite que há que se despojar da consciência para
escrever. Não se pode brincar de eternidade rodeado de tanta miséria.
A atemporalidade na América Latina é a verdadeira antipoesia, não
a de Nicanor Parra.
Régis Bonvicino: O que é crítica de poesia hoje? Qual a sua importância? É possível se fazer crítica com adesão por antecipação aos
objetos criticados?
E.M.: A pré-validação favorável dos objetos criticados é uma
celebração, não um ato crítico. A crítica de poesia na América Latina
é difícil. Nossa própria mentalidade colonizada diante dos objetos
culturais torna o ato crítico negativo uma espécie de agressão para
quem os recebe. A tendência é levar para o lado pessoal. Isso implica que os ideais da Ilustração, quanto à proposta da crítica como
fundamento, não calaram fundo nestas latitudes. A mentalidade
continua sendo paroquial. Mas isso é generalizável para todo fato
cultural, não somente para o objeto poético. A crítica é vista como
elemento não construtivo. E como a América Latina tem um déﬁcit
de construção diante dos modelos que se propõe a seguir, a atitude
crítica é rejeitada como retardatária ou improcedente. Passamos da
escassez à superprodução de bens culturais cujo valor desconhecemos. Esta é uma das principais repercussões do acriticismo poético.
Não sabemos como valorar. Mas, a função crítica, creio, continua
sendo a mesma que há dois séculos: o enriquecimento dos produtos
culturais mediante o debate que os mantém vivos e ativos. Creio que
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a ausência de crítica é o que assinala a fragilidade de uma literatura,
seu momento crepuscular.
Régis Bonvicino: Percebo que os poetas norte-americanos consideram a política como algo superado, como uma coisa de Terceiro
Mundo. Como você vê essa aﬁrmação e como vê a questão Bush diante dos norte-americanos e diante dos autores de outras culturas?
E.M.: A relação da política com os intelectuais – integrando os
poetas nesse conceito – é problemática nos Estados Unidos. De fato,
nem todo mundo é Gore Vidal nem muito menos Chomsky, Howard
Zinn ou Norman Mailer. Esses expoentes representam o que há de
mais consciente e comprometido na intelectualidade norte-americana atual. O que é estranho é que, entre os ativistas contra a guerra do
Iraque, entre os que se tornaram públicos, não aparecesse nenhum
poeta ou pelo menos nenhum que eu me lembre. Diante da proliferação de atores e diretores de cinema ou cantores de rock, notava-se
a ausência de poetas. Insisto: na informação que os meios de comunicação de massa ofereciam. Mas não vi nenhum artigo escrito por
um poeta norte-americano que reﬂetisse sobre esse tema. E se houve
algum, não repercutiu. Eu estive atento a esse fenômeno a partir de
vários comitês. É um fato penoso e insólito. Dava a impressão, como
você diz, de que a política é um fenômeno desprezível ou que indica
um baixo nível cultural para certos artistas. Tudo ﬁcou reduzido a
ﬁguras vinculadas ao espetáculo – ou a ﬁguras do porte de compromisso de um Chomsky, por exemplo, militantes de toda uma vida
– como se a guerra integrasse a ordem do espetáculo, sobretudo se
for levado em conta que os Estados Unidos foram efetivamente agredidos. O que essa atitude revela, parece-me, é a falta de interesse pelo
restante da humanidade fora das fronteiras. Pergunto-me: como pode
lhe interessar a poesia iraquiana e não lhe interessar a sorte do povo
iraquiano? A poesia é prestigiosa e o ser humano não? Eu acho que
os poetas norte-americanos devem responder. Quanto aos autores
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de outras culturas, os alemães, os franceses, na Europa, reagiram. Na
Espanha, também. Mas a tendência foi não cair no circo da história.
O problema é que o circo não acabou e amplia seu perímetro de ação,
e que nesse circo, como no romano, pessoas estão morrendo.
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a demissão da crítica
Paulo Franchetti

Régis Bonvicino: Você não acha que, em geral, a vida dos poetas
está separada dos seus poemas?
E.M.: Sem dúvida alguma. A crise da modernidade – a modernidade como projeto era integral nesse sentido – separou as ações: uma
coisa é escrever poesia, outra coisa é a vida que você leva. A vida vai
por um lado, a criação por outro. Uma das razões é o privilégio da
realização – que deve tender a ser ótima – sobre a atitude. Ser poeta
era assumir um modo de vida. Agora é assumir uma proﬁssão – não
uma vocação –, uma proﬁssão paralela. Mesmo que você morra de
fome. Para não morrer de fome, você é executivo de uma empresa ou
professor universitário. Mas a poesia não é considerada uma força de
trabalho que lhe permitiria assumir posições reivindicadoras. Escrever poesia continua no limbo do singular ou do inexistente, quando
não do ridículo.

Há algumas semanas, um escritor de Campinas com
alguma projeção nacional, pois é colunista ﬁxo de um
caderno da Folha de S. Paulo, respondeu duramente a
um jornalista que escrevera sobre o seu último livro. A
resposta, em si mesma, era preconceituosa e píﬁa2. Mas
havia nela um ponto de interesse, pois vinha à tona,
despida na sua rudeza, a aversão à crítica que domina
grande parte do meio literário brasileiro.
Eis o argumento: o jornalista evidentemente não gostara do livro; se, não gostando, escrevera sobre ele, ou o
fazia por ser um pau-mandado da direção do jornal, ou
por ser um mau-caráter, que merecia interpelação judicial. O terceiro excluído, que permitiu essa formulação
dilemática, foi a idéia de que a crítica escrita se possa
fazer espontaneamente, como exercício de inteligência
e avaliação. A exclusão categórica dessa terceira possibilidade, como se ela pesasse pouco ou fosse quase impossível, a menos que fosse um ato de insanidade senil – e
não foi, pois não foram poucos os leitores e autoridades
. Texto lido no lançamento do número 7 da revista Sibila, em 2 de abril de
2005, na Livraria Siciliano do Shopping Pátio Higienópolis, São Paulo.
2. Rubem Alves, “Mascando Pimentas”, Correio Popular, Campinas, 27 fev.
2005. Sobre esse texto escrevi um artigo, intitulado “Orgulho e Preconceito”,
que foi publicado no mesmo jornal em 02 de março de 2005 e se encontra
disponível em: www.unicamp.br/franchet/r_a.htm.
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que se solidarizaram com o revide do escritor –, devia contar, como
apoio da sua credibilidade, com a existência de um acordo tácito que
a tornasse palatável.
Para quem acompanha o mundo literário brasileiro, não é difícil
identiﬁcar o acordo. Ele é mais ou menos generalizado, e se ergue em
torno de um preceito que tem passado por regra de ética e polidez,
embora seja mais propriamente o esteio do compadrio. Trata-se do
princípio de que uma reação crítica deve ser publicada quando for, de
modo geral, favorável à obra analisada, ou quando nela predominar
o caráter de apresentação mais ou menos neutra. Caso contrário, o
melhor procedimento é o silêncio público, que não será contraditório
com a maledicência privada.
A infração a essa regra de ouro tem como resposta a inimizade, a
censura ou a reação corporativa descarada, para a qual a crítica franca
e aberta é desrespeito, insulto ou agressão.
Se o criticado não tem expressão, a crítica de fundo é entendida
apenas como um ato ímpio ou pouco generoso. Se o criticado é
alguém com lugar deﬁnido no mundo acadêmico ou literário, com
uma posição em um dos blocos que loteiam os jornais e os bolsões
da vida literária, a reação varia desde o revide por interposta pessoa
até formas mais truculentas e diretas de censura.
Entre essas formas de censura pública se destaca, pela repercussão
ampla na vida social, a moda brasileira do abaixo-assinado das celebridades. O abaixo-assinado tem origem democrática. Consiste, em
princípio, num documento no qual um grupo de anônimos se reúne
para reivindicar, pelo número, o direito a voz ou a uma resposta que,
individualmente, dado o próprio anonimato e face à indiferença do
poder, nenhum deles conseguiria.
A modalidade em pauta, porém, nada tem de democrática, pois
um abaixo-assinado subscrito por personalidades de expressão pública ou acadêmica, dirigido contra o direito de um cidadão se pronunciar, não tem outro desígnio que não seja o de exigir o silêncio ou
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a submissão, sem necessidade de apresentar argumentos. É um ato de
puro poder, uma modalidade do “cala a boca” do chefe de facção ou
do “sabe com quem está falando?” do poderoso do momento.
O que teve caráter de certa forma inaugural foi o que se organizou
contra José Guilherme Merquior, no começo dos anos 980. Merquior
encontrou, sem aspas, num livro de Marilena Chauí, alguns trechos
de Claude Lefort, e registrou por escrito o achado. A conseqüência
não foi a justiﬁcação do ato pela autora ou o debate sobre um procedimento acadêmico que podia dar margem a um questionamento
nesses termos, mas um abaixo-assinado contra o crítico “de direita”
que agredia a ﬁlósofa “de esquerda”.
O fato intelectual teve, por esse caminho, a sua importância apagada, e a notação crítica foi tratada como ato a anular, e não como um
texto a ser encarado e rebatido no campo das idéias e argumentos.
Uma década depois, outro documento do mesmo tipo foi publicado contra Bruno Tolentino, em desagravo a Augusto de Campos. Aqui
não houve argumento. O que esteve na mira dos subscritores foi o fato
inaceitável de uma ﬁgura bem estabelecida nos meios intelectuais ter
sido objeto de crítica violenta por um adventício, um recém-chegado
sem lugar no meio literário nacional.
Mais recentemente, organizou-se um cala-boca solidário a Sebastião Uchôa Leite, contra o jornal Rascunho, com uma novidade: a
usual censura e repúdio não pareceram suﬁcientes, e algum inimigo
mais convicto da liberdade de expressão se empenhou num plano
para extinguir o próprio veículo da crítica, isto é, o jornal, por meio
de pressão coletiva sobre o seu principal patrocinador.
E há ainda que lembrar o abaixo-assinado contra o artigo de Nelson Ascher sobre Edward Said, que reuniu, contra uma crítica também política, personalidades várias, ligadas a diversas comunidades
e a grupos teóricos de extração diversa.
Alguns nomes destacados ﬁguram em mais de um desses documentos coletivos. Pessoas que, sem esforço, conseguiriam espaço na
sibila

27

28

imprensa para apresentar argumentos e razões intelectuais para desqualiﬁcar e rebater a crítica indesejada. Por que preferiram o abaixoassinado? Por simples preguiça intelectual e alinhamento partidário?
Por gosto de estar em boa companhia, no caso dos menores, e por
afetação de humildade, no caso dos mais célebres?
Sejam quais forem os motivos, o que importa ressaltar é o resultado do recorrente gesto de repúdio à crítica e ao direito de criticar.
Essas brigadas ligeiras de combate, montadas acima das diferenças
teóricas e políticas, capitalizando o prestígio intelectual dos seus
integrantes a serviço da repressão do pensamento independente,
naturalizam e revestem de dignidade o que é rasa violência de censura e namoro com o obscurantismo, em nome dos bons costumes
e do respeito à hierarquia. O resultado é o estabelecimento de um
princípio de bom-mocismo nacional e o reforço da necessidade de
alinhamento a algum dos principais grupos regidos por uma ﬁgura
totêmica, sem o qual o livre-pensador ﬁca desprotegido e sem espaço
de escrita e manifestação.
Também é digno de nota que, entre subscritores contumazes
desse tipo de documento se encontram membros do corpo docente
das nossas melhores universidades. O que está em contradição com
a imagem que a universidade constrói publicamente de si mesma,
como lugar de embate de idéias e respeito à pluralidade de pontos de
vista e opções teóricas.
Na verdade, o abaixo-assinado é apenas um sintoma – talvez o
mais espetaculoso – de uma atitude ativa de repúdio à crítica que se
enraíza na vida intelectual brasileira contemporânea. Uma atitude
generalizada, que não apenas encontra abrigo e pasto privilegiado no
meio acadêmico, mas ainda tem no funcionamento da universidade
e no aparelhamento da mídia, especialmente a paulista, pelos grupos
de poder que se formam no interior da instituição acadêmica, uma
das suas fontes de renovada energia.
Na área das Letras (nas demais humanidades talvez não seja
diferente, mas não posso erguer a voz em testemunho, como nessibila

ta) é costume geral as bancas examinadoras de teses e concursos
universitários se montarem segundo critérios de amizade, dívida
pessoal e apadrinhamento, ou ainda segundo a prática paternalista
comum, que é a de se aceitarem as escolhas (e os vetos) dos próprios
examinandos.
Por isso, nessa área, o exercício responsável da crítica em situações
de exame é o caminho mais curto para o ostracismo. E mesmo nas
situações que não envolvam exames públicos, o exercício da crítica
independente, que viole a demarcação das áreas de inﬂuência ou
contrarie um julgamento de chefe de grupo, recebe resposta imediata na forma de censura, isolamento institucional ou veto explícito à
presença do crítico indesejado em empreendimentos intelectuais sob
a inﬂuência da autoridade contrariada.
Talvez em outro país o relaxamento da crítica no interior da
universidade não tivesse um impacto tão decisivo. Mas aqui, onde
não há praticamente outras instituições de peso cultural, o seu papel
formador é enorme e, por isso, a sua responsabilidade no processo
geral de enfraquecimento da crítica é grande. Principalmente porque
é no seu interior que se cria e acaba se abrigando, dada a limitação
de possibilidades de vida cultural na mídia, a maioria dos praticantes
das várias modalidades de crítica de literatura.
O crítico que escreve em jornal de grande circulação, hoje, no
Brasil, ou é aluno, ou é professor, ou é aspirante a professor das universidades de primeira linha. Assim, ou como origem, ou como destino
almejado, a universidade e o seu modus operandi, bem como as suas
facções, acabam por reger também o ralo meio literário que sobrevive
à sua margem ou à sua sombra.
Por isso é tão recorrente na imprensa a ânsia de glosar os lugares
estabelecidos pelos discursos acadêmicos mais prestigiosos, ainda
que disso resultem textos contraditórios ou incongruentes. E também
por isso a imagem de respeitabilidade crítica se faz por meio de uma
curiosa mistura: do olhar desdenhoso que a universidade ainda lança
sobre o campo do presente com o esforço historizante, que busca
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substituir o debate sobre objetos pela proposição de linhas de ﬁliação
nas fontes canônicas eleitas e celebradas pelas versões hegemônicas
do desenvolvimento da literatura nacional.
Não espanta, assim, nesse quadro de rarefação do embate crítico,
no qual a regra é evitar o confronto, que a forma privilegiada do texto
dedicado à produção literária moderna e contemporânea seja a glosa,
tanto nos artigos elaborados para jornais, suplementos e revistas de
grande circulação, quanto nos textos produzidos para circulação no
meio universitário: monograﬁas, dissertações, teses e relatórios de
pesquisa.
O procedimento comum é a paráfrase ou a transcrição, em mosaico, das formulações metalingüísticas da própria obra ou do discurso do autor sobre si mesmo, presente em entrevistas, artigos e
depoimentos. O que resulta, de regra, num discurso plano, levemente
acadêmico e tedioso, cujo atrativo principal é servir de resumo ao
que está presente na própria obra e nos seus paratextos; ou então de
apanhado dos lugares-comuns da historiograﬁa dominante, de modo
a “explicar” o objeto pela ﬁliação a um deles, como decorrência ou
contraposição.
O resultado imediato é a anemia e o desinteresse que caracterizam
a maior parte da produção brasileira que enfoca os textos literários
do presente, incapaz de real enfrentamento com os objetos e problemas imediatos da cultura contemporânea e, principalmente, com a
questão do valor.
A propósito, o escritor Nelson de Oliveira escreveu o seguinte:
“as resenhas dos cadernos literários têm me interessado apenas na
medida em que põem em evidência, para o freqüentador de livrarias,
meu último trabalho. Ou seja, na medida em que divulgam uma
obra recém-lançada, funcionando como ferramenta da propaganda
e ajudando nas vendas”3.
3. Nelson de Oliveira, Verdades Provisórias: Anseios Crípticos, São Paulo, Escrituras, 2003, p. 38.
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É certo que a frase exibe algum cinismo provocador. E é certo que
Nelson de Oliveira parece idealizar, em alguns pontos do seu texto, a
crítica produzida na universidade, da qual é também praticante, em
nível de pós-graduação.
No que diz respeito especiﬁcamente às resenhas, quem quer que
venha acompanhando as páginas literárias dos jornais brasileiros não
verá exagero na sua redução a instrumento de promoção de vendas.
Nem nesta outra aﬁrmação, que se encontra no mesmo texto: “o crítico literário – tanto o da imprensa quanto o das universidades – é, para
os escritores de hoje, uma nova espécie de colunista social”.
Uma postura defensiva seria entender a declaração de Oliveira
como um exemplo da diﬁculdade de os escritores perceberem qual
seja o real lugar da crítica, ou sua função na vida da cultura.
Quanto a isso, é certo que, para boa parte deles, a questão da crítica
sequer se apresenta como questão intelectual. O que se observa, por
exemplo, quando se constata que inserir a assinatura num abaixoassinado, sem sequer ler o documento a subscrever, é menos uma
recusa da atividade crítica (ou do valor de um texto crítico especíﬁco)
do que uma manifestação de solidariedade abstrata, isto é, de esprit
de corps. Nesse caso, a recusa à crítica é quase uma reação ﬁsiológica,
despida de maior interesse: um gesto defensivo e corporativo, dirigido
contra algo que parece apenas uma ameaça ao espelho narcísico ou
aos resultados de vendas.
Mas o próprio gesto automático de repúdio à crítica só é possível e
freqüente porque na vida literária brasileira é muito forte o descrédito
atual da crítica. Ou seja: ele não é produto, mas produtor dos múltiplos gestos afetivos, provindos do campo artístico.
Tal descrédito deve ser debitado em parte à conta dos próprios
agentes que atuam no campo crítico e deﬁnem os seus limites e regras
de funcionamento. Porque, de fato, talvez seja só um pouco exagerado
dizer que, neste momento, é cada vez menos necessário ler a crítica
literária brasileira, especialmente a publicada em jornal. É claro que
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há exceções e que alguns nomes destoam do cinzento usual. Mas
na espessa maioria dos casos, basta passar os olhos pelas páginas e
colunas, tomar consciência do que foi resenhado, anotar quais livros
receberam espaço na mídia, quais vieram acompanhados de um
retrato do autor ou uma foto da capa, em que tamanho etc. O texto
quase nada acrescenta à sua própria presença na página, e usualmente
o título e a avaliação ﬁnal, icônica, quando existe, bastam para que ele
tenha cumprido a sua função.
Mas não só. Essa é apenas a maneira mais leve de encarar a questão, que lhe reserva inclusive certo glamour kitsch: a crítica como
colunismo social. Mas, por conta da substituição do gesto crítico pela
simples ocupação do espaço, a crítica contemporânea é mais propriamente descrita como modalidade do marketing, sendo as páginas culturais dos jornais, revistas e suplementos de grande circulação objeto
do mesmo tratamento proﬁssional que recebem hoje as gôndolas das
redes nacionais de supermercados.
O estado atual da crítica não é, portanto, resultado de algum fator
subjetivo ou contingencial, como a ausência de bons talentos críticos
depois do que teria sido o grande momento dos anos 950 e 960. É
certo que a universidade, subordinando as questões intelectuais ao
aparelhamento ideológico e fugindo ao embate crítico em nome dos
interesses pequenos e imediatos da luta pelo poder local, contribui
decisivamente para a eliminação da tensão crítica. Mas a persistente
falta de tônus intelectual e a ausência ou omissão dos agentes conseqüentes, que, juntas, promovem a demissão da crítica da vida literária
brasileira, não encontram explicação na vaidade dos criadores, na
pouca inteligência ou na falta de coragem do articulista de jornal ou
redator de ensaio universitário. Esses são apenas os epifenômenos. O
movimento completo tem um desenho mais complexo, pois, embora
todos os fatores já enunciados concorram para o caráter anódino da
crítica literária brasileira contemporânea, o mais importante deles,
em minha opinião, tem tido pouca visibilidade: o fortalecimento e a
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internacionalização da indústria do livro e do entretenimento literário no Brasil, e a conseqüente valorização do campo da literatura, que,
pela primeira vez, se constitui em mercado importante do ponto de
vista dos resultados de vendas.
Ou seja, mesmo tendo origem autônoma, a ductilidade e a eliminação da aresta indesejada da avaliação e do embate das idéias se
ajustam perfeitamente às necessidades da indústria e do comércio
jornalístico e livreiro.
É, portanto, da convergência entre os interesses gerados pelo fortalecimento do mercado, por um lado, e o enfraquecimento do meio
intelectual, por outro, que resulta o quadro atual da crítica brasileira.
E se a falência momentânea da crítica poderia ser explicada “por
dentro”, isto é, a partir das formas de exercício do poder intelectual
no Brasil contemporâneo, a letargia que a mantém longamente nesse
estado falimentar já não pode, pois se deve à coincidência entre esse
momento de fraqueza e o fortalecimento e multiplicação dos interesses industriais e comerciais ligados à produção de livros, notícias
e eventos literários.
O abastardamento do crítico em divulgador, parafraseador e
cortejador dos vários lugares do poder intelectual tem, nesse quadro,
função precisa e preço alto, pois o que poderia parecer, a princípio, um
estranho dublê de colunista social e agente secundário de marketing
acaba por ser o perﬁl mais adequado à ocupação dos espaços de mídia.
Uma ocupação, diga-se, que se processa de forma coerente e metódica,
em progressão racional: das matérias esparsas ao controle e editoria
de seções especializadas, e destas ao trabalho de assessoria a editoras,
que se valerão, depois, desses mesmos espaços para a divulgação dos
seus produtos, sem esquecer a prestação de serviços na organização
e atribuição dos prêmios literários, que são uma das formas mais
eﬁcientes de promoção de vendas para as grandes editoras.
O resultado textual é, pois, o que menos importa na atividade
do novo modelo de proﬁssional das Letras. Na verdade, sequer está
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em causa o sucedâneo de texto crítico que hoje ocupa as páginas
dos jornais e das revistas literárias, sob a denominação “resenha” ou
“ensaio”. A forma de discurso anódino, que evita o confronto com os
objetos particulares, bem como o posicionamento perante as questões
candentes da cultura contemporânea, e que homenageia e projeta na
mídia os vários pólos do poder localizados na universidade, não conta
pelo que diz ou deixa de dizer. Conta apenas como objeto pacíﬁco,
transparente, que, justamente pela insipidez, se oferece à indústria e
ao comércio como instrumento altamente eﬁcaz de divulgação, num
ambiente no qual, por conta da demissão da crítica, o espaço preenchido acaba por ser a forma privilegiada, se não mesmo a única, de
promoção do produto junto ao consumidor a que ele se destina.
* * *
Vêm estas considerações a propósito do lançamento do número 7 da
revista Sibila, no qual foi publicada uma curiosa peça literária de autoria de Alcir Pécora, intitulada “Momento Crítico: Meu Meio Século”.
Ao menos uma parte da história da origem e recepção desse texto
deve ser narrada, não só para registro do que foi a sua base real, mas
também porque ela permite aprofundar o quadro traçado na primeira
parte desta reﬂexão.
No dia 4 de junho de 2004, ocorreu um debate no auditório da
Folha de S. Paulo, a propósito do lançamento de um livro organizado
por Manuel da Costa Pinto. A obra integrava uma coleção, publicada
sob a chancela Publifolha, cujo título é “Folha Explica”. O livro em
pauta se chamava Literatura Brasileira Hoje e a mesa foi composta
pelo autor do volume, acompanhado do coordenador da coleção, e
pelos debatedores: João Cézar de Castro Rocha e Alcir Pécora.
O que esteve em pauta naquele debate, porém, não parece ter sido
apenas o pequeno livro de Costa Pinto. Se tivesse sido isso, como explicar, por exemplo, entre outros gestos reativos, o de uma conhecida
assessora de imprensa, encarregada da organização de importantes
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prêmios e eventos literários no país, que divulgou e tentou sustentar,
na minha presença, como testemunho, a versão de que o autor do
texto da Sibila não teve coragem de comparecer ao debate, preferindo
desqualiﬁcar o livro covardemente, por escrito, a posteriori?4
Como sabem os que leram ao menos as primeiras linhas, o ﬁngimento que dá origem ao diálogo é justamente a conﬁssão de que o
seu autor, convidado para participar do lançamento, preferira não o
fazer. Sendo o dia do seu aniversário, teria optado, com a mesma irresponsabilidade e gula com que Esaú trocara um reino por um prato
de lentilhas, por substituir o compromisso intelectual por um jantar
com um grupo de amigos. Na ﬁcção do autor, o debate sobre o livro
da Folha se teria processado, sem a sua participação, em volta da mesa
de um conhecido restaurante paulistano.
Ora, tendo o próprio autor confessado ﬁccionalmente que não
comparecera ao debate, foi preciso apenas um curto exercício de
desinteligência ou de maledicência para tentar fazer acreditar que
o que foi dito no referido auditório só teria sido dito na mesa do
restaurante.
Mas seria um insulto a pessoas cultas, acostumadas ao trato com
a ﬁcção, imaginar que elas pudessem ser assim enganadas pela verossimilhança de um texto. De modo que a explicação para a inverdade
deve estar em outra parte e a possibilidade de sua enunciação deve
estar baseada em um tipo de comportamento generalizado, que tornaria crível a versão que se pretendeu divulgar.
Em minha opinião, a história divulgada pela assessora de imprensa, que ela sabia falsa, só pôde ser considerada, por ela mesma,
uma fábula verossímil por conta da vigência geral do que há pouco
denominei “regra de ouro” do bom-mocismo nacional. O procedimento ﬁccionalizado pelo autor do texto da Sibila só pôde erguer-se
4. Selma Caetano, em Campinas, no lançamento do programa CPFL de cultura para 2005, para
os jornalistas Sérgio de Sá (Correio Braziliense) e Julio Daio Borges (Digestivo Cultural), entre
outros.
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em versão concorrente da história real porque se ajustava mais facilmente aos costumes nacionais, isto é, à prática corrente da omissão
pública e maledicência privada, quando o resultado do julgamento
é negativo.
É esse também o solo sobre o qual se enraizaram outras versões
correntes: a de que o banquete escrito trazia críticas que não apareceram ao vivo, e a de que o debate ao vivo teria decorrido de modo
ameno, com rebate das críticas pelo criticado.
Quanto ao primeiro item, é muito provável que existam diferenças,
especialmente de pormenores, entre o que foi dito em público e o que
foi depois distribuído pela boca de várias personagens do texto da
Sibila. Mas como o evento do auditório da Folha deve ter sido gravado,
ﬁcam para a história literária do futuro o cotejo e o esclarecimento
dessa questão que é, como fato, menor, e só adquire pleno sentido
como parte de um movimento amplo de desqualiﬁcação indireta do
texto de Alcir Pécora.
Quanto à segunda postulação, ou seja, a da amenidade e rebate da
crítica pelo criticado, tenho a dizer que, como testemunha presencial
do episódio, eu também teria preferido que tivesse sido assim. A noite
teria sido mais agradável e a cultura nacional teria tido um momento
de esplendor, ao invés de um momento de constrangido estupor pela
desproporção entre o nível no qual foi formulada a crítica e o tipo de
ensaio de resposta que ela recebeu.
O que importa notar, porém, para fugir à pequena história e retornar à visão mais ampla do funcionamento do campo literário brasileiro de hoje, é que, em face do que foi o debate, a mera possibilidade de
se esboçar a lenda da amenidade ou da resposta à altura só pode ser
creditada ao consenso sobre a vigência da mesma regra de ouro, que
torna inverossímil, ou mesmo absurda, uma situação na qual a crítica
se faça de modo direto, franco e forte, na presença do criticado.
Falta mencionar, para ter referido as principais formas de neutralização da crítica que foram utilizadas neste episódio destoante
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dos bons costumes, o último avatar da regra de ouro, agora na sua
versão elitista, mais própria dos meios universitários, que se articula
assim: o texto publicado na Sibila seria excessivo, já que o seu objeto
é apenas um livrinho de divulgação. O argumento se desenvolve, na
modalidade mais vulgar, na forma da metáfora do tiro de canhão para
matar uma pulga ou um beija-ﬂor.
Quanto a isso, vai sem dizer que a pulga e o beija-ﬂor não parecem
símiles adequados ao caso e à situação. Só a um olhar muito distraído, ou pouco perspicaz, pode escapar a real dimensão e escopo do
embate: trata-se de um lugar privilegiado de discussão das formas de
funcionamento da indústria cultural, bem como das ligações entre ela
e os meios acadêmicos. Um lugar, portanto, de reﬂexão sobre o que
há de mais especíﬁco e preocupante no panorama literário brasileiro da atualidade. E tratar esse livro, a coleção no qual ele aparece, a
empresa que o publica e a rede de relações editoriais e de marketing
na qual ele se move, tratar tudo isso como algo que não merece a
atenção acadêmica parece tão absurdo que faz suspeitar do contrário:
é justamente pelo fato de o livrinho envolver relações, interesses e
poderes estabelecidos de grande vulto que se monta o argumento da
sua insigniﬁcância. Ou seja: nesse argumento, vigora em plena forma
a pior modalidade, porque a mais nociva, de demissão da crítica, que
é a autodemissão em favor do interesse.
Do ponto de vista da recepção, ainda não li nenhum comentário
de fundo ao texto publicado na Sibila, que foi imediatamente divulgado na internet.
Passados quatro meses da publicação do número da Sibila em
que constava o texto, nenhuma contestação foi feita, que eu saiba, à
crítica feita por Alcir Pécora à pertinência e representatividade das
escolhas, à forma de arrumar os autores sob um nome que mereceria
maior atenção e aos procedimentos estilísticos e ao método crítico
de Manuel da Costa Pinto.
Tampouco soube de algum abaixo-assinado contra o diálogo, o
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que talvez se explique pelo caráter ostensivamente ﬁccional do texto,
que deve ter criado um problema técnico aos usuais praticantes do
gênero, menos afeitos a organizar documento desse tipo contra obras
propriamente literárias.
Assim, a estratégia de apagamento, usual quando faltam os argumentos ou predomina o pacto de mediocridade, é a resposta a
mais este ato crítico que veio com assinatura e foi realizado em dois
momentos públicos.
Sobre esse último procedimento – o silêncio que logo rodeia as
vozes dissonantes –, vale a pena também deter a atenção, pois tampouco se trata aqui de uma deformação espontânea do caráter ou
de uma característica sem relevo na cultura nacional. Sendo o meio
intelectual brasileiro pequeno, acanhado, nele tudo se sabe e tudo
circula com nomes e sobrenomes. A maledicência privada tem um
caráter que poderia ser recoberto com a denominação paradoxal de
“semi-anônimo”, isto é, autoria suposta ou conhecida, que pode ser
assumida, negada ou modalizada, conforme o ambiente.
Correndo ao lado do silenciamento público, a crítica semi-anônima é o seu complemento natural, e se revela eﬁcaz por vários lados,
especialmente quando é metacrítica. Em primeiro lugar, contribui
para a demissão geral da crítica, minando, em lugares de poder, a
credibilidade e a respeitabilidade do crítico, que diﬁcilmente poderá
usar um espaço público para defesa contra a descaracterização de seus
motivos ou argumentos; em segundo lugar, é também uma estratégia
de corrosão do criticado, que se vê apenas rodeado de solidariedade
privada, mas sem defesa pública – o que é sempre útil, especialmente
para os concorrentes à mesma seara do criticado; por ﬁm, permite a
todos, mesmo aos que, em foro íntimo, concordam com a crítica e o
dizem, o conforto de se reservarem o direito da dúvida e, assim, não
correr o risco da retaliação ou do ostracismo.
Por ﬁm, cabe, face ao quadro traçado, uma indagação sobre o
sentido e o alcance da crítica no Brasil de hoje. Ou melhor: uma indasibila

gação sobre os sentidos do ato crítico e sobre o alcance e a repercussão
pública da crítica. O que é o mesmo que indagar sobre as formas
de crítica ou metacrítica que escapam ao papel de mero serviço de
mercado, de banal instrumento de manifestação de esprit de corps ou
conﬁrmação ritual do aparelhamento da mídia pelos grupos de poder
cultural, especialmente os instalados na universidade.
Aqui, não há lugar para otimismo. Não é possível erguer nenhuma utopia. Com as condições a que se tem submetido a educação
no Brasil, com o constante rebaixamento do nível universitário, que
decorre da falência do ensino médio, e, principalmente, com a hegemonia cultural exercida pelos grandes órgãos de mídia impressa
e audiovisual (que ocupam sistematicamente os espaços deixados
pelo esvaziamento da escola e das instituições votadas à preservação
e difusão da cultura), algumas poucas vozes isoladas, que se erguem
em nome da autonomia do pensamento e do prazer que provém do
exercício livre da razão, jamais se poderão impor como paradigma
para a grande massa de produtos exigidos para preencher as páginas
de jornais e revistas, as orelhas e prefácios de livros e as centenas de
teses acadêmicas defendidas todos os anos.
Mas também não há espaço para o pessimismo desistente. Ao
longo do tempo, sempre foi pequeno o número de escritores que
realmente contaram no panorama da crítica da literatura e da cultura brasileira. Que ainda se encontrem alguns poucos que encarem
o ofício da crítica como uma conversa inteligente sobre princípios,
formas de pensar e interesses em jogo, uma conversa que vá além da
mera glosa dos lugares já sabidos, é motivo de júbilo pela manutenção
da qualidade e não de lamento pela perda da quantidade. Especialmente porque, se a qualidade esparsa sempre existiu e teve grandes
manifestações, a quantidade nunca teve lugar, e talvez não tenha, a
julgar pela história recente, no campo da excelência crítica.
O que compete a nós, que temos da crítica uma imagem na qual a
independência do pensamento e o embate com a opacidade do presibila
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sente têm o maior peso, é apenas manter acesa a sua prática, à margem
ou contra o núcleo duro dos interesses contrários à sua existência. Nec
spe, nec metu. Sem esperança nem medo. Era uma das divisas de Ezra
Pound. E ela ainda soa bem.

A CISMA DA POESIA BRASILEIRA
Marcos Siscar

A hipótese da diversidade
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Diferentemente dos momentos que a precederam,
quando as questões poéticas e políticas estavam bem deﬁnidas para seus atores, a poesia posterior ao período militar
no Brasil mantém-se sob uma luz difusa. O fenômeno da
ausência de “projeto coletivo”, aventado por alguns, é uma
hipótese até certo ponto pertinente para explicar o que se
passa hoje, mas não leva em consideração as motivações
especíﬁcas desse estado de coisas. Tentar compreender
essas movimentações talvez nos indique a direção de uma
outra forma de compreender o contemporâneo.
Ao primeiro olhar, de fato, a poesia brasileira publicada a partir dos anos 980 apresenta, antes de mais nada,
algumas marcas da ausência de linhas de força mestras.
Não seria incorreto concluir que ela tem o aspecto de
um movimento de retração ou de reﬂuxo com relação às
tensões das décadas anteriores. A publicação em livro de
obras produzidas desde os anos 970 tornou-se um fenômeno corrente, sobretudo para os poetas da geração da
poesia marginal, associada ao etos do cotidiano à maneira
. Texto publicado simultaneamente na revista Europe (França), em número dedicado à literatura brasileira contemporânea. Tradução de Milena Magalhães,
com a colaboração do autor.
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de Cacaso, Chacal ou Francisco Alvim. Esses textos, que circulavam
geralmente em suportes frágeis, fora do circuito tradicional, aproveitam-se da retomada do mercado editorial e da abertura política,
sendo reunidos em volumes publicados às vezes por grandes editoras.
Neste sentido, é o lugar da fala que se modiﬁca, exatamente no momento em que ela consegue ﬁxar-se publicamente; quando a poesia
passa para o interior da formalidade do processo cultural, ela começa
a abandonar as referências de resistência que a deﬁniam.
Ao mesmo tempo, em movimento paralelo, a época favorece
também a passagem ao primeiro plano de poetas já em atividade,
mas pouco conhecidos até então, cujas ligações com as referências
tradicionais da poesia brasileira não eram muito claras. Iniciados
anteriormente, alguns projetos poéticos começam a ser conhecidos
por um público maior, como os da escrita reﬂexiva e atormentada de
Orides Fontela e da anti-retórica visceral de Armando Freitas Filho.
Ao movimento de abandono das posições politicamente radicais,
corresponde o interesse pela combinação particular de matérias
poéticas contrastantes. É o caso, claramente, da “gramática” natural
em Manoel de Barros (“Para entrar em estado de árvore é preciso
partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês
de agosto”, em O Livro das Ignorãças, 994); da mística do feminino
em Adélia Prado (“Há mulheres que dizem:/ meu marido, se quiser
pescar, pesque,/ mas que limpe os peixes./ Eu não. A qualquer hora
da noite me levanto,/ ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. […]
Coisas prateadas espocam:/ somos noivo e noiva.”, em Terra de Santa
Cruz, 98); da modéstia irônica em José Paulo Paes (“Pernas/ para
que vos quero?/ […] Se já não pretendo/ ir a parte alguma./ Pernas?/
Basta uma.”, em Prosas seguidas de odes mínimas, 992); ou ainda da
metafísica erótica em Hilda Hilst (“Se te pareço noturna e imperfeita/
Olha-me de novo. Porque esta noite/ Olhei-me a mim, como se tu me
olhasses./ […] Olha-me de novo. Com menos altivez./ E mais atento”,
em Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, 200).
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Evidentemente, a suposta “retração” das questões poético-políticas
coletivas não resulta necessariamente em um empobrecimento da
poesia. Mais particularmente, é menos exato dizer que a poesia brasileira perdeu alguma coisa – formulação que diz respeito muito mais
a um julgamento de valor do que a uma proposta analítica – do que
dizer que ela se tornou outra coisa, tomando sentido especíﬁco em um
novo momento histórico. Ao que me consta, seria possível dizer que
assistimos hoje a um deslocamento dos critérios pelos quais um poeta pode ser reconhecido como fazendo parte de uma série literária,
de sua “tradição”. Alguma coisa está em processo de transformação
e demanda a ser compreendida, antes mesmo que se possa decidir o
que lhe falta. São talvez os próprios valores do modernismo brasileiro
(nacionalismo, humanismo utópico, relação com a “modernização”)
que se abalam, que não são suﬁcientes mais para suportar o sentido
do mundo que se abre.
Ora, se alguns críticos preferem apontar as limitações culturais
e ideológicas da poesia contemporânea, outros diagnosticam um
salto no que diz respeito à qualidade média da poesia no Brasil;
nunca se teria visto um número tão expressivo de bons poetas.
Acreditando nesse julgamento, estaríamos a ponto de assistir a uma
transformação estrutural da criação poética que, no Brasil, tratando-se de uma manifestação sobretudo erudita (como é o caso do
modelo europeu do gênero poético), sempre esteve na dependência
de empreendimentos pessoais, de um certo virtuosismo, isto é, do
valor de exceção.
As condições culturais teriam mudado a tal ponto? Nada é menos
provável. E, no entanto, alguma coisa acontece hoje na cultura que não
pode mais ser descrita do mesmo modo que no passado. Desse ponto
de vista, a idéia mais ou menos corrente segundo a qual o conjunto
da poesia brasileira carece de propriedades bem deﬁnidas, fazendo
a prova da diversidade e da multiplicidade típicas de uma “presentidade” geral, esquema que encontra eco na compreensão que alguns
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poetas têm da situação atual, parece se estabelecer como conﬁssão da
falta de recursos diante daquilo que deve ser compreendido.
É preciso lembrar que a última polêmica signiﬁcativa do século XX
data de 984. Trata-se talvez do último suspiro do cisma experiência
versus experimentação na poesia brasileira. A polêmica instaurou-se
em torno do poema visual de Augusto de Campos, “Pós-tudo”, escrito
em letras maiúsculas brancas sobre um fundo negro, e que pode ser
lido linearmente como: “quis/ mudar tudo/ mudei tudo/ agora pós
tudo/ extudo/ mudo”.
É a época das rupturas e dos projetos coletivos que o poeta quer
encerrar, aparentemente, embora de um modo ambivalente pois, com
o uso da homonímia no ﬁm do poema (hesitando entre a mudez e o
movimento), ele ensaia mais uma volta no parafuso da mudança. No
mesmo ano, Haroldo de Campos publica um artigo anunciando o advento da época da “poesia pós-utópica”, a poesia não mais do presente,
e sim da “presentidade”, fazendo o enterro do espírito aventureiro
da vanguarda, aquele mesmo que os poetas do concretismo tinham
encarnado como ninguém no Brasil. Embora permaneça discutível
quanto ao diagnóstico, essa tentativa de dar conta da poesia posterior
às utopias coletivas não deixa dúvida sobre a disposição de deixar em
aberto a compreensão das questões do contemporâneo em proveito
de uma multiplicidade mais ou menos informe. Em todo caso, o ensaio é emblemático do esgotamento dos paradigmas de uma época.
Devemos simplesmente constatar esse esgotamento? Começo
por lembrar que os discursos sobre o estado atual da poesia no Brasil freqüentemente se dividem quanto ao julgamento sobre o valor
daquilo que acontece: ora como liberação da tradição modernista,
ora como decadência dos valores conquistados por essa tradição. De
todo modo, é possível constatar uma concordância quanto ao fato da
ausência interna de perspectiva organizada dos fenômenos poéticos,
como se a diﬁculdade de pensar seus traços particulares se tornasse
ela mesma estrutura de compreensão. Essa tese de fundo sobre a ausibila

sência de signiﬁcação própria dos acontecimentos é o sintoma de um
mal-estar teórico que consiste em uma indecisão quanto à natureza
e à situação da poesia contemporânea, tanto mais que essa indecisão se constitui como um sentimento compartilhado e explica, em
parte, o interesse pelas antologias e pelas resenhas periódicas sobre
a “situação” da poesia.
A esse mal-estar, a meu ver, corresponde a sensação vivida pelos
próprios poetas de estarem presos em uma espécie de impasse. Se
valores tais como “nacionalidade”, “subjetividade”, “experimentação”,
“novo”, etc. não são mais totalmente adequados ao sentido dos projetos dos jovens poetas, estes também não estão em condições de
oferecer respostas gerais. E, no entanto, a cisma está presente. Tomo
emprestado aqui os versos de Carlito Azevedo: “Ninguém é o/ mesmo/ depois de um/ cataclisma/ Menos que/ espasmo,/ Mais do que/
marasmo,/ Fica aquela/ cisma.” (Collapsus Linguae, 992).
O impasse da modernização

Algo da ordem de um embaraço marca evidentemente a poesia
brasileira das duas últimas décadas, o que não impede evidentemente
que se reconheça no tratamento desse embaraço (desta “crise”, como
preferem alguns) uma experiência digna da crise que funda a poesia
da modernidade. Os acontecimentos que acionam esta cisma poética
são certamente heterogêneos e é importante não diminuir a importância nem dos fatos políticos locais (como a anistia e o processo de
redemocratização), nem dos fatos políticos mundiais (como a queda
do comunismo e, em seguida, a ocidentalização das relações à qual
se dá o nome de “globalização”). Quer seja do ponto de vista político,
quer seja da perspectiva das novas coordenadas tecnológicas, uma outra situação cultural apresenta-se como horizonte da poesia e da literatura em geral, cujas conseqüências não são totalmente mensuráveis.
No entanto, como se sabe, as situações instáveis (historicamente, posibila
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eticamente) são lugares onde a poesia costuma manifestar-se e onde,
de todo modo, melhor se manifesta o sentido da sua ligação com o
contemporâneo. Eu me limitarei, aqui, a retomar um dos dados que
está em jogo nesta abertura, mais próximo dos fatos poéticos e mais
próximo dos discursos que abordam a tradição poética brasileira.
O modo confuso com que alguns poetas negam o vínculo com a
tradição imediatamente anterior é, a meu ver, um forte indício de que
algo está em jogo na relação com a herança poética. Essa herança não
é senão aquela fundada no cisma da oposição entre a poesia concretista, semiótica, tecnológica, formalista de um modo geral, e a poesia
do cotidiano, a poesia que busca inspiração na língua e na cultura
popular, marginal editorialmente, crítica no que concerne ao papel
conservador da modernização no Brasil. Durante cerca de 30 anos,
por razões próximas à política, mas que não se restringem à expressão
dos fatos políticos, essa divisão e essa necessidade de escolha foram
senão impostas, pelo menos postas como atmosfera dentro da qual a
poesia brasileira respirou. A saída desse esquema rígido não ocorre,
por isso, sem diﬁculdade. Um jovem poeta muito próximo dos ideais
concretistas de poesia visual, ao mesmo tempo em que reivindicava o
“parentesco”, aﬁrmava recentemente em um jornal cotidiano que não
gostaria de “herdar uma discussão que não é (sua)”. A formulação é
surpreendente pela espontaneidade do paradoxo, aﬁrmando simultaneamente a continuidade e a ruptura da herança.
De modo análogo, muitos poetas da última década passam por
cima do passado imediato para reencontrar seus diálogos poéticos
no cânone modernista (Manuel Bandeira, Carlos Drummond de
Andrade, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes etc.). O que
acontece quando se ignora ou quando se silencia toda a geração posterior, extremamente fértil em idéias sobre poesia? Se os discursos de
vanguarda ainda permanecem vigilantes, cá e lá, remoendo velhos
hábitos na busca do “novo”, no mesmo momento em que o conservadorismo neoclássico recolhe prêmios literários reconhecidos como
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sérios, pode-se reconhecer na poesia brasileira, nos seus melhores
momentos, algo como uma cisma, uma hesitação desconﬁada, uma
atenção preocupada com relação àquilo que se apresenta como referência traumática ao passado imediato. Comparadas a essa cisma, as
antologias e revistas militantes, ou ainda as “cartas abertas” sobre a
poesia (raras, é preciso dizer), mostram pálida ﬁgura.
Até por isso, é importante recordar o que foi a marca da “pedagogia poética” concretista (teoria poética, redescoberta de poetas
brasileiros, tradução dos poetas estrangeiros), a partir dos anos 950.
Ela marcou tão fortemente um momento da poesia no Brasil que
fez estremecer no seu percurso pilares vivos da tradição modernista
(alguns deles, como Bandeira, Murilo e Drummond, nem sempre por
diversão, escreveram poemas à maneira concretista). Seu impacto
foi perturbador para um grande número de poetas que começaram
a escrever nos anos 960. Ao mesmo tempo, uma intelectualidade de
inspiração marxista, opondo-se à “importação” da idéia capitalizante
da técnica, manteve-se próxima de manifestações poéticas que compõem um corpo próprio na poesia brasileira das décadas de 960 e
970, sobretudo. Ferreira Gullar, por exemplo, que inicialmente havia
participado do grupo concretista, estabeleceu seu projeto de poesia a
partir de uma oposição muito ﬁrme ao artiﬁcialismo das vanguardas.
Essa guerra poética, nunca exatamente fria, é cheia de sutilezas que
não é pertinente comentar aqui. Basta lembrar que ela se impôs como
um verdadeiro cataclisma no meio do século XX, tendo conseqüências
retroativamente no modo de interpretação dos poetas modernistas
pois, se o modernismo inspirou algumas questões como a relação
entre técnica e cotidiano, entre artifício e simplicidade, por outro
lado seu sentido atual recebeu nitidamente a marca da interpretação
posterior do problema.
Esses tremores de terra na série poética, com todas as suas implicações estéticas e ideológicas, instauraram uma dissensão a tal ponto
contundente que abriu feridas no corpus poético, como se daí em
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diante não fosse mais possível escrever sem inserir-se em um campo
cujas questões já estivessem de antemão colocadas. Igualmente, e
de um modo também dramático, a saída desse esquema impôs uma
tarefa à nova poesia brasileira, a de encontrar uma voz própria, tarefa
ao mesmo tempo banal (na medida em que não se pode esperar outra
coisa de um poeta) e exorbitante (pois é a ela, e somente a ela, que
se pede). Em outros termos, tudo ocorre como se a poesia, antes de
mais nada, devesse explicar-se com o impasse da técnica para poder
começar a falar; como se, para poder existir, a poesia devesse medir-se
com a amplitude das questões que a precederam. É possível encontrar
em muitos poetas uma inquietação quanto a esse tópos. A inﬂexão que
eles dão à questão relacionada à formalidade (tecnológica, modernizante, poética) torna-se, conseqüentemente, um dos traços a partir
dos quais se poderia reﬂetir sobre a passagem da poesia em direção
ao devir da sua voz.
O enfrentamento das ruínas

A geração que se seguiu a esses tremores de terra, isto é, a dos poetas que publicaram nos anos 980, mantinha-se ainda na sua esteira.
Na maior parte dos casos, é importante reconhecer as ﬁliações ou
antes a herança que cada poeta assumia como tarefa de reconsiderar.
Reavaliar a herança que a gerou, atravessá-la no seu próprio elemento,
foi justamente uma das marcas dessa poesia, freqüentemente angustiada pelo paradoxo inerente à tarefa de se fazer outro dentro do
mesmo. Desse ponto de vista, alguns dos mais interessantes autores
da época são aqueles que sentiram o desacordo, a tensão conﬂituosa
na qual se posicionaram não somente frente à oposição formalismo/
informalidade, mas também à angústia dos projetos que eles mesmos
tinham instaurado como ponto de partida.
Este foi o caso de Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski, cujas
poéticas tomaram forma a partir dos anos 970, mas cujas primeiras
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coletâneas de grande circulação foram publicadas no início dos anos
980.
Apesar da curta trajetória, Ana Cristina Cesar é certamente uma
das poetas mais interessantes da poesia brasileira da época, explorando o caráter dilacerante da desordem moral e estética da experiência contemporânea. Encontramos em seus poemas uma tomada
de partido muito clara pela experiência vivida, o que os coloca em
paralelo com o universo poético e as proposições explícitas da poesia
marginal:
O tempo fecha.
Sou ﬁel aos acontecimentos biográﬁcos.
Mais do que ﬁel, oh, tão presa! Esses mosquitos
que não largam! Minhas saudades ensurdecidas
por cigarras! O que faço aqui no campo
declamando aos metros versos longos e sentidos?
Ah que estou sentida e portuguesa, e agora não
sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida:
agora sou proﬁssional.
(A Teus Pés, 982)

Entretanto, já no momento em que é enunciado (pela obsessão
do traço autobiográﬁco), o projeto é retomado a contrapelo, na contracorrente do antiintelectualismo de alguns poetas, pela negação da
espontaneidade que o especiﬁca na época. A expressão espontânea
merece, aqui, paradoxalmente, o qualiﬁcativo “proﬁssional”. Ao mesmo tempo, como dispositivos de instauração de conﬂitos, a concentração e a construção são procedimentos poéticos que compõem
não uma lucidez poética apolínea, à maneira de João Cabral, mas
uma manifestação de excesso e de dissonância em sua coabitação
com a lógica do corpo. Tornando-se biograﬁa (“Autobiograﬁa, não.
Biograﬁa”, diz a poeta), a ligação com a experiência vivida e cotidiana
desloca a posição do sujeito para outro lugar, que não é simplesmente
o do artesanato poético; torna-se o objeto de uma interrupção que os
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poemas freqüentemente instauram em diferentes níveis. O artifício
interrompe o ﬂuxo espontâneo da experiência, do mesmo modo que
a materialidade formal do “corpo do poema” é interrompida pela irrupção do próprio corpo: “olho muito tempo o corpo de um poema/
até perder de vista o que não seja corpo/ e sentir separado dentre os
dentes/ um ﬁlete de sangue/ nas gengivas” (A Teus Pés, 982); “Enquanto leio meus seios estão a descoberto. É difícil concentrar-me ao
ver seus bicos […]” (Inéditos e Dispersos, 985).
Essa poética da interrupção torna-se característica marcante de
uma passagem tumultuada por uma concepção do poético fundada
sobre a idéia do ﬂuxo biográﬁco (no sentido sentimental e na inﬂexão
política) na direção do desconcerto do poema. A interrupção coloca
o projeto em curto-circuito e indica suas contradições, transformadas
em destino da poesia e da própria poeta.
Por outro lado, mas por caminhos em que vale a pena entender
em paralelo, Paulo Leminski possui também marcas muito evidentes
das forças poéticas em ação. Como poeta e tradutor, Leminski construiu seu universo literário na proximidade pessoal e poética com os
autores do concretismo. O uso do elemento visual, a obsessão pelos
recursos paronomásticos e fonéticos, as declarações contra o mimetismo dos partidários da “realidade” (esse “baixo-astral”, segundo um
de seus poemas) colocam-no como um dos principais interessados na
escola concretista. E, no entanto, algo essencial na sua poesia, isto é,
que constitui a aventura de sua singularidade, encontra-se justamente
em lugares muito heterogêneos e mesmo contraditórios. O modo
como ele utiliza o visual ou as “charadas” formais já se mostra ligeiramente deslocado no tocante ao uso concretista destes elementos. O
contato com a cultura da mídia, com o exotismo oriental (Leminski
mostra-se vestido de samurai e escreve haicais), com a canção popular e a heterogeneidade de registros são as principais razões das
interferências que ele produz na paisagem do formalismo ortodoxo e
da língua erudita concretista. Uma espécie de hedonismo opõe-se ao
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ascetismo da estrutura na poesia de Leminski e nos encaminha para
uma compreensão da forma que descarrila muito freqüentemente em
uma crítica da planiﬁcação e da ausência do sujeito. A propósito de
Brasília, símbolo da construção planiﬁcada para os poetas concretistas, Leminski diz preferir não a “lei”, mas “o erro”, não a disposição das
pedras, mas o sangue que corre entre elas; isso se encontra em um
poema cujo título é por si só todo um programa: “Claro calar sobre
uma cidade sem ruínas. (Ruinogramas)” (Distraídos Venceremos,
987). Contra a positividade da visão de poesia formalista, Leminski
introduz freqüentemente uma negatividade, cuja ﬁgura central é a da
“degradação” (esvaziamento, diluição, apagamento, destruição):
apagar-me
diluir-me
desmanchar-me
até que depois
de mim
de nós
de tudo
não reste mais
que o charme
(Caprichos e Relaxos, 983)

Eu arriscaria aﬁrmar que essa degradação é uma boa ﬁgura não
somente da poesia de Leminski, mas também dos valores que a
tornaram possível, no momento em que a poesia brasileira tenta a
passagem através dos problemas que são os seus e todavia não são
mais suﬁcientes para deﬁni-la.
Se a degradação dos valores político-poéticos é uma situação conﬂituosa vivida de dentro, intensamente, pela obra de alguns poetas,
não é o caso para outros cuja posição relativa no processo já se colocava de modo ligeiramente alterado. Pode-se reconhecer, por exemplo,
em poetas tão diferentes como Arnaldo Antunes e Manoel de Barros
pontos de contato que indicam o novo interesse atribuído a aspectos
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relativamente esquecidos na paisagem poética e que poderíamos
compreender como uma espécie de regressão ou antes de “retração”,
não no sentido teleológico do discurso das vanguardas, mas de recuperação ativa de elementos descartados. O aspecto lingüístico mais
forte dessa retração, a meu ver, corresponde a um “primitivismo” na
esfera do sentido e do estilo.
Arnaldo Antunes, conhecido do grande público pela bem sucedida carreira pop, começa a publicar livros de poesia no ﬁm dos anos
980, explorando a visualidade e, mais tarde, o cruzamento de suportes, a tecnologia das mídias e todo o arsenal da estética formalista.
Entretanto, num olhar mais aproximado, seus melhores textos têm
antes uma dívida para com a poesia objetiva (à maneira pongiana da
“lição das coisas”):
Perﬁl é um ﬁo. Perﬁl é o ﬁm do objeto. O horizonte está deitado. O ﬁm é que
está completo. Perﬁl é o que está de lado. O horizonte está distante. O ﬁm ﬁca em
frente. Perﬁl é o que está rente. O horizonte ﬁca adiante. Ali onde o céu se dobra.
A água do mar transborda. O ﬁm é o que não retorna. Perﬁl é o que contorna.
Perﬁl é vazio. O ﬁm é o que se transforma. Enﬁm é o ﬁm agora. Perﬁl é o que
encosta. O horizonte é uma crosta. A terra é uma bandeja. Ali onde o mar despeja.
Perﬁl é um seio. O horizonte está no meio. O ﬁm está perto. A casa acaba no teto.
O ﬁlho acaba no neto. O ﬁm é um feto. O horizonte é o ﬁm da terra. Ali onde o
céu encerra. Perﬁl é um rosto. O sol está posto. (As Coisas, 992)

Como no caso da visualidade que, na sua obra, ﬂerta incessantemente com a caligraﬁa, o caligrama, as formas orgânicas (elementos
considerados como “ingênuos” do ponto de vista da forma gráﬁca e
funcional do concretismo), a herança da poesia objetiva marca também uma espécie de recuo no que concerne à suposta “evolução” da
visualidade e da funcionalidade formal (a nomeação “substantiva” do
poema seria um passo em direção ao rigor construtivo, mas em atraso
do ponto de vista da suposta marcha histórica da poesia em direção
à sua disposição icônica). Tudo se passa como se o poeta desse um
passo atrás, em direção a um estado “naïf” (primitivo, “tribalista”). A
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palavra não é inocente nem estranha à iconograﬁa que acompanha
os livros e discos de Arnaldo Antunes. A especialização da linguagem
na sua função quase escolar de deﬁnição – “Um campo tem terra.
E coisas plantadas nela. A terra pode ser chamada de chão. É tudo
que se vê se o campo for um campo de visão.” (As Coisas) – marca
também um movimento segundo o qual o uso máximo da tecnologia aplicada ao poema coincide com o mais alto grau de retração
da sintaxe e, portanto, da capacidade de formalização lingüística do
sentido. O primitivo, a infância, a ignorância constituem ﬁguras dessa
regressão pela qual a poesia procura revalorizar o uso das tecnologias
mais avançadas, mas de uma nova forma, pela desdramatização dos
jogos de metalinguagem erudita e programática, pelo afastamento
da discussão sobre o sentido cultural da poesia. Neste movimento,
a poesia tecnológica do contemporâneo parece abrir-se no sentido
do abandono do projeto humanista que era o da poesia precedente,
característica da época das vanguardas.
Na poesia de Manoel de Barros, o aspecto primitivista do uso intenso de elementos regionais (em todo caso naturais, mas sobretudo
“insigniﬁcantes”) aparece subordinado a uma produtiva máquina
de sintaxe que produz sentido pelo “delírio”. Discretamente na contracorrente do anti-humanismo contemporâneo, o poeta reivindica
uma “didática da invenção” (e, portanto, uma transformação ativa do
olhar), que se aproxima tanto da prestigiada estilização da paisagem
ou da linguagem regional (João Cabral, Guimarães Rosa) quanto da
alquimia do verbo de Rimbaud ou da metafísica negativa de Pessoa.
Essas referências heterogêneas talvez expliquem a estranha trajetória
desse poeta, nascido em 96, e que só ﬁcou conhecido por um público maior após a publicação de uma reunião de poemas em 990.
Considero-o representativo da poesia contemporânea na medida em
que o conhecimento da sua obra poética só se tornou possível em um
estado de coisas contemporâneo. A imediata repercussão da poesia de
Barros só é imaginável após o declínio dos critérios poéticos dos anos
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960 ou 970, em razão dos ecos muito heterogêneos com a tradição,
sem relação precisa com as questões do modernismo brasileiro e os
problemas poéticos da época precedente; só se pode conceber o fenômeno Manoel de Barros no momento em que o declínio dos antigos
critérios de leitura permite a abertura de projetos aparentemente excêntricos. O poeta pode então reivindicar como matéria poética não
a experiência vivida ou o espírito de experimentação formal, mas a
cumplicidade poética com o insigniﬁcante, com os elementos mais
“inúteis”, restos da cultura e da modernidade técnica:

mundo (“As coisas jogadas fora/ têm grande importância/ – como
um homem jogado fora”, Gramática Expositiva do Chão), deixa em
aberto problemas importantes, como sua abordagem algo nostálgica
da linguagem edênica:
Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não
pentear. Até que ele ﬁque à disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha.
Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma.
(O Livro das Ignorãças, 994)

De um modo ou de outro, é pelo fato de designar a origem como
problema que a poesia de Barros parece aproximar-se dos estados
atuais da poesia.

MATÉRIA DE POESIA
. Todas as coisas cujos valores podem ser
disputados no cuspe à distância
servem para poesia

A poesia como promessa

O homem que possui um pente
e uma árvore
serve para poesia
Terreno de 0 X 20, sujo de mato – os que
nele gorjeiam: detritos semoventes, latas
servem para poesia
Um chevrolé gosmento
Coleção de besouros abstêmios
O bule de Braque sem boca
são bons para poesia
As coisas que não levam a nada
têm grande importância [...]”
(Gramática Expositiva do Chão, 992).

Priorizando as possibilidades mais relacionadas à imagem do
que ao nome (que a empobrece), mais a infância do que a idade da
razão, mais o dicionário do que os livros eruditos, o poeta sugere
uma simplicidade que, não sendo totalmente insensível às dores do
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A superação do impasse sobre o sentido da modernização no
Brasil não se dá sem o reconhecimento de seus pressupostos poéticos
e políticos. Embora não seja razoável atribuir essa tarefa ao poeta ou
à poesia, pode-se conceber que a poesia seja capaz de atrair nossa
atenção para esses problemas e, ao nos ensinar um certo modo de
ler o mundo, seja também capaz de nos conduzir a uma reﬂexão
sobre as categorias das quais dispomos: “realidade”, “sujeito”, “origem”,
“sentido”. Freqüentemente considerada como expressão ou formalização de certas estruturas que constituem sua situação (social ou
estética), a poesia carrega também uma força de dramatização da
diﬁculdade do presente que solicita a atribuição de sentido, mas não
o estabelece, isto é, não está exatamente adequada às estruturas das
quais dispomos para pensar o sentido do social ou do poético. Se
a contrariedade do poema perturba o olhar sobre o real, é porque
desaﬁa a expectativa do sentido unívoco e pré-estabelecido. Conseqüentemente, ela impõe também o dever de responder àquilo que
falta entender. Falta entender alguma coisa sobre a poesia contemsibila
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porânea não porque uma falsa prudência o obriga, quando se trata
do “caráter inacabado” da atualidade, mas porque a poesia dramatiza
uma certa angústia do sentido.
Escolho dois casos em que essa perturbação diante do sentido
é rica em eventuais conseqüências para a relação entre realidade e
poesia, restando saber se neles reside uma força de deslocamento.
Como Manoel de Barros, Sebastião Uchoa Leite iniciou sua obra
bem antes dos anos 980. De fato, sua primeira coletânea data de 959.
Entretanto, a reunião de seus poemas publicados na coleção “Claro
Enigma” (dirigida por Augusto Massi), em 989, como para vários
outros poetas da época, é uma referência importante, a partir da qual
algumas das suas principais ﬁguras foram não somente retomadas,
mas igualmente articuladas e aprofundadas, apesar dos traços julgados como característicos dos anos 960 (textos de inspiração concretista) e 970 (referências à cultura da mídia). Optando, desde cedo, por
uma certa obliqüidade do olhar, que espreita e insinua, Uchoa Leite
rejeita o “exibicionismo” das grandes aﬁrmações poéticas, o “dogmatismo” em poesia. Nesse sentido, a poesia não é mais uma arma na
guerrilha cultural, mas uma espécie de veneno enigmático insinuado
pela serpente do poema. Não se trata apenas de uma maneira oblíqua
de aﬁrmar, pois ela é colocada diante da esﬁnge labiríntica da mentira
(como dizer “minto” senão fazendo-o seguir de um ponto de interrogação, como no poema “Antimétodo 2”?) A diferença entre passivo
e ativo é colocada subitamente como problema no universo de um
“jogo” geralmente estabelecido como “armadilha”. O ilusionismo e a
magia tornam-se ﬁguras de uma “regra secreta” pois, diante do passe
de mágica, ocorre uma hesitação a respeito daquilo que mais importa:
a simulação da diﬁculdade ou a ﬁcção de sua solução? A magia coloca
entre parênteses o processo técnico da passagem entre o impossível
e o possível. Neste sentido, a vida e a morte são ﬁcções (cf. um dos
títulos do poeta: A ﬁcção vida, 993) atingidas pela vertigem da ironia
e da auto-ironia escarnecedoras:
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ANOTAÇÃO : O pássaro crítico
Mozart tinha um estorninho
Que imitava a música dele
Não só: uma paródia
Ou desaﬁno
De ave zombeteira
Certa vez achou-se uma peça
Do próprio Mozart
E era desarmônico
Espirro musical
Qual se o compositor
Zombasse de si mesmo
Era o próprio músico agora
Seu escárnio estorninho
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(A Ficção Vida)

Essa contrariedade incorporada ao poema coloca a poesia por
um ﬁo, próxima da sua perda. Os poemas tornam-se então “notas”,
“esboços”, também na escrita que joga com a improvisação, a ausência
do olhar poetizante, a opção pelos modos retóricos aparentemente
menos rebuscados e mesmo nitidamente pouco “elegantes”. Esses
mecanismos de elipse do exibicionismo poético nos colocam não
somente no universo da técnica de um mágico que brinca, mas na
iminência da perda de sua qualidade de sujeito, de sua capacidade
de dar sentido ao jogo do mundo e da poesia: “Ninguém sabe aﬁnal
quem convenceu, quando o performer se retira ainda oculto em cima
da maca, de volta à sua origem” (A Ficção Vida).
Mais jovem, Carlito Azevedo começa a publicar seus livros nos
anos 990. É um poeta próximo dos estilemas do concretismo, nos
primeiros livros, tendo ao mesmo tempo um olhar voltado para o
cotidiano, para o mundo mais próximo (o “sublunar”, título de sua
última coletânea). Pode-se dizer que, na sua poesia, a divisão a qual se
habituara a poesia brasileira é provocada e, ao mesmo tempo, tornada
mais complexa. Na poesia de Azevedo, a vida de todos os dias não é
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mais simplesmente o familiar, mas aquilo que inquieta, estranhamente; por outro lado, se a espacialidade comparece nos seus primeiros
poemas, é sobretudo a referência à pintura e ao “modelo vivo” que deixa ver sua relação com o problema do visível. Os dados se cruzam, e o
“relâmpago”, comparecendo na manifestação do vivido e no horizonte
da arte, acaba por resumir o modo de abertura da realidade. A coisa
“viva” é aqui aproximada não de um conceito determinado de vida,
mas daquilo que lhe falta na sua abertura, daquilo que não acontece
como tal, nas suas bordas – uma geometria próxima de sua “deserção”:
ABERTURA
Desta janela
domou-se o inﬁnito à esquadria
desde além, aonde a púrpura sobre a serra
assoma como fumaça desatando-se da lenha,
até aqui, nesta ﬂor quieta sobre o
parapeito – em cujas bordas se lêem
as primeiras deserções da
geometria.
(As Banhistas, 993)

Desse espaço intermediário (janela, bordas, parapeito), surge na
poesia de Carlito Azevedo um interesse pelo que passa, a passagem
ou, melhor ainda, “a passante”, tema baudelairiano reinscrito no istmo
entre uma origem defeituosa e uma chegada imprevisível. A vertigem
dessa passagem manifesta no relâmpago, no raio, luz imprevista. A luz
não é ﬁgura da iluminação poética, que permanece dentro da “noite
gris”; ela é apenas uma dramatização de seu acontecimento pois, para
o poema, a explosão do que acontece não se separa do que não aconteceu (“Liliana Ponce não esqueceu o seu casaco no salão de chá/ Liliana Ponce nem estava de casaco […]”, Versos de Circunstância, 200);
o fogo não escapa do gelo; a mobilidade é ﬁxa. Os oxímoros tentam
atingir a circulação da vertigem (“esteja ela no ﬁm ou na origem”,
sibila

Sob a Noite Física, 996), e a lucidez do poema coloca-se como uma
resistência à “tentação” de ﬁxar o delírio (“A idéia é não ceder à tentação/ de escrever o poema desse não-/ lugar […]”, Sob a Noite Física).
Se a relação com a herança da tradição modernista está sempre no
horizonte, deve-se salientar o fato de que, na obra de alguns poetas,
encontramos um outro tipo de abertura no que diz respeito à experiência do presente. Isso nos incitaria não somente a repensar os fatos
da poesia contemporânea, mas a levar adiante ou a deslocar a discussão em busca de esclarecer aquilo que, efetivamente (a julgar pelo
interesse atribuído à multiplicidade pelas recensões e críticas), ainda
não conseguimos entender. Cada vez mais desconﬁada da tradição
herdada por Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski, por exemplo, ocorre à poesia de relacionar-se com a “realidade” não como suposição,
mas como problema. Uchoa Leite termina um poema impregnado de
intensa dor (que se chama justamente “Realidade”) com uma ironia
requintada: “Acordei no outro dia insonhado/ Era a mera realidade”
(A Ficção Vida). Essa realidade redescoberta na denúncia de seu teatro poderia instalar um outro pensamento sobre a situação e o sentido
da poesia? Poderia mudar a relação com o problema da “modernização conservadora” no Brasil, ou aprofundaria as razões dessa tese? O
resultado de tal processo não está decidido de antemão e pode evoluir
tanto para uma dispersão do espírito crítico, quanto para a abertura
de outras vias de relação com o mundo. No entanto, a necessidade de
dar um passo na direção do seu (ter) lugar me parece bem colocado
pela poesia brasileira hoje. Nesse sentido, a tarefa do discurso crítico
seria a de acolher essa preocupação com o deslocamento e deixá-la
fazer a prova dos paradigmas que poderia eventualmente atingir. Se
não se trata simplesmente de atribuir lugares de origem às coisas e às
idéias (que se trate do eu, da nação, do homem, da poesia ou da arte)
a ﬁm de denunciar seus deslocamentos ilegítimos, é porque as condições de seu pertencimento legítimo aos lugares, ou simplesmente
aquilo que quer dizer lugar, ter lugar, é posto em causa.
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Desenhos
Samantha Moreira
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DO QUE GUARDO EM MIM
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Naturalmente, uma certa dose de mal-estar pode ajudar a aprofundar o reconhecimento dos bloqueios contemporâneos, exceto
quando o sentimento de exaustão é levado ao extremo e subjugado
ﬁnalmente ao papel “cultural” das instituições para quem a diversidade se reduz à catalogação, mais do que à confrontação, e à promoção
de pessoas mais do que à formação dos públicos. Em todo caso, a
atmosfera crítica um tanto melancólica, apontando nos poetas a
ausência de “grandes questões”, é um sinal muito claro de que as
questões mudaram ou que estão a ponto de fazê-lo. Ora, a insigniﬁcância do mundo, algo próximo da privação de sentido e de mundo,
é a condição para que alguma outra coisa aconteça, se é verdade que
ainda não aconteceu. A vitalidade incomum que se constata hoje na
poesia brasileira (na circulação de revistas, textos e leituras), qualquer
que seja seu sentido, é um dado que merece atenção na perspectiva
daquilo que pode surgir. O fato de ser designada como responsável,
ainda que faltosa, pelo sentido do contemporâneo mostra que, para
muitos dentre nós, mesmo na “aﬂição”, a poesia permanece um lugar
de promessa ou de maturação daquilo que advém.
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EL DIABLO DE MÊDIA-NOCHE
Wilson Bueno

No mueras
– ¡te amo tanto!
Pero el cadáver,
¡Ay!
Siguió muriendo.
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Jorge Semprún

Ahora, añaí, por supuesto, por suplício, deja morir a el
muerto. No lo desee assím con rosas y espinhos todos
los días de los días de su agrura noche y día. No lo enfêtes con una guirlanda de claveles-en-ﬂor. Es la cruza
del diablo; del diablo después que sea escuro y todo de
vez anochesca; la cruza, esta, del diablo con el demônio.
Añá. Añaretãmeguá. El diablo de mêdia-vida; el diablo
de mêdia-noche.
Yo soy la embrujada en el viento. Mis párpados
tenblan hecho fuíssen dos párpados desparatados. Y
se en su debrun maroto abanan, revuelan, inmensos,
estos ecandalôssos cílios al revês, del muerto la muerte
pondrá, sin duda, huevos de gôsma y humo. Nada, cosa
alguma estrêa el muerto muerto de su muerte dessabitada. Solo vos es que muere de morir un pôco a la vez en
que no deja a el muerto morir a su muerte estrellada.

SEM TÍTULO

. Do livro, ainda inédito, Cuentos Marafos, em que o autor retoma o portunhol mesclado de guarani, experimentado – até agora – somente em Mar
Paraguayo (Iluminuras, 992), considerado por muitos como um clássico
contemporâneo.
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Lunes, linces – no importa a semana ni la savana. Yo – la fraude e
el engaño? Frontêra de la frontêra de la frontêra; guarânia. Añaé. Añaretãmeguaaé. Añaretãmegué. Yo, incensada en las lanchonetes como la
senhôra-de-las-argôlas – por mis brincos, pulseiras y pingentes. Cílioen-debrun. Maquilage rôsa. Yo, la marafona del Santana; del sino de
Aquário. Siempre um peligro e una amenaza de poner confussas las
leyes y los desregulamientos de las leyes, de acá, deste trecho de cháo
en Aquidauana. Añá. Añaé.
Dale la muerte al morto, ni que esto sea la más perfecta representación de un derruimento para siempre fatal y irreversíblel. Lo que se
passa, pasma, yo lo sê – es el aturdido mistêrio, el muerto atônito, la
vida y la sobrevida; en la dôbla de la dôbla, la dobladura ﬁnal. Hasta
quando? Hasta quando la muerte ponga huevos frios en la carne
caliente de los muertos muertos en las calles como se a vida fuísse
un tirotêo. Por nada se mata y la muerte frívola sigue existindo en las
esquinas, en las bodegas, en las calles calcinadas.
Frontêra, lírios, frontêra; el polvo destes caminos a saibro y arena;
el polvo del polvo en pó. Dale a el muerto, sin tardanzas u manhas,
dale su oscura sepultura. Uno no hay que tener piedad a el muerto que
tan profundamente muerto está que já no vive, já no vive nada más.
Que de espíritos? Que de vuelos? Que de revuelos u retornos? Donde,
del muerto, la tempestade lunar? Añá. Añaretãmeguá.
Pero si dejas que el muerto muera toda la muerte que carga dentro,
alli adonde fue el morto habrá de nascer, brotación mostruôssa, aun
ôtra vez, la vida, esta misma que los índios seguidamente lloran y
temblan sobretudo por saberla para siempre inmortal. Jugo u juguete?
Añá. Añaretãmeguá. Añaí.
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SEM TÍTULO
Cristina Mutarelli

Lilith ali
sul da alma
sonolência
Primeiro Ato Litúrgico
Assassinar o pai
três de suas ﬁlhas
O Espírito Santo
Rito de raiva, de passagem
Pasolini latino
latrina dos Deuses
Ascender falas
velas
paisagens na imaginação
vestir roupas elétricas
viagem de gêmeos
trigêmeos

sibila

65

66

Pocilga
onde moram os porcos
onde morrem os Deuses

Vultos pela sala
Sax so funny
Homens e anjos, santos e santos

Corte caindo aos pedaços
piscina nos olhos
pequenas inundações

Almas a mil
Pó prata ouro
Platina plus

pus
pontas
parto sem dor

A magia da imagem
Loiras geladas
Versus
Lágrimas orientais

Ruínas, rios sem nome
Miguel Angelo esculpido no palco
corpos com dor
partir sem deixar paixões
paredes de pensão barata
passar a vida latindo, pedindo perdão
(comendo formigas pareciam anões)
luz ultravioleta, violência
Leonardo furou os olhos
Da Vinci vicino
Risco rápido
Mais rápido
Rapidíssimo
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ANOTAÇÕES DE ALGUÉM ENQUANTO
EM SÃO PAULO
Matias Mariani

Situação nº. 2

Numa casa antiga, alguém fala de Maria. Eu concordo. A minha
cabeça treme.
“A verdade é que o brasil é…” segue-se alguma generalização exuberante. O batente é baixo. Eu concordo. O brasil é. Eles por um momento esquecem que eu existo. Vou à pia lavar as mãos.
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Situação nº. 1

“Deixei em casa algo que queria mostrar pra vocês.”

Eu e mais quatro por entre as palavras dizendo “compre”
“a situação é o seguinte”
e um diz “eu não acredito etc.”
“o cinema vai mudar tudo isso” enquanto comia batatas e as
palavras não soavam bem.

O banheiro tem janela estreita para o sol. As falas do personagem
Joaquim. O amor comeu meu endereço. O mais bonito deles começa
a falar sobre algum tema desinteressante. Eu penso no Guggenheim
ocupado por uma favela suja. Penso em pretos mijando contra as
paredes brancas. Alguém se levanta e a cadeira emite um grito estridente. O litro da gasolina chegou a um e oitenta.

Pediram pro garçom desligar a televisão. Ele não acreditava
em Deus, mas Jesus existia em uma das paredes do bar.
Passa um menino da rua dizendo:
“moço eu tô com fome e etc.” minha mãe e meu irmão.
Eu dobro uma nota de dez reais seis vezes e escondo debaixo
da palma da minha mão.
“Pra chegar é pela Henrique Schaumann.”
Esqueço de respirar, mas a poluição me lembra. Ninguém
lembra o assunto da conversa. Eu quebro o silêncio dizendo:
“etc etc”
Alguns discordam.

Um pouco mais tarde, reparo que tenho alguns centavos no bolso.
A noite cai.
Situação nº. 3

Eles foram embora de manhã bem cedo. Há um percevejo no quarto,
que se mostra pelo cheiro. Maria está nervosa, falando sobre a televisão. Eu esqueci o maço de cigarros no carro. Ela ainda não sabe disso.
Um homem se mostrou honesto e agradável. Ontem, na televisão.
Eu tinha que estar num outro lugar há duas horas atrás. A música
que está tocando é irrelevante. Queria anotar a cor do berne que está
crescendo nas costas dela. Ela hoje se sente muito envergonhada.
Há um pelo preto nascendo no mamilo dela.
O dia se mostra insistente.
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Situação nº. 4

Situação nº. 6

O carro foi vendido há quatro anos atrás, em bom estado de conservação mas com quase cento e cinqüenta mil quilômetros rodados. A
cor era verde-oliva. Tinha um São Cristóvão de plástico preso com
durepox no painel. Ele não está prestando atenção, eu decido calar
a boca.

Dois cachos de semáforos sobre a cabeça dele. Ele fala alto. A avenida
engole o som. Ruído branco sinfônico.

“Em inglês, soaria como um poema do cummings.” Olhando para
fora da janela, ele pensa: no meu ﬁlme vai ter uma cena assim. Eu
imagino ele pensando. Depois de algum tempo, vem uma vontade
de ver o edifício Copan, por entre os prédios, como um tubarão. Eu
piso na embreagem.

Um passat 84. Um gol 97. Um escort 92. Um baleiro que se acha esperto. Os espaços regulares de ferro e ar estabelecidos por uma grade
residencial.
Eu sou uma pessoa otimista. Esqueci de apagar a luz do banheiro.
Na loja de manequins, os membros em balbúrdia. Sebastião Uchoa
Leite.
Está sobrando um pouco de pano na manga desta camisa.

Um cheiro ruim vem do rio. Alguns poetas ainda falam de fontes.

Eu me sinto apertado.

Situação nº. 5

Situação nº. 7

Estava encostado no muro do colégio, desarmado. Um livro entre
as minhas pernas. Minha mão contra uma superfície arredondada,
algum detalhe arquitetônico.

O desprezo. A coceira embaixo das unhas. A prefeita, monocromática,
visita uma favela. A tinta do jornal.

Eu falo com uma pessoa de cabelo amarelo. Ele, ou ela, concorda,
sorrindo. Estou esperando alguém vir me buscar. Era o dia da terceira
partida entre Kasparov e a máquina. Ou quarta.
Não sou dado a arroubos. O vigia do colégio diz que, se perguntarem,
ele vai dar uma de joão-bobo. O céu me lembra um outro dia na ladeira do Cosme Velho.
Um plessiossauro, no fundo do mar. Eu às vezes gostava de pensar
nisso.
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Ainda criança, uma curta corrida sobre um tapete felpudo. Caía-se
de joelhos. Piqueniques apodreciam na memória. Vontade de decepar
passarinhos.
“etc. etc. etc.”
Eu corro para catar besouros. Alimentar meus sapos. As escolas de
samba podem ser vistas na televisão. Peitos lactantes rodeados por
moscas. A música interage com os insetos. É muito tarde, eu me meto
debaixo das cobertas. E brinco com um besouro preso em uma caixa
de fósforos, já quase morto.
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POEMAS

Situação nº. 8

Feito em farpas, um livro velho, que claramente não servia pra nada,
me incomodava. Eu esquecia disso enquanto subia a pé uma rua
paralela à Amaral Gurgel.
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Paulo Ferreira Borges

Cartazes de cores primárias estão sendo colados ao muro do colégio.
Formigas se condensam sobre uma bala de menta. As merdas dos
cachorros se mostram íngremes, vistosas.

UM GATO A ENGOLIR A LUZ DE UMA SOMBRA

“E eu saio pra rua, assobiando comprido, um samba comovido, que
Silvio Caldas cantasse.”

Os gatos vivem sete vidas!,
revelavam as falas de um serão
resumido em redor do fogo doméstico.

Eu esquecia disso.
Situação nº. 9

Aniversariava-me a idade de um relâmpago
e nos alvéolos celestes da noite,
os olhos escancarados perguntavam
por Deus.

Entortado, o cano dispensa a água. A marginal vai alagar de novo. Da
minha boca sai algum chavão político. O homem ao meu lado escarra
no asfalto, em sinal de aprovação.
Do outro lado da rua, panos encardidos se espalham pelo chão do
restaurante. As poças d’água não reﬂetem quase nada. Quando molhado, o asfalto parece uma rocha antiga. Eu mastigo um canudo de
plástico.

Intrometido na compreensão
das meta físicas,
viria um dia em que veria
um gato a engolir a luz de uma sombra.

Anhangabaú é uma palavra na testa de um ônibus. Um machucado
no meu calcanhar se recusa a cicatrizar.

Era uma clarividência, só
ao alcance dos gatos. E a morte,
para entrar, tinha que bater
sete vezes.

Um dia nada disso daqui existia. Amanhã, eu espero que não chova.
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CARTA DE FEDERICO FELLINI
A ANDREA ZANZOTTO

BUCÓLICA

A mulher gorda
engordava
a galinha prometida
para o Domingo Gordo.
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Do pescoço pelado
esguicharia o sangue
após o golpe profano
da navalha. Coagularia
no fundo de uma tigela
com meio dedo de vinagre.

Roma, 6 de julho de 976
Caro Andrea,
[…] agora ainda tenho que dublar este ﬁlme que, descuidadamente, rodei em inglês e, entre os tantos perigos, há também aquele do
dialeto vêneto. Como o próprio Naldini também me lembrou, com
sua atenção tempestiva quando lhe falei de meus temores, pensei escrever a você para ter uma ajuda e encontrar uma chave. Agora, então,
escrevo-lhe, um pouco hesitante, pois no fundo não sei exatamente
o que quero e tenho receio de incomodá-lo. É uma intenção confusa.
Um propósito que não sei até que ponto possa realizar-se.
Vou tentar expô-lo: gostaria de romper a opacidade, a convenção
do dialeto vêneto que, como todos os dialetos, encontra-se enregelado
em uma cifra cansativa e privada de emoção e tentar restituir-lhe seu
viço, torná-lo mais vivo penetrante, mercurial, encarniçado, quem

A canja amarela
de galinha pedrês
da mulher gorda,
seria uma vez,
vezes sem conta.

EXPRESSÕES DIGITAIS

Na camiseta branca ilustrava-se
a história do dia: o visco
lácteo dos ﬁgos, dedadas
de terra, o espirro da papoila.

. Andrea Zanzotto. Nascido em Pieve di Soligo (Treviso) em 92, terminou a faculdade de
Letras Italianas na Universidade de Pádua em 94. Viveu na França e na Suíça. Ensaísta,
tradutor e professor universitário, detentor de vários prêmios. Sua poesia – que tem como
pontos de referência: Ungaretti, Leopardi, Petrarca, Hölderlin, Mallarmé – é considerada
entre as mais importantes da segunda metade do século XX. Propõe o poeta como “legislador,
sacerdote e cordeiro para ser sacriﬁcado” (F. Fortini). Seu léxico abrange a linguagem infantil,
o dialeto e as línguas estrangeiras; em busca de um estado intermédio entre o consciente e o
inconsciente, entre o silêncio e a vociferação. “A poesia” – segundo o próprio poeta – “tal como
a liberdade, é uma mera palavra, a que salva a alma em uma suprema proposta qualiﬁcativa”.
Zanzotto ainda vive, hoje, no lugar de seu nascimento. (v. Andrea Zanzotto, Le poesie e prose
scelte, Mondadori, 999).

Mas era na mão, veementemente,
que o coração da cotovia dos salgueiros
borbotava de canto.

sibila

sibila

75

76

sabe dando a preferência a um vêneto do Ruzzante ou tentando uma
promiscuidade original entre Ruzzante e Goldoni, ou melhor redescobrindo formas arcaicas, ou até mesmo inventando combinações
fonéticas e lingüísticas de modo que também o assunto verbal reﬂita
a reverberação do caráter visionário desvairado que me parece ter
dado ao ﬁlme.
Admito serem apenas intenções, pois, conforme costuma acontecer inelutavelmente, as exigências concretas das dublagens, a falta
de tempo, as inadequações de quem deve dar voz e expressão a essas
invenções verbais e fonéticas, acabarão por reduzir, desdramatizar e
tornar aproximativo o propósito que lhe manifestei. Mas, por acaso,
não é agradável, mesmo assim, fantasiar sobre intenções e acabamentos ideais, mesmo se impraticáveis até o ﬁm?
Há algo mais a pedir-lhe: o ﬁlme começa com um ritual (que eu
inventei) ao qual assistem o doge, as autoridades, o povo de Veneza. É
um ritual que se desenrola de noite no Canal Grande, de cujo fundo
deve vir à tona uma cabeça de mulher, enorme e negra. Uma espécie
de nume da Laguna, a grande mãe mediterrânea, a fêmea misteriosa
que habita em cada um de nós. Poderia continuar mais ainda e ligar
a isso sem cautela e com desenvoltura a outras sugestivas imagens
psicanalíticas.
A cerimônia é um pouco a metáfora ideológica do ﬁlme inteiro.
Com efeito, a um certo momento, o obscuro e grandioso fetiche ainda
não completamente fora d’água volta a submergir, pois as cordas se
quebram e os paus se soltam delas, enﬁm, a cabeçona deve voltar ao
fundo, mergulhar nas águas do Canal e lá ﬁcar, para sempre afundada,
desconhecida, inalcançável.
Como em qualquer ritual que para tornar-se liberatório tem
necessidade de nutrir-se de uma acesa força psíquica, escandida em
fórmulas verbais ou miméticas, também a emersão, o vir à luz do
obscuro simulacro feminino deveria ser acompanhado por orações
propiciatórias, implorações iterativas, fonias sedutoras, ladainhas
sibila

evocatórias, e também desaﬁos, irreverências, insultos, provocações,
zombarias, e todo um inquieto cepticismo que exorciza o temido
fracasso do evento. Aí está: gostaria de envolver o rito inteiro neste
tecido, nesta espécie de teia de aranha sonora, sagrada e popular. Será
demasiado pedir-lhe que você também invente, e escreva você estas
exortações, esta oração angustiada e zombadora e assustada e insultuosa, velha como o mundo e eternamente infantil?
Os pedidos não acabaram, caro Andrea; ainda tem uma coisa.
Casanova encontra, em Londres, uma giganta de origem vêneta que
acabou lá como fenômeno de barracão de feira, num miserável parque
de diversões, após um casamento infeliz. Os lugares, as situações, a
atmosfera em que se dá o encontro, o aspecto mesmo dessa extraordinária encarnação feminina compõem aquele mosaico de sobressaltos infantis e angustiados, fabuloso e atemorizante, que deﬁne mais
emblematicamente a relação neurótica entre Casanova e a mulher
– ou seja, ente Casanova e algo de obscuro, engolidor, assoberbador.
Num certo momento, em sua barraca, a giganta toma banho dentro
de uma grande tina junto com dois anõezinhos napolitanos que
cuidam dela, os únicos amigos que ela tem e, ao mesmo tempo, ela
canta uma canção infantil e triste. Bem, nessa ocasião também penso
numa lengalenga construída com os materiais fonéticos e lingüísticos
da linguagem petèl que você redescobriu quando estava no vale do
Soligo. Permita-me o prazer de uma citação.

Doce é ir elegiando como vai o outono em elegia
Recolher-se direito, acolher em ouro clareiras...
“Mama e nona te d’a a te e cuco e pepi e memela.
Bono ti, ca, co nona. Béi bumba bona. É fet foa e upi.”

Parece-me que a sonoridade líquida, o amontoar-se borbotante,
os sons, as sílabas que derretem na boca, aquele laleio doce e roto
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das crianças numa mistura de leite e matéria dissolvida, o marulhar
adormecedor, reproponha e represente com sugestiva eﬁcácia aquela
espécie de iconograﬁa subaquática do ﬁlme, a imagem placentária,
amniótica, de uma Veneza decomposta e ﬂutuante de algas, de mucosidade, de escuro mofado e úmido.
Terminei, caro Andrea. Claro que você deveria ver o ﬁlme antes
de decidir qualquer coisa. Poderemos falar de tudo de forma menos
febril e mais precisa.
Não é que essa carta queira solicitar sua adesão imediata: o que
expus é apenas uma tentativa de esclarecer a mim mesmo o que passa
por minha mente e conﬁá-lo a um amigo poeta que, por sensibilidade
e fantasia lingüística parece-me ser o interlocutor mais autorizado e
mais congenial para a operação que quero levar adiante…
Federico Fellini
Tradução: Aurora F. Bernardini
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Non dighe gnént del cine –
voríe parlar del cine –
al me strassina ´l cine –
me fa spavento ´l cine –
parché ´l zharvèl al ne impignis de bòcoi
de color velená squasi senpre,
parché ´l slózha spes
i pra e i bòsch de le nostre àneme debole
– là sote e dentro, dó inte´l bas –
co la plastica del só celuloide
che gnént l´é bon de inciucar – dò, gnént de paidir.
E ò squasi maledì
tante òlte ´sti posti de cine
che cofà bue sbusa ﬁn fora pa´i camp,
no pi sol Che in paesi e zhità:
a inpastrociarne i nostri insònii
e ´l parlar dei insònii
che tutte le maniere de crearse e inventarse
al sèra in lu: ne ciùcia, ´cine, ´l ne fa a tòch,
co la so fórfese ´l ne strazha, ´l ne reinpéta,
inte le so moviole ´l strolta,
al ghe roba ´l so propio DNA
al grop che é pi scondést de noaltri strssi
dó int ´l pos senzha fondi.
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Nada digo do cinema3 –
queria falar do cinema –
me arrebata o cinema –
me assusta o cinema –
por que o cérebro nos enche de bolhas4 e de brotos
de cor envenenada quase sempre,
por que muitas vezes emporcalha
os bosques e gramados de nossas almas fracas
– lá embaixo e dentro, bem dentro no fundo –
com o plástico de seu celulóide5
que nada é capaz de engolir, nada de digerir.
eu quase amaldiçoei
tantas vezes esses lugares de cinema
que como chagas furam até no meio dos campos,
não apenas nas vilas e cidades:
a lambuzar nossos sonhos
e o falar dos sonhos
que todas as maneiras de criar-nos e inventar-nos
encerra em si: suga-nos o cinema, espedaça-nos,
com sua tesoura nos rasga, nos rejunta,
dentro de suas moviolas nos transtorna,
rouba o próprio DNA 46
ao grumo mais escondido de nós mesmos
lá no poço sem fundo.
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Ma qualche òlta ´l cine arzh brusa e fa ciaro
come se ´l vegnèse da un incalmo
dei bar de roe de l ´Horeb,
al mostra de essser ﬁ’a broènt de dèi si pur bastardo,
al ne fa s´ciopar sbociar fora come i but a la vèrta
al ne met par trói stranbi, sote zhiéi del tutu nov,
a calcossa che é là che l´ne spèta, inte´n gòder,
na siorìa, ´n teren, um vent che no à conﬁn,
e ´l cine – squasi – ´l par lu la poesia,
al chiapa-dentro tut in poesia – ´n´altra.
Ma ben i é rari quei che pol far ´sto cine:
éi spiriti, onbre, barlumère de cine
nassésti su dal cine lori strssi – pitost che òmi?
Da l´aldelà che l ´è ´l cine vegnèsti,
póre aldelà, grand aldelà del ciaro e plastica?

Mas às vezes o cinema arde queima e ilumina
como se viesse de um enxerto
das moitas de espinheiro do Horeb7,
mostra ser alento ardente dos deuses embora bastardo,
faz-nos estourar desabrochar para fora como brotos na primavera
mete-nos em estranhas sendas, sob céus de todo novos,
em algo que está lá e nos espera, numa alegria
uma riqueza, um terreno, um vento que não tem limites,
e o cinema – quase – parece ele a poesia,
tudo mete em poesia – uma outra.
Mas raros na verdade são os que podem fazer esse cinema:
são espíritos sombras alucinações de cinema
nascidos do cinema eles mesmos – e não homens?
Vindos daquele além que é o cinema
pobre além, grande além de luz e plástico?

Cussì, co Federico me à mostra carnevai e Venezhie
che déa s´ciantis e baléa ´fa ale de pavéi
de mili segnati e color
mai strachi de dugar a far fola e missiarse
senzha Che se savèsse quel Che devero i fusse
né che manné che ócio li ´vesse buridi fora –;
e co ò vist la gran testa
testa del tut quel che naltri són,
tirada su desmat e desbòn
tirada su e po´dopo cascar dó
tra scarabòlti sbìgola e ﬁfìo –
´sta testa che è la nostra salvazhion
e perdizhion, prima, regina, et quidvis amplius
omnibus –; co ò vist tornar ´sta testa
inte quela de um femenon fenômeno de careton
(ma che ´varíe volést esser tatina)

Assim8, quando Federico me mostrou carnavais e Venezas
que relampejavam e bailavam, asas de borboleta
de mil raças e cores
nunca cansados de brincar, foliar9 e misturar-se
sem que se soubesse o que de fato fossem
nem que mão ou olhos os tivesse desenrustido –;
e quando vi a grande cabeça
cabeça de tudo o que nós somos,
erguida por troça e a sério
erguida e despencar depois
entre gritos de pânico e espavento –
essa cabeça que é nossa salvação
e, perdição, prima, regina, ed quidvis amplius
omnibus0 –; quando vi tornar-se tal cabeça
a de um mulherão fenômeno de barracão
(mas bem que queria ser menininha)
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a po´sparir inte i calivi de un ´ipnoLondra;
e po´ancora inte ´l jazh
de´na Venezhia-Caina far baú/sète
(ah Casanova gramazh, quant che ´tu véa
sol che par ela strussià, strolegà,
e da ´na sfesa a n´altra gira ´fa n burlo) –
do tre, do tre parole par ´sta dia
me se à movést e slavinà fora, inte ´n parlar
che no l´é qua né là, venizhian sì e no,
lontan vizhin sì e no, ma liga al me parlar
vecio, de l ´ort che bef dal Suligo e dal Gerda,
liga da radis úgnole.
Dia, tu me sé tornada-in-qua
de l ´aldelà de ciaro mort e morta celulóide:
mal tu me à fat, mal tu me à fat
in laguna in calivo e dentro al jazh,
ma de volerte no ò podést far de manco.
E cussì ò scrit, no so né che, né com, né cossa,
e de là me son ris´cià, picolà in fora,
ﬁn a cavar su da chissà onde,
ﬁn a sforzharme co ´sta secia sbusada
co ´sto tamiso de maja ramai massa larga
a cavar su ´l parlar vecio, ´sto qua che sentì ades,
quel che par mi l´è de la testa-tera,
creda acqua piera léda
dréta intiera tajada intorcolada
mai vista ben mai tocada co man né rebaltada,
tera che se móf da sote tera
e che scriver me à fat senpre paura
anca si l´ò parlà – parlada
da senpre, dala matina a la sera al són de not.

e desaparecer depois nas névoas da ipnoLondres;
e depois ainda no gelo
de uma Veneza-Caim fazer esconde-esconde2
(ah, Casanova coitado, quanto tinhas
só por ela esfregado, matutado,
e de uma fêmea3 a outra como pião, desembestado) –
duas três, duas três palavras para essa deusa
moveram-me, saíram-me, de um falar
que não está nem cá nem acolá, veneziano sim e não,
perto longe sim e não, mas ligado ao meu falar
antigo, do pomar que bebe do Soligo e do Lierza,
ligado por únicas raízes4.
Deusa, voltaste aqui para mim
do além de um claro morto e de morta celulóide:
mal me ﬁzeste, mal me ﬁzeste
na laguna na névoa e dentro o gelo,
mas de querer-te eu não pude deixar.
Escrevi então, não sei o quê, por quê, por quanto5,
e de lá me arrisquei, me debrucei
até cavar pra cima não sei donde
até esforçar-me com esse balde furado
com essa peneira de malha já demasiado larga
até cavar pra cima o dialeto antigo, desse que ouvis agora,
que para mim é da cabeça-terra,
argila água pedra lama
reta inteira cortada contorcida
nunca vista direito nem tocada com a mão nem revirada,
terra que se move da subterra
e que escrever sempre me deu medo
mesmo se o ou a falei falei
desde sempre, da tarde ao dia, ao sono da noite.
Tradução: Aurora F. Bernardini
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notas

NOTA

. Foi aqui selecionado apenas um trecho da composição de Andréa Zanzotto em dialeto vêneto,
em forma de poema, que se prolonga por 67 páginas (N.T.).
2. Filò: vigília dos camponeses nos estábulos, durante o inverno, mas também interminável
discurso que serve apenas para passar o tempo.
3. Vale também, analogamente, para a TV…
4. Bolhas de água, de sabão, mas, também, botões de ﬂor.
5. Usa-se aqui o termo como homenagem à tradição. Filmes e “plásticos” de tipo vário sempre
têm a ver com os onipresentes polímeros artiﬁciais.
6. Quase um patrimônio genético.
7. Horeb: monte da sarça ardente do Deus bíblico.
8. É a descrição da tomada inicial do ﬁlme. Seguem-se referências a outras cenas.
9. Do italiano far folla: juntar multidão. Como na versão em dialeto porém aparece far fola e
fola pode signiﬁcar, patranha, peta, folia, optamos por “foliar” (N.T.).
0. Aqui ativemo-nos literalmente ao texto original em dialeto: e perdizhion, prima, regina, ed
quidvis amplius omnibus –; (e perdição, primígena, rainha, e qualquer coisa de maior para
todos – ;) (N.T.).
. Tentamos recuperar os efeitos do aumentativo e do aliterado do dialeto: femenon fenomeno
da careton (N.T.).
2. Do original, jogo de crianças: baú/s’ète (N.T.).
3. A forma dialetal sfesa signiﬁca também “fenda”, “ﬁssura” (N.T.).
4. Radis úgnole: raízes únicas, não-dúplices. Trata-se do vale do Soligo e de seu aﬂuente, o Lierza, pequeno feito um pomarzinho. Mas deveríamos nomear também o Perón, o Campeã, o
Follina, o Mazolle, e todos os rivos (rios) com seu valezinho particular, que desembocam no
Soligo, e dele, no Piave.
5. Do original: non só né che, né cón, né cossa – expressão idiomática ritmada (N.T.).

Andrea Zanzotto
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Os dois primeiros trechos já os havia escrito, de algum jeito.
Estavam por ali, dispersos em meus trabalhos de muitos anos
atrás, muitíssimos, até. Claro que não exatamente nessa forma,
uma das tantas possíveis para o tema insistente, nunca completamente explicitável, quase onipresente, hoje. De qualquer
maneira, devo o encontro com esta encarnação do tema, que a
ocasião exigia em palavras dialetais, à mística e humoral prepotência das cores e das imagens, às realidades e às entalações
oníricas com as quais Federico Fellini teceu esse ﬁlme também,
indo atrás da imprevisibilidade de Casanova através da sua própria. Restava-me, e ainda resta-me, a “incógnita” do dialeto, de
seu tabuleiro particularmente traiçoeiro. Mas, à parte o fato que
a vêneta tem sido uma língua poderosa, capaz de dar origem a
uma literatura igualmente válida e complexa, existiu realmente
um dialeto que não fosse algo de explosivamente diferente, ao
menos como potencialidade, de quanto o próprio termo, com
seu caráter redutivo subentendido, vem propor.
De resto, sabe-se hoje sempre menos o que são os dialetos
em suas capilarizações inﬁnitesimais e as línguas, especialmente as que gozam de uma difusão pan-terrestre, e sempre menos
se sabe como eles se cruzam. Nessa ocasião, o discurso visual
de Fellini despertou em mim um conjunto de ressonâncias
dentro de certa aura lingüística que diria vêneta (veneziana só
em parte), seja por excesso, seja por falta.
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Deparei-me com uma fala perdida na sincro-diacronia vêneta até
o paradoxo e a irrealidade de uma citação paleo-vêneta, uma fala um
pouco inventada, um pouco calcada em modelos demasiado altos,
nos quais o alarme para com os direitos da glotologia e da ﬁlologia
não conseguia reter a vontade de borrar os limites, de ir além, de
“correr por fora”. Claro que, na linha acenada por Fellini em sua carta
generosa e gentil, teria dado para fazer muito mais e melhor, à parte
os limites de espaço impostos pelas situações da ﬁlmagem.
E sinto-me grato a Fellini por ter-me impelido de leve, piscando e
quase fazendo-me o sinal de silêncio com um dedo nos lábios, rumo
a esta breve, mas para mim não insigniﬁcante, descida por atalhos
íngremes, muitas vezes vislumbrados, mas nunca dantes praticados,
justamente da forma como o são aqui: com um olho virado para tantas divindades, da Cabeça à Reitia [principal divindade venética] a
Veneza, à Boneca-giganta: todas elas redutíveis a uma única realidade,
mesmo na imensa distância de seus ícones, de seus signiﬁcados, de
seus tempos.
Ao longo desse itinerário nasceu também uma meditação, ou
melhor um “discurso segundo”, Filò, que me exigiu o uso quase metalingüístico (e uma situação obscuramente constritiva) do dialeto dos
lugares-lugar onde nasci e sempre vivi.
O dialeto usado em Filò é mais ou menos o mesmo que se continua a falar no vale do Soligo (a região alta de Treviso), com matizes
diferentes para palavras, expressões, inﬂexões que, como sempre, se
referem a categorias estritas, a grupos mínimos, a localidades isoladas.
Assim, por exemplo, coexistem si e se, por se; cofà e come fà por come
[como]; noi [nós] será mais encontradiço em Soligo do que em Pieve
e “th” (pronunciado zh) varia muito e é muito mais marcado quanto
mais se distancia dos centros dos povoados. E, se alguns vocábulos
aparecem ao leitor de hoje quase como o resultado de uma restauração (exemplo: fursi por forse [talvez]), isso se deve ao fato de que eu
continuo ouvindo em meu ouvido o dialeto que se falava em minha
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infância, na Cal Santa, habitada por gente do povo e que, com certeza,
era muito mais caracterizado, principalmente devido a expressões
idiomáticas originais. É preciso reconhecer, entretanto, que a fala de
hoje é muito menos empobrecida do que poderia parecer à primeira
vista; existem verdadeiras palavras em curso, hoje, como inbulonà
[parafusar] e outras, que estão plenamente integradas dentro de um
ritmo de auto-conservação ou, diria mesmo, enriquecimento.
É um sinal de vitalidade, in limine, frágil e intenso como um ﬁlete
de sangue.
Há algumas violações da sintaxe nesses trechos, que são pesadas,
algumas simpliﬁcações morfológicas ou desgarramentos lexicais,
mas não a ponto de desnaturar o conjunto.O dialeto, em suma, é uma
liberdade absoluta, capaz, entretanto, de traçar seus limites côngruos
e mutáveis.
Mas o que poderia ser hoje um pequeno dialeto (bem distante do
vêneto ilustre e dos seus exemplos literários), principalmente para
alguém que sempre o falou e que o sente desaparecer de sua boca,
“abaixo” de qualquer vontade? É, de qualquer modo, a medida tragicamente con-fundida ao tempo-vida, na qual se apresenta tudo o que
é instável, efêmero, não certo; é a história de um ensurdecimento e
emudecimento impostos de fora, de forma mais dissimulada do que
se fosse por um sortilégio.
E isso não se veriﬁca atualmente pela força compensatória de uma
grande língua (uma grande cultura), como poderia dar a impressão de
ser (e em parte era) também o italiano ilustre e monumental que se
impunha depois do dialeto, ou melhor, a ele se sobrepunha, deixandoo como que incólume.
O dialeto, em suma, por quem se tenha encontrado na situação
de falá-lo ao lado da língua, numa espécie de diglossia quase recalcada, põe-se verdadeiramente como um “primeiro mistério” que foge
de qualquer possível contemplação e de qualquer distanciamento
objetivante.
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É uma situação esta que diz respeito a uma grande parte dos italianos, mesmo que de formas diferentes e diﬁcilmente comparáveis
entre si, e que as estatísticas dão como pulviscularmente mutável, a
cada ano. Ficam isentos dessas experiências os que pertencem àquela
extensa faixa que conhece, bem ou mal, apenas a língua; enquanto,
no pólo oposto da privação, e com perigo bem maior, encontram-se
aqueles que, conhecendo apenas a fala dialetal, nela ﬁcam literalmente
“fechados”.
Competência semi-incompetente, prestação que quase não se
adverte como tal, autêntico meio de contraste em relação aos luminosos fenômenos hiper-conscientes que se veriﬁcam ao “falar na
língua” (e não no dialeto), este último surge como a metáfora – e é, em
um certo sentido, a realidade – de todo excesso, inimaginabilidade,
superabundância jorrante ou ambíguo estagnar do fato lingüístico
em sua mais profunda natureza. O dialeto permanece carregado da
vertigem do passado, dos mega-séculos em que a “língua” (canto, ritmo, músculos dançantes, sonho, razão, funcionalidade) estendeu-se,
inﬁltrou-se, subdividiu-se, recompôs-se, morreu e ressurgiu, dentro
de uma violentíssima deriva, que nos faz estremecer de inquietação,
pois “toca-se” com a língua (em suas duas acepções de órgão físico e
de sistema de palavras) o nosso não saber de onde vem a língua; mas
no momento em que ela vem, sobe feito o leite: em perfeita oposição,
nisto, à outra língua, a língua “alta”, que pode ser apreciada (ao menos, aparentemente) como uma totalidade lexical e morfossintática
distinta, passível de uso e de manobras – enquanto a corrente ínfera
da fala dialetal apenas “faz uso”.
É a experimentação de uma oralidade (zona de nutrição, “fase”
etc.), oracularidade, oratória mínima e no entanto forte de todo o
viscoso que a permeia, tornando a contatá-la diretamente com todos
os contextos ambientais, biológicos, “cósmicos”, liberando dentro
deles o desejo de expressão e a expressão. O dialeto é sentido como
vindo de lá onde não há escritura (a que só tem milhares de anos),
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nem “gramática”: lugar, então, de um logos que permanece sempre
“erchómenos”, que nunca congela num corte de evento, que resta
“quase” infante mesmo em seu dizer-se, que está, de qualquer modo,
longe de qualquer trono. Emborcado na terra, conexo/ desconexo
nessa “humildade”, este logos fala pelas mil bocas dos “humildes” e, em
todo caso, nos milhões de “erros”, de vagabundagens individuais, de
rebeldes misteriosos nos quais se consomem os cânones de ontem e
de hoje, se escondem os de amanhã: só para serem, de qualquer forma,
comicizados já desde o começo. O dialeto anuncia-se como o terreno
vago em que a langue e a parole tendem a identiﬁcar-se, e qualquer
tipo de territorialidade esfuma-se naquelas contíguas.
Seria o caso de abrir aqui, particularmente emocionado, o discurso
sobre a questão neolatina, sobre o sorver-se em redemoinho (com
relativa distorção, dentro da oralidade perpétua), do qual é objeto
o latim, a arquilíngua, arquiesculpida em lápides, a língua imperial
e deﬁnitiva: mas dublada, por sinal, por um vulgar viçoso e antiinstitucional. E aqui seria o caso de deter-se um pouco sobre as reviravoltas, as ressurreições, as metamorfoses, os splittings de todo gênero,
próprios da área lingüística neolatina e, talvez, não encontráveis, com
igual desfaçatez e signiﬁcância, em nenhuma outra área.
Por isso, ao “semidiglóssico” que “vê duplo” e que fala em uma dupla bitola de sistemas muito próximos, em geral, mas divergentes em
sua destinação, deve assustar a idéia de escrever o dialeto, que dirige
o jogo, mesmo “sentindo-se” relativamente deﬁciente em relação à
língua e que permanece em seu ser (“que se quer”?) pulsão, borbotão
somático de um continuum e de uma pluriformidade mutantes, homólogos aos da vida, nela caídos e com ela ﬂutuando em seus limites
superiores, “rumo” ao símbolo. Fica, depois, a enorme diversidade das
motivações dos diferentes autores dialetais, hoje – especialmente – e
daquilo que nessas motivações se esconde.
A dialetalidade, entretanto, garantira durante séculos certo confortável e implícito sentimento de coesão e de duração, mesmo entre
sibila

91

92

as margens estritas e segundo as proporções do saber e não saber
dos falantes. Agora, sua natureza pulviscular-ﬂuida-inter-reticular e,
sobretudo, avessa à rigidez dos retículos “nacionais”, sua natureza de
“inconsciente” que, justamente, “explode” lenta, revela-se no instante,
exatamente, em que a própria fonte da oralidade é ameaçada e cada
inconsciente, cada “matricial” arrisca-se a ser apagado. Por outro
lado, a língua nacional está ameaçada de tornar-se exangue, amorfa,
piolhenta de estereótipos e cacos vídeo-burocráticos justamente no
momento em que se impõe: com atraso, porém, e quando já parece
bastante inútil, uma vez que é falada em áreas cada vez mais restritas
(em relação às outras grandes línguas) e portanto, por sua vez “rebaixada” ao nível de um dialeto, mas sem possuir suas indeﬁníveis
“faculdades de adaptação”. Então, a situação do falante e do escrevente
em italiano é das mais precárias, angustiantes, tresloucadas; sopram
ares de genocídio em volta e dentro, mesmo que ainda em surdina.
Sacriﬁcar-se a um instante que é de ritualidade/ choque, explorando os terrenos dialetais e escrevendo-os/ descrevendo-os com
um inevitável efeito de distorção e de “indeterminação”, parece justiﬁcado, mesmo não se sabendo quanto produtivo. Permanece ligado,
entretanto, a uma atitude que não pode estar excluída “desse” tempo,
justamente por estar arriscado dentro de um tempo de sentido e duração outros; e é por isso que tem a ver quase que unicamente com a
poesia e muito raramente com a prosa (entendidas, ambas, em suas
mais óbvias e necessárias acepções). Por este motivo, o contato com os
dialetos, matados mas nunca mortos, puntiformes mas com ganchos
e ecos nas distâncias mais incríveis, é capaz de enquadrar – mesmo
que em termos cifrados – a mais ofuscante abertura sobre alteridades, futuros, dissolvências ativas. O dialeto nada pode ter a ver com
exumações e embalsamamentos “para serem guardados”. Ele deve ser
sentido como guia (além de qualquer hipótese quanto ao seu destino)
para detectar indícios de novas realidades que pressionam para sair.

VÍTEZSLAV NEZVAL
Odile Cisneros

Vítezslav Nezval, um dos poetas tchecos mais prolíﬁcos
do século XX, nasceu em 26 de maio 900, no povoado
de Biskoupkách, Morave. Nezval teve um papel importante no desenvolvimento da vanguarda poética e artística tcheca, sendo iniciador junto com o arquiteto e
artista gráﬁco Karel Teige do movimento denominado
poetismo. Foi também animador do surrealismo nesse
país, vinculando-se a ﬁguras internacionais como André
Breton, Benjamin Péret e Paul Éluard.
Após a Primeira Guerra Mundial e a desintegração do
Império Austro-Húngaro em 98, Tomás Garrigue Masaryk proclamou a Primeira República Tcheco-Eslovaca,
consolidando-a à maneira do centralismo francês. Para
um país que tinha sido dominado durante décadas por
poderes estrangeiros, a criação de uma entidade política
independente e estável propiciou um grande otimismo
econômico, social e cultural que estimulou a criatividade
de escritores e artistas.
Entre as experiências poéticas que surgiram nesse
período se acha o poetismo, escola que derivou algumas
de suas idéias das diversas tendências modernas em voga,
principalmente cubistas, futuristas, dadaístas e construtivistas. Esta vanguarda se denominou primeiramente
“Devetsil” ou “Noveforças”, nome de uma ﬂor com pode-

Tradução: Aurora F. Bernardini
sibila

sibila

93

94

res curativos e, ao mesmo tempo, uma alusão aos nove membros do
grupo original, que incluía, além de Nezval e Teige, os poetas Jaroslav
Seifert, Konstantin Biebl, Vilém Zavada e Franstisek Halas. Uma vez
esgotado o impulso inicial do poetismo, alguns desses poetas e artistas
formaram um grupo surrealista em Praga, no ano de 934.
Embora breve – surgiu em 923 e durou menos de uma década –,
o poetismo se constituiu como um movimento autoconsciente de
inovação poética nas letras tchecas. A ênfase na criação de uma nova
linguagem, inquietação comum a muitos movimentos da vanguarda,
não esteve alheia da prática dos poetistas. Daí que o poetismo compartilhe com o cubo-futurismo a experimentação visual, tipográﬁca
e a eliminação da pontuação como estratégias de renovação. Mas,
enquanto os poetas na França e na Itália procuravam eliminar elementos tradicionais como a rima, que para eles eram necessariamente
um déjà-vu victorhuguesco ou dannunziano, os poetistas, no entanto,
ﬁzeram deles partes estruturantes do texto. Este aparente paradoxo
pode ser explicado facilmente se consideramos o percurso das diversas histórias literárias: enquanto no francês e no italiano existiam já
longas tradições poéticas, nas quais, por assim dizer, todas as palavras
já tinham sido rimadas, o tcheco, reintroduzido como língua literária
no ﬁnal de século XVIII e início do XIX por escritores como a romancista Bozena Nemcová e o poeta Karel Hynek Mácha, tinha apenas
uma existência de menos de dois séculos. A rima e os ritmos oferecidos pela língua de Jan Hus vieram, então, a estimular e inspirar a
produção poetista. Nas palavras de Nezval, a rima tinha a capacidade
de “aproximar terras baldias, tempos, raças e castas remotas” e de
estabelecer entre as palavras uma “prodigiosa amizade”.
Hoje, quase cem anos depois do início das primeiras vanguardas
(o Manifesto Futurista data de 907), é impossível considerar estes
movimentos sem um bocado de ironia e humor, principalmente pelo
caráter brincalhão e até naïve dos manifestos e da produção poética.
Apesar disso, o frescor bem-humorado desses poemas, assim como
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a extraordinária energia das proclamações, teorias e textos criativos,
são testemunhas de um otimismo utópico que deve ter sido entendido
como sintomático na época. Daí, por exemplo, que, rejeitando tanto
a estética burguesa quanto as propostas limitantes do socialismo,
os poetistas declararam a total independência do texto poético: “a
principal tarefa do poema”, – escreveu Nezval – contra as imposições
utilitárias do realismo socialista, “é ser um poema”.
Assim, o poetismo procurou aproveitar todos os elementos plásticos da linguagem (sons, imagens gráﬁcas, imagens verbais) para a
criação de ricas texturas poéticas, nas quais todos os elementos formassem uma unidade autônoma e suﬁciente. Neste método, a partir
de uma rima interessante, o poeta vai articulando o texto numa série
deliberada de associações fonéticas, gráﬁcas e semânticas.
Talvez o melhor e mais paradigmático exemplo da poesia poetista
seja o poema “ABECEDA” (ABECEDÊ) de Vítezslav Nezval, texto que,
coincidindo com a declarada independência do objeto literário, toma
como inspiração o alfabeto. Cada estrofe é uma meditação sobre
propriedades gráﬁcas e fonéticas de uma letra do alfabeto, à qual se
articulam imagens verbais e sonoras através de um processo de associação lírica. É interessante citar a leitura que faz o próprio Nezval
da primeira estrofe do poema como padrão exemplar do método de
composição poetista:
A
nazváno bud’ prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu!
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu
A
Chamada seja cabana simples
Tragam para o Moldau ó palmeiras! seu equador
Da simples casa tira o caracol seus chifres
sem abrigo para a cabeça o pobre só tem dor
sibila
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De uma comparação livre da letra A com um telhado, surge o primeiro verso.
Da associação entre a cabana e uma morada selvagem, a imaginação viaja até o
equador, esperando poder trazer seu clima para nossas sempre chuvosas paisagens. Da rima chatrčí (cabana) e vystrčí (estende, tira) surge a idéia do caracol que
leva sempre sua simples morada e estica seus chifres para fora dela. Finalmente
da rima entre Vltavu (Moldau) e hlavu (cabeça), aparece a imagem de pessoas
pobres e sem teto (Moderni basnicke smery, p. 275).

O poema “ABECEDÊ” (926) constitui então um tour de force, não
apenas da escrita poética, mas, conseqüentemente, para o tradutor,
que deve procurar imitar os efeitos que o poema constrói de maneira
tão intrincada e numa língua tão distante.
Apresenta-se aqui uma seleção de estrofes do poema com uma
tradução aproximativa, na qual procurou-se manter, até onde foi
possível, as imagens do original e um eco do padrão das sonoridades
primitivas. O poema, como esperava Nezval, nos transporta, através
de um exotismo peculiar centro-europeu, de uma moribunda Veneza
dos gondoleiros até as pradarias do oeste americano, de uma Assis
fragrante de incenso até as ribeiras do mítico Nilo, as planícies da
Índia com seus encantadores de serpentes. No graﬁsmo das letras, o
poeta lê sombras de pirâmides, constelações e as manchas na cabeça
de uma cobra. E numa maneira que condiz com essa exuberante
modernidade itinerante, o poema conclui com uma subida por um
cabo dentado até o símbolo arquitetônico e construtivista da época
– a Torre Eiﬀel.
Em mais uma acrobacia verbal, o poema foi publicado originalmente com um arranjo gráﬁco de fotograﬁas no qual as letras do
alfabeto eram coreografadas pela dançarina Milca Mayerová. Reproduzimos aqui as três primeiras imagens.
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ABECEDA/ABECEDÊ

D
luk jenž od západu napíná se
Indián shlédl stopu na zemi
Poslední druhové zhynuli v dávném čase
a měsíc dorůstá prerie kamení

Vítezslav Nezval

98

D
arco que se tensa da direção oeste
O índio descobriu rastros na terra
Seus últimos companheiros morreram já faz tempo
e a lua cresce pradaria pedras

A
nazváno bud’ prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu!
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu

***
A
Chamada seja cabana simples
Tragam para o Moldau ó palmeiras! seu equador
Da simples casa tira o caracol seus chifres
sem abrigo para a cabeça o pobre só tem dor

F
klovou svatí ptáci v Assisi
do kůry stromů nad milencem božím
Obrázku! františky vonné čadící
v omšelém krámě s galanterním zbožím

***
F
bicam pássaros santos em Assis
a casca das árvores acima do divino amante
Imagens! aromas do incenso fumegante
na surrada loja de miudezas

C
září jako měsíc nad vodou
Ubývej zhasni měsíci veliký!
Romance gondolierů navždy mrtvy jsou
tož vzhůru kapitáne do Ameriky

***
C
brilha como a lua sobre as águas
Míngua desaparece lua homérica
morreram para sempre os romances dos gondoleiros
siga em frente capitão até a América
sibila
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JQ
Přes Německo do Francie
dudák se svým měchem větry pluje
Chodské písně pomalu
hvízdá na svou písťalu

100

S
V planinách černé Indie
žil krotitel hadů jménem John
Miloval Elis hadí tanečnici
a ta ho uštkla Zemřel na příjici
S
Nas planícies da escura Índia
viveu John encantador de serpentes
Amava Elis sibilante dançarina
E ela o mordeu Morreu de síﬁlis

JQ
Até a França através da Alemanha
com sua gaita de foles o tocador sulca ventos
Lentas canções do caminho
sibila seu instrumento
***

***

RRRRR
Bubínky daly se na pochod
přes devět mostů přes sedm vod
RRR komedianti z Devětsilu
rozbili stánek na březích božského Nilu

U
připomínáš tiché dětství naše
bučení kravek v zátoce
v plátěných košilkách pastýřské mesiáše
a smaragdovou zeleň ovoce

RRRRR
Os tambores começaram sua marcha
por sete mares por sete pontes
RRR os comediantes da Noveforças
Alçaram tendas à beira do Nilo e suas fontes

U
me lembras nossa meninice tranqüila
o mugir das vacas no torto riacho
messias pastores em vestes de linho
e o esmeralda dos frutos no horto

***

***
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V
odraz piramidy v žhoucím písku
V
konstruktivní báseň hodná Disku
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X
Kainovo znamení na hlavě zmije
X věčnost X jed
X kosti jsou skřízeny Čas v květu Hnije
X na počátku X naposled

V
reﬂexo da pirâmide na areia ardente
V
construtivismo digno do teatro DISK

X
signo de Caim na cabeça da víbora
X eternidade X veneno
X ossos cruzados O tempo na ﬂor apodrece
X no ﬁnal X no começo

***
W
Kasiopea jak letec bezúhonná
kroužící nad hlavou mocného faraona

***
Z
na rozlouženou Nuž tedy sbohem již
Desáté musy vzpomeneš Zubatých gigrlat Střelce
Každé loučení má zuby? Nu ano však ty víš
Zubatá dráho vzhůru po Eifelce!

W
Cassiopéia imaculada como um piloto
sobrevoa a cabeça do faraó poderoso
***

Z
na despedida digamos adeus então
Décima musa lembras os dentes de Sagitário
Cada despedida tem dentes? Sim, claro!
Subir a Torre Eiﬀel por um cabo dentado

Tradução: Odile Cisneros
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SUZANNE DOPPELT
Micaela Kramer
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Suzanne Doppelt é fotógrafa e escritora; nascida em
Paris em 956, expõe sua obra desde 984. Em 994, publicou Kub Or pela editora POL, livro que reúne imagens
suas e texto do poeta Pierre Alferi, com quem fundou
a revista de poesia Détail, em 989. Suzanne também
colabora com outros artistas e escritores, como, por
exemplo, com a poeta Anne Portugal, em Dans la reproduction en 2 parties égales des plantes et des animaux
(999, POL).
Em 995, a artista publica Mange (Edições Snapshot), primeiro de seus livros em que fotos e texto são
de sua autoria. Sua escrita surge como um jato: Mange
(“coma”, injunção materna que dá título ao livro) é um
texto verborrágico, bulímico, sem pontuação – a fala
de uma mãe que, como a própria descrição da comida
que compra e prepara, tenta forçar goela abaixo da ﬁlha.
As imagens de Doppelt aqui se contrapõem ao texto:
vegetais, frutas, uma galinha, formam composições
enigmáticas, transformando o comando materno em
algo mais palatável, que, no entanto, permanece num
frágil limiar entre o atraente e o repulsivo.
Após Mange, seguem-se L’Hypothèse du Château
(997, Spapshot), Totem (2002, POL) e Quelque Chose
Cloche (2004, POL). Questionada sobre a ordem de sua
sibila

composição, a artista admite que não é sempre a mesma: às vezes são
as imagens que surgem primeiro, às vezes, o texto. Mas aﬁrma que
não se trata em absoluto de uma questão de ilustração, e sim de uma
escrita que envolve imagens e palavras.
O trabalho de Doppelt revela seu interesse por cultos e rituais
religiosos, explorados em projetos que abordam a religião popular
napolitana (997), a catedral de Strasbourg (998) e ritos e magia na
Córsega, em Inventaire de la Magie en Corse (998). O título deste
último indica outra fascinação da artista: a de catalogar informações,
tal como se faz na enciclopédia, leitmotiv em várias de suas obras.
A noção de enciclopédia – de um livro que abarcaria e daria conta
do mundo – é, na verdade, uma noção mais complexa em sua obra do
que aparenta à primeira vista e o fascínio volta-se tanto para a idéia
de enciclopédia quanto para a impossibilidade de tal projeto. Doppelt
demonstra o desvio, a paralaxe em nossa percepção do mundo. Como
o título de seu mais recente livro, composto de uma colagem de
traduções de fragmentos de ﬁlósofos pré-socráticos para o francês,
algo está sempre um tanto fora de sintonia, out of joint, quando se
pretende entender e explicar o que nos rodeia; como diz o próprio
título: quelque chose “cloche”.
Assim, se a frase inicial do livro é uma de total segurança em sua
“verdade” – “Para conhecer o tamanho do sol, basta olhar para ele, tem
exatamente as dimensões que vemos: vinte e oito vezes o da terra.”
– a segunda frase rompe com a certeza desses ﬁlósofos, e nos lança
no mundo da poesia: “Por sua vez, a lua, de onde caiu um homem, é
dezenove vezes maior”. As “verdades” são assim continuamente postas em questão ao longo desta obra que, ao mesmo tempo, celebra a
beleza encontrada justamente na contradição e no deslize dos “fatos”.
Se o mundo não é jamais o que aparenta ser, estes desvios e absurdos
são a própria matéria da poesia.
Para Doppelt, o mundo convida ao olhar, mas só se revela como
enigma. No capítulo traduzido neste número de Sibila, onde a prosibila
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tagonista é a cor, a última frase revela a sutileza da artista: o mundo
apresenta-se de forma oblíqua – furtando-se assim ao desejo de um
saber apropriativo do homem, convidando a um novo tipo de olhar.
Interessando-se pelas numerosas traduções dos textos ﬁlosóﬁcos para o francês, a artista decidiu acrescentar mais uma tradução
a seu trabalho, e convidou o compositor grego Georges Aperghis
para traduzir alguns trechos de Quelque Chose Cloche, trechos estes
inseridos ao longo do livro. Radicado na França, e ﬁgura central no
teatro francês, Aperghis é autor de uma língua imaginária composta
de fonemas do francês; esta, por não alcançar uma sonoridade totalmente “estrangeira”, ocupa um espaço tênue entre o sentido e a pura
musicalidade.
No mais recente projeto de Doppelt, Le monde est rond, exposto
na abadia de Royaumont (de  de setembro a  de outubro de 2004),
o tema da enciclopédia reaparece, desta vez de forma explícita no
trabalho da artista, que recriou onze gravuras da Encyclopédie de
Diderot e d’Alembert.
Suzanne Doppelt faz parte do comitê de redação da importante
revista de política e cultura, Vacarme, em que, além de ser a editora
literária, mantém uma coluna regular. Acaba de publicar nos Estados
Unidos Test Drive, em colaboração com a ﬁlósofa Avital Ronell.
O texto de Doppelt que se segue é o quinto capítulo de Quelque
Chose Cloche (copyright POL).
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TRECHO DE

QUELQUE CHOSE CLOCHE
Suzanne Doppelt

Durante a noite, o homem acende uma luz branca, os olhos apagados,
dormindo ou sonolento, morto e vivo, no entanto, às vezes sonha em
cores. O negro que vem da sombra, uma obscuridade qualquer, a escuridão do fundo do rio; ele também se vê noutros subterrâneos, nas
grotas profundas, nos antros porosos e mesmo em certas cavernas a
água escorre. A sombra é a rainha das cores e os sonhos se fazem em
função dos simulacros que se apresentam ao espírito
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reside a cor no limite extremo do céu, onde posso estender a mão, um
bastão, ou é ela o próprio limite? Nada de preto na natureza, nem de
rosa ou tulipa, mas de branco na direção dos países frios e de vermelho na direção dos mais quentes. O mapa mostra também o amarelo
de Nápoles, da Babilônia, o azul de Anvers, da terra de Siena, o violeta
de março, o branco da China. éïé,séïé,véïé,méïé,ournéïé,ondundéïé,pé
mmonméïé,dormenié,neïsien,chéïéille. Para os que velam, o mundo
é comum a todos, mas, ao adormecer, cada um volta ao seu
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noite total onde o branco, juntando-se ao preto, encontrava uma substância comum, o sono é a rarefação do sopro, uma raiz quádrupla, mas
não impede a guarda. Os olhos apagados, dormindo ou sonolento, o
assédio da idéia ﬁxa, então, o negro pensamento de tornar-se cego.
O cansaço tinha razão de tudo. Na antigüidade, a cor era um medicamento, mas ela é sobretudo um sintoma, verde de medo, amarelo
de despeito, negro de cólera, branco como um lençol, vermelho de
vergonha. Parece que Wagner só compunha bem no vermelho
o que é branco nos libera do escuro – no célere girar de uma roda
colorida, ela torna-se branca – uma queda livre, voga a galera. O
branco da China é brilhante e estável, enquanto o branco de chumbo
se decompõe em pequenos ﬂocos, cada vez mais brancos à medida
que é triturado, mas enegrece com o tempo. Uma sépia aterrorizada
se colore de preto e branco, que são o liso e o rugoso e, em menos de
duas horas, o peixe chato muda de cores e motivos, assemelha-se ao
fundo do rio, quadrados cujos tamanhos variam, se for um mosaico
. N.T.: Tradução de Georges Aperghis.
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como é o Vermelho? e como é algo que se torna Vermelho? Pitágoras, que provavelmente não escreveu os versos dourados, era de uma
grande beleza. Um dia, no teatro ou durante os Jogos Olímpicos, levanta-se e revela a sua coxa de ouro. O ouro não se assemelha a nada,
ao contrário das outras cores, não se pode fabricá-lo em laboratório,
nem traça nem verme o alteram. Enquanto que a prata se oxida, peixe
boca-cosida que cintila à luz da lua perfurada ou raposa veloz-prata.
Hufuleur hésûr hau-hoi hâle hamalfus houchonge sembl’hélé héc
hiﬁscur héclair vibl’hoi honchaumal noi hûme2. Quando todas as
coisas estavam juntas, numa mistura confusa, um amálgama secoúmido, quente-frio, claro-escuro, cor alguma era visível. Aliás, a cor
não existe, apenas a posição a cria, e se vê muito melhor um objeto
ao olhá-lo de esguelha do que de frente

Dans la nuit l’homme s’allume une lumière blanche, les yeux éteints,
dormant ou somnolant, mort et vivant pourtant, il fait parfois des
rêves en couleurs. Le noir qui vient de l’ombre, une obscurité quelconque, la noirceur du fond du ﬂeuve; elle se voit aussi dans les autres
souterrains, les grottes profonds, les antres poreux et même dans
certaines cavernes l’eau ruisselle. L’ombre est la reine des couleurs et
les rêves se produisent en fonction des simulacres qui se présentent
à l’esprit
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la couleur réside-t-elle dans la limite extrême du ciel où je peux tendre
la main, un bâton, ou est-elle la limite même? Dans la nature, pas de
noir, ni rose ni tulipe, mais du blanc vers les pays froids et du rouge
vers les plus chauds. La carte montre aussi du jaune de Naples, de Babylone, du bleu d’Anvers, de la terre de Sienne, du violet de mars, du
blanc de Chine. éïé,séïé,véïé,méïé,ournéïé,ondundéïé,pémmonméïé,
dormenié,neïsien,chéïéille. Pour ceux qui veillent, le monde est commun, mais chacun en s’endormant retourne dans le sien
ce qui est blanc nous débarrasse de l’obscurité – faire tourner rapidement une roue de couleur et elle devient blanche – un gouﬀre libre,
vogue la galère. Le blanc de Chine est brillant et stable alors que le
blanc de plomb se décompose en petits ﬂocons, de plus en plus blanc
à mesure qu’on le moud mais il devient noir avec le temps. Une seiche terriﬁée se colore en noir et blanc qui sont le lisse et le rugueux
et en moins de deux heures, le poisson plat change de couleurs et de
motifs, il ressemble au fond du ﬂeuve, carrés dont la taille varie, si
c’est un mosaïque

Tradução: Micaela Kramer

nuit absolue où le blanc trouvait avec le noir une substance commune,
le sommeil est la raréfaction du souﬄe, une quadruple racine, mais
n’empêche pas la vigilance. Les yeux éteints, dormant ou somnolant,
le hantement de l’idée ﬁxe, alors, la pensée noire de devenir aveugle.

2. N.T.: Tradução de Georges Aperghis.
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La fatigue avait raison de tout. Dans l’antiquité la couleur était un
médicament mais elle est surtout un symptôme, vert de peur, jaune de
dépit, noire de colère, blanc comme un linge, rouge de honte. Il paraît
que Wagner ne composait bien que dans le rouge
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c’est comment le Rouge? et comment est quelque chose qui vire
au Rouge? Pythagore, qui n’a sans doute pas écrit les vers dorés,
était d’une grande beauté. Un jour, au théâtre ou pendant les Jeux
olympiques, il se lève et découvre sa cuisse en or. L’or ne ressemble à
rien, contrairement aux autres couleurs, on ne peut le fabriquer en
laboratoire, ni teigne ni ver ne l’altèrent. Alors que l’argent s’oxyde,
poisson bouche-cousue qui scintille à la lumière de la lune percée
de trous ou renard vif-argent. Hufuleur hésûr hau-hoi hâle hamalfus
houchonge sembl’hélé héc hiﬁscur héclair vibl’hoi honchaumal noi
hûme. Quand toutes les choses étaient ensemble, dans un mélange
confus, un amalgame, sec-humide, chaud-froid, clair-obscur, aucune
couleur n’était visible. D’ailleurs elle n’existe pas, ce n’est que par la
position qu’il y en a et on voit bien mieux un objet en le regardant de
travers plutôt que de face

(Copyright POL)
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homenagem
a
garrincha

Homenagem de Sibila a Garrincha, que foi, ao lado de Pelé, o maior
inovador do futebol brasileiro em todos os tempos, há 47 anos da
conquista da Copa de 958, na Suécia, e há 43 anos do bicampeonato
no Chile, em 962.
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MANÉ E O SONHO
Carlos Drummond de Andrade

A necessidade brasileira de esquecer os problemas
agudos do país, difíceis de encarar, ou pelo menos de
suavizá-los com uma cota de despreocupação e alegria,
fez com que o futebol se tornasse a felicidade do povo.
Pobres e ricos param de pensar para se encantar com
ele. E os grandes jogadores convertem-se numa espécie
de irmãos da gente, que detestamos ou amamos na
medida em que nos frustram ou nos proporcionam o
prazer de um espetáculo de 90 minutos, prolongado
indeﬁnidamente nas conversas e mesmo na solidão
da lembrança.
Mané Garrincha foi um desses ídolos providenciais
com que o acaso veio ao encontro das massas populares
e até dos ﬁgurões responsáveis periódicos pela sorte do
Brasil, ofertando-lhes o jogador que contrariava todos
os princípios sacramentais do jogo, e que no entanto
alcançava os mais deliciosos resultados. Não seria mesmo uma indicação de que o país, despreparado para o
destino glorioso que ambicionamos, também conseguiria vencer suas limitações e deﬁciências e chegar ao
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. Publicado no Jornal do Brasil, em 22 de janeiro de 983, dois dias após a
morte do craque. Publicado aqui com a autorização da Agência Literária
BMSR, a quem agradecemos. Carlos Drummond de Andrade © Graña
Drummond (www.carlosdrummond.com.br).
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ponto de grandeza que nos daria individualmente o maior orgulho,
pela extinção de antigos complexos nacionais? Interrogação que certamente não aﬂorava ao nível da consciência, mas que podia muito
bem instalar-se no subterrâneo do espírito de cada patrício inquieto
e insatisfeito consigo mesmo, e mais ainda com o geral da vida.
Garrincha, em sua irresponsabilidade amável, poderia, quem
sabe?, fornecer-nos a chave de um segredo de que era possuidor e
que ele mesmo não decifrava, inocente que era da origem do poder
mágico de seus músculos e pés. Divertido, espontâneo, inconseqüente,
com uma inocência que não excluía espertezas instintivas de Macunaíma – nenhum modelo seria mais adequado do que esse, para seduzir
um povo que, olhando em redor, não encontrava os sérios heróis, os
santos miraculosos de que necessita no dia-a-dia. A identiﬁcação da
sociedade com ele fazia-se naturalmente. Garrincha não pedia nada a
seus admiradores; não lhes exigia sacrifícios ou esforços mentais para
admirá-lo e segui-lo, pois de resto não queria que ninguém o seguisse. Carregava nas costas um peso alegre, dispensando-nos de fazer
o mesmo. Sua ambição ou projeto de vida (se é que, em matéria de
Garrincha, se pode falar em projeto) consistia no papo de botequim,
nos prazeres da cama, de que resultasse o prazer de novos ﬁlhos, no
descompromisso, aﬁnal, com os valores burgueses da vida.
Não sou dos que acusam dirigentes do esporte, clubes, autoridades
civis e torcedores em geral, de ingratidão para com Garrincha. Na
própria essência do futebol proﬁssional se instalam a ingratidão e a
injustiça. O jogador só vale enquanto joga, e se jogar o ﬁno. Não lhe
perdoam a hora sem inspiração, a traiçoeira indecisão de um segundo,
a inﬂuência de problemas pessoais sobre o comportamento na partida. É pago para deslumbrar a arquibancada e a cadeira importante,
para nos desanuviar a alma, para nos consolar dos nossos malogros,
para encobrir as amarguras da Nação. Ele julga que entrou em campo a ﬁm de defender o seu sustento, mas seu negócio principal será
defender milhões de angustiados presentes e ausentes contra seus
sibila

fantasmas particulares ou coletivos. Garrincha foi um entre muitos
desses infelizes, dos quais só se salva um ou outro predestinado, de
estrela na testa, como Pelé.
A simpatia nacional envolveu Mané em todos os lances de sua
vida, por mais desajustada que fosse, e isso já é alguma coisa que nos
livra de ter remorso pelo seu ﬁnal triste. A criança grande que ele não
deixou de ser foi vitimada pelo germe de autodestruição que trazia
consigo: faltavam-lhe defesas psicológicas que acudissem ao apelo
de amigos e fãs. Garrincha, o encantador, era folha ao vento. Resta a
maravilhosa lembrança de suas incríveis habilidades, que farão sempre sorrir a quem as recordar. Basta ver um ﬁlme dos jogos que ele
disputou: sente-se logo como o corpo humano pode ser instrumento
das mais graciosas criações no espaço, rápidas como o relâmpago e
duradouras na memória. Quem viu Garrincha atuar não pode levar
a sério teorias cientíﬁcas que prevêem a parábola inevitável de uma
bola e asseguram a vitória – que não acontece.
Se há um deus que regula o futebol, esse deus é sobretudo irônico e
farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar
de tudo e de todos, nos estádios. Mas como é também um deus cruel,
tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição
de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país
inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam, e
não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo, que nos
alimente o sonho.
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BLOG – QUEM NÃO TEM TETO DE
VIDRO; USA ÓCULOS ESCUROS
Furio Lonza
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Como o próprio nome diz, o BLOG é uma espécie de
vômito, uma elucubração visceral que cava fundo e tira
do mais íntimo do ser as mais recônditas idiossincrasias
do jovem escritor em potencial, é um corte cirúrgico &
embriônico, um mantra caseiro que ressalta no dia a dia
a escala de valores intestina que todos nós gostaríamos de
aﬂorar. Nesses portais para iniciados, com um teclado na
mão & algumas idéias na cabeça, o autor se desnuda em
textos fragmentários e quase sem enredo aparente.
Antes, essas conﬁssões só estavam acessíveis a um pequeno e seleto grupo de membros pertencentes a enrustidas confrarias e principalmente aos vizinhos de mesas
de bar; hoje, com o advento da tecnologia de ponta, que
socializou essas informações via Web, todos podem se
regalar com as tiradas & sacadas geniais dos autores de
BLOGs. Enganam-se, porém, os que acham serem essas
agendas cibernéticas simples altares do Ego, elas representam a mais pura democracia a serviço do comunismo
de idéias e da reﬂexão.
WALK ON THE WILD SIDE

Nesses redutos individuais, podemos depreender, assim, na mais pura casualidade, que os autores são sempre
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outsiders: bebem, fumam, vomitam, ouvem música, dormem tarde,
trepam muito, compram livros e CDs em sebos, criticam, se expõem, se
abrem, citam, extrapolam, reverenciam, são transgressivos, possuem
uma falta de apego crônico e ácido em relação a bens materiais. Os
homens são durões & amorais; as mulheres são duronas & amorais.
Não são sociáveis, fazem tábula rasa dos conceitos preestabelecidos,
adoram botecos e lambanças generalizadas, vivem nas baladas, são
referenciais, detestam estereótipos, poderiam ser rotulados de neonaturalistas pós-modernos. Mas eles detestam rótulos.
Em geral, os BLOGGERS estabeleceram seu quartel general em São
Paulo ou Rio de Janeiro, assim, na maior casualidade, não porque
pretendam ganhar dinheiro ou serem reconhecidos nas ruas, pois
eles não têm o menor ranço de vaidade, mas pelo simples fato de
que as metrópoles ainda exercem um certo fascínio, um brilho. Em
seus locais de origem, jamais poderiam ousar com tanta desenvoltura: lá, eles sempre foram vistos com certa cautela pelas hostes mais
conservadoras justamente pelas idéias libertárias que brandiam nas
rodinhas, pois são cidades muito provincianas, cristalizadas em preconceitos milenares.
E eles sabem o que querem: é difícil encontrar um autor de BLOG
que não goste de Keith Haring, Tom Waits, Tarantino, Stooges, Will
Eisner, Patti Smith, John Fante, Morphine. Ficamos sabendo assim,
na maior casualidade, de seus gostos particulares, de suas intempéries
etílicas, de suas rebordosas, de suas proezas sexuais, dia a dia, homeopaticamente, pois inclusive são feitos em forma de diário. Exemplo: “2
de agosto de 2004. Acordei com dor de cabeça. Botei um bootleg do
Maluco Beleza na vitrola, pois ainda gosto de vinil. Procurei o potinho
de bicarbonato na despensa, mas não encontrei. Despejei um denso
suco de tomate que demorou uma eternidade para sedimentar-se
no copo e não dei a menor bola para aquele bando de ovelhas que
vinham da cozinha em minha direção. Aquele pôster alucinógeno da
parede da sala me proporcionou a primeira ânsia de vômito do dia.
sibila
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Aquilo me deixou bem claro o que eu vinha imaginando: a pizza do
dia anterior estava estragada”. Tipo assim.
COME AS YOU ARE
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Na maior calma, o autor moderno de BLOG se coloca de corpo
inteiro, fala de suas preferências. Ficamos sabendo como ele pensa,
o que evita, sua ﬁlosoﬁa de vida sempre extrapola o bom senso, pois,
como se sabe, o exagero é a principal característica de uma vida nômade e ébria. Ele deixa claro que é contra alguma coisa. Ou todas as
coisas. Eles são o que são. Para os BLOGGERS, Literatura & Vida são
faces da mesma moeda, se imbricam de tal maneira que ﬁca difícil,
muito difícil separá-las, como em Rimbaud. Poesia, uísque, cerveja,
sexo, sarcasmo, bandas de rock, jazz, maconha, insatisfação, piadas, tequila, vagabundagem, cu, pau, porra, menstruação, boquetes, mundo
pop, irreverência, comida trash, sarjetas que fedem a bourbon barato,
seriados antigos de TV, minas bêbadas, fodões & bundões, quadrinhos,
vizinhas peladas no chuveiro, violência, anarquia, cigarro. Tudo é
mote. Tudo é motivo. Tudo é tema. Parecem cavernosos personagens
saídos de um roman noir americano da década de 940.
O fascinante nos BLOGs reside justamente nisso: eles revitalizam
os valores simples, as pequenas coisas do cotidiano, reestruturam um
minimalismo perdido, criam exercícios de imaginação existencial que
transcendem as parcas regras de conduta da sociedade imediatista,
resgatam uma vida de ascetismo puro, genuíno e transparente. É o
regresso à anima arquetípica universal.
THE FIRT CUT IS THE DEEPEST

Mas aí, aconteceu, todos se lembram. Foi por volta de 2000 e
pouco: aquele vírus talibã atacou todos os computadores do mundo,
embaralhou os sites, os e-mails, os portais & os BLOGs, trechos de
sibila

um foram parar em outro, os nomes dos BLOGGERS se confundiram,
poemas e mini contos ﬁcaram no limbo, textos órfãos sofreram simbioses e corruptelas, opiniões foram retalhadas e se amalgamaram; o
que era crítica virou elogio, citações perderam as aspas, quem gostava
de Kurt Weill passou a enaltecer Karen Carpenter, tremendas fodas
transgressivas eram sublinhadas pela trilha sonora de Supertramp,
quem citava John Cassavetes na maior casualidade passou a se referir
com o maior respeito ao seriado Friends.
A ação dos rackers foi impiedosa. Atacaram na fonte. O tumulto se
generalizou nos bunkers niilistas, não houve AntiSpam que resolvesse
o fuzuê. Mas ninguém percebeu, os jornais não comentaram; leitores,
curiosos, fãs e creenagers aﬁcionados continuaram a ler os BLOGs
como se nada tivesse acontecido. Dado o fato como consumado, os
autores pararam de espernear e silenciaram sobre o fenômeno. Aﬁnal,
o importante eram as idéias e não a autoria, as opiniões nos BLOGs
eram semelhantes, as referências, parecidas. E isso foi o mais bonito
de tudo: o despojamento total, uma ode ao anonimato. Sem o menor
traço de presunção ou soberba, todos passaram a escrever para os
BLOGs dos outros e assinando coisas que não eram suas, como num
ensandecido revival dadaísta.
ALL ALONG ON THE WATCHTOWER

Duas semanas depois, contudo, deu-se a segunda reviravolta:
agastados pela mesmice, os autores se deram conta da ingenuidade
desses textos coletivos, pois, como se sabe, nada melhor do que encampar BLOGs dos outros para que a luz de alerta se acenda. E passaram a ler Dostoiévski e Camus para adensar a trama; procuraram
em Flaubert uma maneira de aprimorar a técnica ﬁccional; Balzac e
Stendhal vieram em auxílio no sentido de verticalizar a psicologia
dos personagens. As BLOGGEIRAS começaram a se interessar por
Carson McCullers, Elizabeth Browning, Edith Wharton e Sylvia Plath
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para explorar fundo a alma feminina e soﬁsticar a dicotomia entre
determinação & ousadia. A análise dos prazeres e desventuras da vida
cotidiana alcançou um patamar jamais imaginado, alimentando um
traumatismo no ambiente físico.
Novas formas romanescas criaram vertentes sólidas, o ceticismo
deu lugar a críticas embasadas em conceitos e perspectivas, o prosaico
ganhou tons do verdadeiro horror por trás da face atraente das coisas.
Os autores dividiram-se em categorias: havia os que se embrenhavam
na baixeza moral do coração humano; havia os que exploravam os
símbolos da alienação do homem no universo hostil; proliferaram
autores de alta sensibilidade e lirismo que derivaram em metáforas
de solidariedade e humanismo; os estilos bifurcaram-se: havia desilusão & angústia, mas havia também altos momentos de virtuosismo,
sonhos, esperanças e alegria.
A partir daí, a literatura brasileira, buscando inclusive suas raízes,
ﬂoresceu, inundou as livrarias, novos leitores surgiram e eclodiu um
novo boom. Hoje, ela voltou a ser respeitada, foi traduzida no estrangeiro e, como todos sabem, ganhamos enﬁm o tão sonhado Prêmio
Nobel.

sarjetas que fedem a bourbon barato, seriados antigos de TV, minas
bêbadas, fodões & cuzões, quadrinhos, vizinhas peladas no chuveiro,
violência, anarquia, cigarro.
______________________________________

FRASE DO MÊS
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O intelectual brasileiro é uma taenia solium nas entranhas de uma
anoréxica.
MÚSICA DO MÊS

Vestiu a carapuça listrada e saiu por aí
Em vez de continuar dando porrada,
Ele foi pra Feira do Livro de Paraty.

GOOD TIMES. BAD TIMES

Só mais recentemente, por volta de 200, no intuito de renovar a
postura, revitalizar os valores simples, reestruturar o minimalismo
perdido, resgatar uma vida de ascetismo puro e regressar à anima
arquetípica universal, é que surgiram jovens escritores em potencial
que voltaram a fazer BLOGs. Em textos fragmentários e quase sem
enredo aparente, eles exploram o prosaico do cotidiano em diários cibernéticos, onde bebem, fumam, comem pizzas estragadas, vomitam,
trepam muito. Tem uísque, tem cerveja, tem sarcasmo, bandas de rock,
jazz, maconha, insatisfação, piadas, tequila, vagabundagem, cu, pau,
porra, menstruação, boquetes, mundo pop, irreverência, comida trash,
sibila
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ABSTRAÇÃO, VANGUARDA E
PARNASIANISMO EM JACQUES ROUBAUD
Régis Bonvicino
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Jacques Roubaud é um dos mais conhecidos e reconhecidos poetas franceses contemporâneos não só em seu
país, mas também no estrangeiro. Sua obra ou parte
dela está traduzida para inúmeros idiomas e, entre eles,
para que se veriﬁque o alcance de sua difusão, o japonês. Roubaud nasceu em 932, em Couluire et Curie,
na Provença, e é membro do grupo literário OuLiPo
(Ouvroir de la Literature Potencielle), fundado por Raymond Queneau e François Le Lionnais, em 960, que
teve, em suas ﬁleiras, Italo Calvino. Quem quiser pode
visitar seu website, que está ativo no seguinte endereço:
http://www.oulipo.net. Trata-se de um grupo experimental que buscava, em seu início ao menos, descobrir
novas estruturas e padrões para a literatura, na verdade,
uma das respostas francesas à questão das vanguardas,
que foi recolocada em pauta nos anos de 950 e 960 no
mundo todo. Roubaud, que é também um matemático
de renome, foi parceiro de Octavio Paz, do italiano
Edoardo Sanguinetti e do norte-americano Charles
Tomlinson num poema coletivo intitulado “Renga”, de
969. Sua bibliograﬁa é extensa e inclui, além de poesia,
crítica, ensaio, matemática e tradução.
Inês Oseki-Depré, tradutora de Quelque chose noir,
de 986, livro que acaba de ser lançado no Brasil (Edisibila

tora Perspectiva, 2005, 48 páginas) com o título Algo: Preto, explica-nos, em seu prefácio, que ele foi escrito sob o impacto “da morte
prematura de sua mulher, a fotógrafa Alix Cleo Roubaud”. Sem essa
nota, o leitor teria, ante a linguagem “abstratizante” do poeta, quase
que adivinhar que, a peça se refere à morte da amada. Na verdade, a
informação, apontando para um acontecimento concreto, choca-se
com a natureza do texto. No volume ora editado, a tradução não se
faz acompanhar do original francês. E, em conseqüência, o longo poema composto por fragmentos de prosa e poucos versos, tem que ser
“lido” como se tivesse sido escrito em português. Oseki-Depré, uma
brasileira, que reside e leciona na França há várias décadas, expressase deste modo sobre Algo: Preto, realçando seu caráter vanguardista:
“O passado da tradição, a poesia trovadoresca ou japonesa subjacente,
o rigor e a regra, todos os elementos que na nossa língua oferecem,
assim esperamos, algo: novo, no caso, a tradução se esforçou em keep
it new”. Portanto, não se trata de abuso do crítico ler o poema em
português como se fosse mesmo o original.
A primeira decepção, como já adiantei, é o tom “abstratizante” e
subjetivo deste poema de Roubaud, ao contrário do estilo ice cube,
seco, inventivo, a conciliar tradição e inovação, tal como apregoado
por Oseki-Depré. Exemplos não faltam: “[…] eis o ﬁm… o ﬁm onde
não há verdade alguma/ além de uma palma de folhas em espaço…
com seus excessos […]”. Ou: “[…] Na superfície do líquido, arquipélagos de pó marrom tornam-se ilhas negras bordadas de uma lama
cremosa que se afundam lentamente, horríveis […]”. Não se escapa
de dizer que o tom é kitsch, a revelar também seu propósito nobilitante, o de transformar poesia em ﬁlosoﬁa, por meio de sentenças vagas,
como em “Ludwig Wittgenstein”: “[…] Puseste a fotograﬁa da pedra
na parede, sobre o papel marrom escuro, japonês, da parede: um pedaço de túmulo está na imagem […]”. Outro dos grandes problemas
de Algo: preto encontra-se no uso e abuso, canônico, da segunda pessoa do singular, como no pequeno trecho anteriormente citado ou
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em: “[…] Mas eis que: naquele instante eu pensava em outra coisa/
sob os olhos do amor, infeliz: fracassado!/ Não fales, não protestes,
não penses, transparente ou não, bela ou desdenhável”. E não se diga
que estes exemplos estão descontextualizados. Tais características
disseminam-se por todo o trabalho. O que se denomina de fusão
artística da tradição com a transgressão, neste caso, tem resultado
bastante duvidoso.
Examinemos, brevemente, o fragmento “Pexa e Hirsuta”, onde se
invoca Dante. Pexa é mulher da tribo, hoje extinta, dos pexetins, que
habitavam as margens do Rio Tocantins, a insinuar, como título, a
nudez de uma mulher, uma nudez pura, natural o poema rememora
uma cena de sexo com a sua própria mulher, agora morta: “Dante
chama de hirsutos esses pedregulhos presos nos vocábulos e que
suspendem o curso do verso em seu decurso”. Há um duplo sentido
em hirsuto, inteligentemente utilizado: o de “duro”, a corresponder
com o pedregulho, e o de “pelos longos”, a evocar a vagina. Mas, a
autoridade de Dante perde-se no acontecer das palavras: “[…] Hirsuta a fragmentação de teus nomes,/ eu os dizia sempre juntos, um
chocando-se ao outro:/ Alix Cleo./ […]/ O que havia de hirsuto em
tua nudez não era tua cabeleira baixa pretíssima em torno da umidade
onde a língua passava escorrendo-te/ Não a nudez mas teu nome. Em
pleno gozar de ti dizê-lo”. Talvez este seja um dos melhores trechos
de todo o livro, a ausência transformada em nome, em nomeação,
embora marcado pelo fracasso em fundir tradição com vanguarda,
acentuado por um ﬁlosoﬁsmo intelectual, que apaga a própria materialidade da cena, explicando-a na chave de ouro ou sentenciosidade
de “em pleno gozar de ti dizê-lo”.
Muitos podem argumentar que, em Algo: Preto, Roubaud faz um
belo ensaio sobre o luto, sobre a perda, sobre a ausência do ser amado,
um tema, note-se, tradicional. E que as restrições que faço aqui são
meramente formais, mas não o são. O uso das palavras afeta seus respectivos sentidos e o poema todo acaba resultando bastante confuso.
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Há de fato bons momentos consistentes, sobretudo nos poemas em
que Roubaud abandona a prosa curta, ﬁlosofante, para despojar-se
nas palavras, a la Robert Creeley, como em “Luz, por exemplo”, onde
também rememora sexualmente Alix Cleo: “luz, por exemplo, preto/
vidros./ boca fechada, abrindo-se à língua/ janela/ reunião de gizes/
seios. depois embaixo. a mão se aproxima, penetra/ Abre/ Lábios penetrados, de joelhos/ Lâmpada lá molhada/ Olhar repleto de tudo”.
Não foi com esse Algo: Preto que Roubaud revelou-se um poeta signiﬁcativo em português.
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O DR. LUCIO E O DR. GUIMARÃES:
UM TESTEMUNHO
Maria Elisa Costa
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“Nos anos 40 os Guinle criaram a Servix Engenharia, que foi incumbida de construir os prédios do Parque Guinle. Numa visita
à sede da construtora conheci o engenheiro Augusto Guimarães
Filho. Com seu jeito acolhedor, franco, aberto e interessado, se
destacava dos demais, na frieza daquele ambiente, como uma presença humana – simpatizei com ele. Algum tempo depois passou
a atuar como engenheiro chefe da obra do Parque Guinle. Em
seguida desenvolveu outro projeto meu, desta vez para a sede do
banco Aliança, dos irmãos Coutinho, no centro da cidade.
Desse convívio continuado me ocorreu, quando ganhei o
concurso de Brasília em 57, propor ao Dr. Israel Pinheiro que conﬁasse a ele a direção do Departamento de Urbanismo da NOVACAP,
criado para desenvolver o Plano Piloto. O escritório funcionou na
sobreloja do Ministério, e o dr. Guimarães deu conta da tarefa com
exemplar dedicação”.
(Lucio Costa, In: Lucio Costa – Registro de uma Vivência)

Conheci o dr. Guimarães em Correias, em 954. Lembro bem de ver da varanda a ﬁgura dele subindo a escada
do jardim, e do seu olhar, de alguém que quer tanto ajudar, mas não sabe o que fazer, impotente diante da violência do golpe que foi aquele acidente na Rio-Petrópolis
que, de uma hora para outra, levou embora minha mãe.
No outro extremo, em 998, meses antes da sua morte,
meu pai recomendou que eu incumbisse o Guimarães
de cuidar de tudo quando chegasse a hora da partida – e
assim foi.
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Estranho, começar esse texto desta maneira – é como se eu sentisse a necessidade de registrar, antes de qualquer coisa, o teor da
relação entre os dois.
Quando foi comemorado o centenário de nascimento de Lucio
Costa, em 2002, a PUC-RJ, juntamente com UERJ e a Casa de Lucio
Costa promoveram um Seminário, no qual o dr. Guimarães deu seu
depoimento, gravado ao vivo:
[…] Começo por aﬁrmar que é preciso ver Lucio Costa na sua magnanimidade, porque ela é inseparável da sua inteligência e da sua sensibilidade privilegiadas. Ter presente a sua bondade, a sua generosidade, a sua modéstia.
[…] Para explicar a forma aparentemente sumária da apresentação da sua
proposta no concurso de Brasília, Lucio Costa disse: ‘sequer disponho de escritório’. […] Na época, ele não aceitava encomenda de projetos – o Banco Aliança
do Rio de Janeiro, querendo construir seu edifício-sede, mobilizou Rodrigo
Mello Franco de Andrade e Cândido Portinari para o demoverem desta decisão.
Ele estava na Europa, mandou uma carta com um croqui e a minha indicação
para desenvolver o projeto, na suposição que eu ainda tivesse escritório, fechado
pouco antes. Na sua volta, entendeu-se com o Banco, que alugou uma sala para
trabalharmos, evidentemente sob a direção dele. […] Eram duas pranchetas,
modelo o mais simples, dois bancos de desenhista, duas réguas T, também as
mais simples, um telefone; e um aprendiz de arquiteto – eu.
[…] E assim, estava sendo desenvolvido o projeto do Banco Aliança quando,
um dia, abro o jornal da manhã e leio: Lucio Costa havia vencido o concurso do
Plano Piloto de Brasília! A princípio não entendi, pensei que tivesse lido mal.
Fiquei espantado! Até a leitura do jornal eu sequer percebera o mais leve indício
de que estivesse trabalhando na proposta do Concurso, nem do seu propósito de
participação. Esperei ansioso encontrá-lo, cumprimentei-o com alegria. Escondi
meu espanto, sem saber que ele me reservava espantos maiores...
Quando o cumprimentei tomei conhecimento – outro espanto – de que ele
ﬁzera toda a apresentação do projeto SOZINHO!!! Que coisa extraordinária. Não
conheço nada semelhante, em urbanismo, em qualquer parte do mundo, não
conheço: um homem sozinho, só, absolutamente só, sem ajuda de ninguém, tinha
feito o projeto de uma cidade de 500.000 habitantes. Não um sonho, um devaneio urbanístico, não. Uma cidade concreta, real, para ser construída em 3 anos, o
que implicava em não haver dúvidas a serem elucidadas. Era projeto e construção
sem delongas. Projeto, e no dia seguinte as ordens de serviço. E um homem só,
na sua solidão, enfrentou o enorme desaﬁo. Para que isso fosse possível, a cidade
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foi ‘intensamente pensada e resolvida’, como diz o Relatório. Pensada e resolvida
conforme o terreno, nascida de uma lúcida leitura das curvas de nível. Cidade
sensível ‘às sugestões da face do chão’. Cidade requintada. E, no entanto, fácil de
detalhar e de construir, digo eu.
[…] Só me resta dizer do meu terceiro espanto, não só por vaidade, que não
nego, mas para mostrar o quanto dr. Lucio escondeu sua participação no Concurso. O espanto maior eu tive – e me deixou mudo por dois dias, sem dizer-lhe
sequer obrigado – quando me convidou para cheﬁar a Divisão de Urbanismo
na NOVACAP, e o ouvi dizer que eu seria a sua segunda pessoa – vejam, ele não
conﬁou o segredo nem mesmo à sua segunda pessoa...
[…] Por último quero dizer: dr. Lucio entregou o projeto de Brasília no dia
2 de março de 957, mas escreveu na planta 0 / III, dia da morte de sua mulher,
Julieta Modesto Guimarães Costa. Foi a maneira que encontrou para mostrar
onde estava seu pensamento na hora de encerrar o seu maior projeto. Entendi
que devia registrar aqui a lembrança de dona Leleta, lembrança que o acompanhou por toda a vida”.

Olhando Brasília hoje, uma pergunta insiste em vir à tona: e se não
fosse o Guimarães? Quanto mais tempo passa, mais claro ﬁca para
mim que, de fato, nenhuma outra pessoa teria condições de assumir
a incumbência.
Porque havia nele uma convergência impar: proﬁssionalmente,
tinha objetividade de engenheiro com sensibilidade de arquiteto, se
interessava pela arquitetura moderna brasileira desde sempre e era a
favor da mudança da capital; mas o ingrediente determinante, o que
permitiu que o trabalho ﬂuísse como ﬂuiu foi o afeto, o ter aprendido
a conhecer e a lidar com o dr. Lucio permeando sempre o lado proﬁssional com o pessoal. E a ﬁdelidade convicta, que o fez certa vez contestar ataques a Brasília com tal ênfase que Anísio Teixeira, que não
o conhecia, disse-lhe: “Eu gostaria que alguém defendesse as minhas
idéias com a bravura com que o senhor defendeu as do Lúcio…”
Ele era ao mesmo tempo ﬁlho e anjo da guarda do dr. Lucio, mas
nem por isso deixava de expressar com toda clareza seu ponto de vista, embora acatando sempre a palavra ﬁnal dele. Enfrentou todo o tipo
de situação com serenidade, ﬁrmeza e bom humor, seja comandando
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os poucos e muito novos arquitetos de que dispunha para o trabalho,
seja se entendendo diretamente com Juscelino ou com quem quer
que fosse – na qualidade de “segunda pessoa” –, seja resolvendo, em
tempo útil, os imprevistos que surgiam: o dr. Guimarães tem o dom
de descomplicar as coisas.
A própria ﬁgura dele, com seu guarda-pó branco, era o oposto da
afobação ou da correria que a idéia da mudança da capital em três
anos pode sugerir. E nunca houve atraso de nenhuma informação;
tudo aquilo calculado ponto por ponto, curva de nível por curva de
nível, os terraplenos, as vias, os trevos, o parcelamento, a locação dos
edifícios – e tudo com calculadora Facit manual (a primeira elétrica
foi um sucesso!), as três coordenadas com todas as suas decimais
transmitidas pelo malote ou pelo rádio. E mais os viadutos, a Plataforma Rodoviária, a Torre de TV…
Radicado desde sempre em Niterói, dr. Guimarães sempre se ateve
ao back stage. Só agora – ﬁnalmente – se deu conta de que é hora de
sair da sombra e deixar registrado seu testemunho único: está ﬁnalizando seu livro, A Propósito de Brasília.
Mandou-me o texto para uma primeira leitura e, desta vez, o espanto foi meu: o que encontrei não foi apenas o testemunho daquele
momento de Brasília, o registro das tantas histórias que revelam o
contexto e as condições em que tudo aconteceu. Descobri no Guimarães um historiador que eu desconhecia – de repente, por sua mão,
Brasília surge inserida no âmago da caminhada brasileira, em termos
de tempo e de espaço.
Seu texto é fruto de uma cabeça pensante que mergulha na história com o olhar de quem fez história; tem a sensatez do “engenheiro
arguto” – como Lucio se referiu a ele uma ocasião – temperada com
uma sensibilidade natural e desarmada, a mesma quando percebe e
descreve Lucio Costa como ninguém, quando se enternece com a
Cidade Livre ou quando registra a solidariedade e a relação entre as
pessoas que brotava ao longo dos caminhos de tropa no século XVIII.
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LOUIS ZUKOFSKY
Eric Mitchell Sabinson

Louis Zukofsky (904-978) sempre insistia durante
os anos pós-guerra que o movimento literário chamado objetivismo nunca existiu. Talvez ele tenha
entendido que termos literários desta ordem têm, no
fundo, uma função de marketing. Cria-se um movimento para poder vender mais facilmente uma certa
inovação estética. Num primeiro momento, o termo
objetivismo foi uma exigência de Harriet Monroe
quando convidou Zukofsky a ser o editor de um
número de Poetry, ‘Objectivists’, 93, publicado em
fevereiro de 932. A revista fora, em 93, o berço do
movimento imagista, cuja estética já se esgotara há
muito tempo. Via-se a necessidade de renovação.
Se o objetivismo nunca penetrou o imaginário
de estudantes da poesia americana enquanto movimento, há uma autêntica poética objetivista, que foi
deﬁnida pelo poeta Robert Creeley quando escreveu
a resenha “Louis Zukofsky: Tudo: Poemas Curtos
Reunidos, 923-958”. Segundo Creeley, a poesia em si
é a evidência de sua própria atividade, independentemente de qualquer outra percepção descritiva ou
condução para uma outra realidade das coisas, considerada a partir de um outro ponto de vista. Mais do
que isso, é uma crença de que o que é dito diz “o que é
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E quando mostra, com tanta clareza, que fazer Brasília foi um resgate,
um recuperar do Brasil pelo Brasil – identiﬁca os elos, estabelece as
relações entre as várias peças do quebra-cabeça da nossa formação.
No dia do lançamento da pedra fundamental do Espaço Lucio
Costa na Praça dos Três Poderes, em 99, Darcy Ribeiro aﬁrmou, ao
sol do meio dia: “Deus estava de bom humor quando juntou no mesmo lugar e no mesmo momento Juscelino, Dr. Israel, Lucio e Oscar”.
E certamente também estava quando fez o dr. Lucio bater o olho
naquele moço que “com seu jeito acolhedor, franco, aberto e interessado, se destacava dos demais, na frieza daquele ambiente, como uma
presença humana”.
sibila
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dito”. Em outras palavras, não existe o “sobre”, que irá desaparecer em
seu devido tempo, atrapalhando assim a realidade desta existência.
Assim, a poesia deﬁnir-se-á em termos radicalmente diferentes de
outras locuções. Não há sistema, no sentido estruturalista do termo.
Sem referência ou signo, a articulação poética é constitutiva de uma
ação. O objetivismo identiﬁca a poesia com ambas a experiência
do próprio corpo humano e o material musical, cujas produções
sonoras não são traduzíveis. Por um lado, se Ezra Pound, dentro de
uma estética modernista, pode deslocar uma imagem urbana para
o campestre, em seu poema imagista “In a Station of the Metro”, a
multidão do metrô de Paris transformando-se na singularidade de
pétalas molhadas pela chuva, William Carlos Williams, outro poeta
associado à poética objetivista, realiza apenas uma intensiﬁcação da
imagem: em seu poema “The Red Wheelbarrow”, não há possibilidade
de movimento além daquele que realçará a experiência imediata do
objeto. A realidade do imprescindível carrinho vermelho se torna
ainda mais palpável através da chuva. Aqui não há metáfora: o objeto
se torna ainda mais do que já é!
Zukofsky foi amigo de Ezra Pound, que lhe dedicou seu livro Guide to Kulchur. Os dois poetas tiveram o costume de traduzir longos
trechos de poesia canônica para dentro de sua obra. Encontram-se
no trecho de “A” 2, publicado aqui, paráfrases de Zacarias :7-7, 3:70, e 6:-8. As visões do profeta e o rito de puriﬁcação se tornam uma
introdução para um preceito radical sobre a natureza da experiência:
o tempo e o espaço não existem independentemente dos objetos que
residem neles. E neste sentido, todos os objetos se tornam poéticos.
As coisas do inﬁnito também provêm apenas do corpo humano. Se
Zukofsky parece menos incisivo em seu ensaio “Uma Deﬁnição de
Poesia”, é porque ele precisa dar conta de uma história de algo como

a poesia, estabelecendo também como preceito que a poesia, mesmo
tendo uma história, escapa às prisões de tempo e espaço. O objetivismo, porém, não é um misticismo. Nas mãos de um poeta com
Zukofsky ou Williams é um hiper-realismo e um antiabstracionismo,
uma maneira sólida para se manter presente.
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. “Louis Zukofsky: All: The Collected Short Poems, 923 - 958”, em The Poetics of the New
American Poetry, Edited by Donald Allen & Warren Talman, New York, Grove Press, 973,
pp. 250-254. Tradução de Gabriela Barreto, Renato Marques e Eric Sabinson.
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DE “A” 12
Louis Zukofsky
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A red horse
Among myrtle,
Behind him
Red horses,
Speckled, and white

Um cavalo vermelho
Entre mirtos,
Atrás dele
cavalos vermelhos,
Salpicados, e brancos

– O my lord
What are these

– Oh meu senhor
O que são estes

– They walk
To and fro
Thru the earth –
We have
Walked
To and fro
And the earth
Is quiet,
Be quiet, ﬂesh
Isn’t this
A brand
Plucked out
Of the ﬁre?
Clothe,
Have

– Eles andam
Em vaivém
Pela terra –
Nós
Andamos
Em vaivém
E a terra
Está quieta,
Aquiete-se, carne
Não é isto
Uma brasa
Arrancada
Da fogueira?
Vista-se
Tenha
sibila
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Places to
Walk,
Bring forth
My servant
The BRANCH,
See the stone
Laid –
On a stone
Seven eyes –
Call each man
Under the vine
And under the ﬁg.

Lugares para
Andar,
Traga
Meu criado,
O RAMO
Veja a pedra
Colocada –
Sobre uma pedra
Sete olhos –
Convoque cada homem
para debaixo da videira
e para debaixo da ﬁgueira.

Talked with me,

Falou comigo,
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Alto in excelsis
Despertou-me.
Vi
A primeira carruagem,
Cavalos vermelhos –
A segunda,
Pretos –
A terceira,
Brancos –
A quarta,
Baios e grisalhos
Estes são o quê?
– Os pretos vão para o
Norte,
Os brancos
Seguem,
Os grisalhos
Para o sul.
Os baios
Prosseguem
Pela terra.
Chamando por mim,
– Vê
Estes vão para o norte

High inthehighest
Waked me.
I saw
The ﬁrst chariot,
Red horses –
The second,
Black –
The third,
White –
The fourth,
Grizzled and bay.
– What are these?
– The black go
North,
The white
After,
The grizzled
South.
The bay
Go on
Thru the earth.
Crying to me,
– See
These go north
sibila
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And quiet me.
When
the eyes
have seen
To everyone grass in the ﬁeld
My staﬀ, even Beauty
Shall say, I am no prophet.
HOLINESS
Upon the bells of horses
In that day

E me aquietam.
Quando
os olhos
tiverem visto
A todos relva no campo
Meu cajado, e até a Beleza
Dirão que não sou profeta.
SANTIDADE
Sobre os guizos dos cavalos
Naquele dia

– Look, Paul, the small arrowroot
Has rabbit ears.

– Olha, Paulo, a pequena araruta
Tem orelhas de coelho.

– Why?

– Por quê?
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I was unhappy – I’ve forgotten it.

Estive infeliz – Já esqueci.

The ﬁre roared, quieted to light.

O fogo bramiu, aquietando-se em luz.

Blest
Inﬁnite things
So many
Which confuse imagination
Thru its weakness,
To the ear
Noises.
Or harmony
Delights
Men to madness –
To say the planets
Whirl and make harmony –
That they take for things
Modiﬁcations of
Imagination:

Abençoadas
Coisas inﬁnitas
Tantas
Que confundem a imaginação
Pela sua fraqueza,
Ao ouvido
Ruídos.
Ou a harmonia
Encanta
Os homens até que enlouqueçam –
Dizendo que os planetas
Rodopiam e fazem harmonia –
Que entendem por coisas
As modiﬁcações da
Imaginação:

Where before,
If all things passed
From the world
Time and space

Enquanto antes,
Se todas as coisas tivessem saído
Do mundo
Sobrariam
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Were left,
They would now
Disappear
With the things –

Tempo e espaço,
Agora
Desapareceriam
Com as coisas –

It’s pleasant
And understandable
That all but a ﬁddler
Have said “enough”.

É agradável
E compreensível
que todos menos um violinista
tenham dito “basta”.

The mind turns to the body
As object:
A mode that occupies
Is actual and nothing else.
There then

A mente se dirige ao corpo
Como objeto:
Um modo que preenche
é tangível e nada mais.
Daí então
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Are simple bodies
Marked out mutually
As moving or still
Swift or slow.

Há meros corpos
Traçados mutuamente
pelo movimento ou parados
velozes ou lentos.

No one
So far
Knows
What a body
Can do
Or can make
It
Of texture
Or
Tick-tack uhr –

Ninguém
Até agora
Sabe
O que um corpo
Pode fazer
Ou pode elaborar
De textura
A coisa
Ou
Tick-tack uhr

From a body’s nature
From nature
Under whatever
Attribute
Follow
Inﬁnite things:

Da natureza de um corpo
Da natureza
Sob qualquer
Atributo
Provêm
Coisas inﬁnitas:
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Thought
Not image
Or word,

Pensamento
Nem imagem
Ou palavra,

Tongues
That fail quiet,
Desires
That may order,

Línguas
Que destoam do silêncio,
Desejos
Que poderão comandar,

And what
Men desire
With such love
Nothing can
Remove
From their minds.

E o que
O homem deseja
Com tanto amor,
Nada poderá
Apagar
De sua mente.
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Tradução: Eric Mitchell Sabinson
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UMA DEFINIÇÃO DE POESIA
Louis Zukofsky
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Qualquer deﬁnição de poesia é difícil porque as implicações poéticas são complexas – apesar da simplicidade
física e natural de seus melhores exemplos. Assim, a
poesia pode ser deﬁnida como uma ordem de palavras que, enquanto movimento e tom (ritmo e altura),
aproxima-se em graus variados da arte não-verbal da
música, como uma espécie de limite matemático. A
poesia obviamente se deriva da existência cotidiana
(real ou ideal).
Qualquer um que escreva pode muito bem considerar um poema como um projeto ou uma construção.
Um poeta americano contemporâneo diz: “Um poema
é uma pequena (ou grande) máquina feita de palavras”.
O matemático britânico George Hardy inveja a agudeza
de lógica imediata da poesia. Um cientista pode invejar
a percepção inﬁnita (bottomless) de relações as quais,
por causa de todas as suas complexidades, mantêm um
mundo de coisas tangíveis e inteiras. Talvez poesia seja
o que Hideki Yukawa esteja procurando quando, com
referência à sua mais recente teoria de partículas – que
possuem não só carga e massa, mas também dimensões
. Louis Zukofsky, “A Statement for Poetry”, em The Poetics of the New American Poetry, Edited by Donald Allen & Warren Tallman, New York, Grove
Press, 973, pp. 42-46.
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no espaço –, diz: “Este problema de inﬁnito é uma doença que deve
ser curada. Estou muito ansioso para me tornar saudável”.
“A poesia é algo mais ﬁlosóﬁco e de uma importância mais séria
do que a história” (Aristóteles, Poética 9). Verdadeira ou não, esta declaração faz lembrar que a poesia contribuiu com intensos registros
para a história. A elocução rítmica ou entoada que pontua o movimento de um corpo em uma dança ou um ritual atenta tanto a coisas
mortas quanto vivas, quando luta contra animais e a terra; o celestial
cantor de Homero, que agradou em um banquete de uma sociedade
pródiga no cultivo agrícola e no ofício manual, cujas crenças coletivas
vislumbraram as Musas, que presidiam a harmonia, combustível das
palavras; as passagens secas de Lucrécio, forçosamente “cantadas” por
conta de seus compassos, apesar de sua estima por padrões abstratos
de pensamento, inícios de especulação atômica: as fases da cultura
são delineadas concretamente nestes três exemplos.
A poesia sempre foi considerada mais literária que a música, ainda
que a suposta música pura possa ser literária em um sentido comunicativo. As vozes de uma fuga, dizia Bach, devem comportar-se como
homens sensatos em uma discussão bem-comportada. Mas a música
não depende fundamentalmente da voz humana, como depende a
poesia, para sua expressão. E é possível imaginariamente divorciar
a fala de todos os elementos gráﬁcos, tornando-a um movimento de
sons. É este horizonte musical da poesia (que, aliás, os poemas talvez
nunca alcancem) que permite a qualquer um que não conheça grego
ouvir e retirar algo da poesia de Homero: “sintonizar-se” à tradição
humana, à sua voz que se desenvolveu entre os sons de coisas naturais,
e assim escapar às prisões de tempo e espaço, enquanto diﬁcilmente
escaparia delas quem estudasse a gramática de Homero. Neste sentido,
a poesia é algo internacional.
A deﬁnição precedente de poesia é, na maioria das vezes, cultural em suas orientações. Mas o que especiﬁcamente é boa poesia?
É informação precisa sobre a existência a partir da qual cresce, e
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informação de sua própria existência, isto é, movimento (e tom)
das palavras. Ritmo, pulsação, dentro do compasso da existência, é a
distinção da técnica poética. Isto integra qualquer emoção humana,
qualquer discurso, em uma ordem de palavras que exista enquanto
outra coisa criada no mundo, para afetá-la ou ser julgada por ela.
Uma fala condensada é própria do método da poesia (distinta da
arte discursiva da prosa). O restante é facilidade, pausa, graça. Se lida
apropriadamente, a poesia não discute atitudes ou crenças; ela existe
independentemente das preferências do leitor por um tipo ou outro
de “assunto”. Sua força está na sua maestria ou técnica. A extensão de
um poema não tem nada que ver com seus méritos enquanto composição na qual pesa cada som de uma palavra, apesar de ser obviamente
possível ter-se mais de uma coisa boa – uma maior extensão de coisas
sentidas, experimentadas e transmitidas.
Os mais antigos poemas registrados remontam ao egípcio: os
“Capítulos de Aparição à Luz do Dia”; dos quais alguns hieróglifos
datam de antes de 3000 a.C. A tradição humana que sobrevive à
signiﬁcação esotérica destes poemas permanece, como nestes versos
de louvor ao Sol:
Já se passaram milhões de anos, não se pode contá-los,
Milhões de anos virão. Você está além dos anos.

É bem certo dizer que os meios e objetos da poesia (cf. Poética de
Aristóteles) têm sido constantes, ou seja, reconhecidamente humanos
desde aproximadamente 3000 a.C.

I. Os Meios da Poesia: Palavras – constituídas de sílabas, por sua vez
feitas de fones expressos por letras que já foram símbolos gráﬁcos ou
desenhos. As palavras são provenientes dos afetos de:
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A. Visão, tato, paladar, olfato
B. Audição
C. Pensamentos no que diz respeito a outras palavras, a interação de
conceitos.

II. Os Objetos da Poesia: Poemas – composições rítmicas de palavras,
cujos componentes são:
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A. Imagem
B. Som
C. Jogo de conceitos (discernimento de outras palavras, abstratas ou
sensíveis, ou ainda de ambas as qualidades ao mesmo tempo).
Alguns poemas utilizam – isto é, resolvem – todos os três componentes. A maioria usa apenas A e B. Os poemas que tomam B e C são
menos freqüentes, apesar de C ser um dispositivo poético (invenção)
ao menos tão antigo quanto o trocadilho homérico no nome de Odisseu: “o homem com todas as vantagens” (“the man of all odds”), “como
tu me pareces estranho, Odisseu” (“how odd I see you, Od-ysseus”)
(cf. também os métodos homofônicos anteriores de silabários).
A. Imagem. Grupos compostos de palavras usadas como símbolos
para coisas e os estados sensíveis da visão, tato, paladar e olfato apresentam uma imagem. Por exemplo: o verso de Homero “uma escura
onda púrpura fez um arco sobre eles como uma caverna em uma
montanha”; a imagem de Hades evocada pelo º livro da Odisséia,
ou a paisagem e a jornada que é própria da Odisséia – o retorno de
Odisseu para casa.
cf. O valor, a grandeza e a energia na escrita são produzidos, em grande medida, querido pupilo, pelo uso de “imagens”. (O que pelo menos alguns chamam
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de ﬁguras mentais verdadeiras). Porque o termo Imaginação é em geral aplicado
a uma idéia que vem à mente a partir de uma fonte qualquer e engendra a fala,
mas esta palavra está agora sendo usada em passagens onde, inspirada por uma
forte emoção, você parece estar vendo o que descreve e pode trazer esta imagem
vividamente perante os olhos de seus ouvintes. Você mesmo perceberá que esta
imaginação signiﬁca uma coisa em oratória e outra em poesia, e também que o
objetivo da poesia é seduzir e o da prosa escrita, apresentar idéias claramente;
embora na realidade ambas tenham mesmo por objetivo a apresentação de idéias
e sentimento exaltado [Longino (23-273), Do Sublime XV,  e 2]2.
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B. Som. Além da imitação do som natural em palavras (o som do mar
em Homero, o som dos pássaros em “Bare ruined choirs where late
the sweet birds sang” [“Coros arruinados e desnudados onde recentemente cantaram doces pássaros”]), o componente do som na poesia,
como comunicado pelas palavras, compreende o som que é:
. Falado (p. ex. “and we’ll talk with them too,
Who loses and who wins, who’s in,
who’s out,” – Rei Lear)3
2. Declamado (p. ex. O Paraíso Perdido, de Milton)
3. Entoado (p. ex. palavras usadas num monótono litúrgico)
4. Cantado (para uma melodia, p. ex. uma frase ou idéia musical.
Alguns dos melhores exemplos em inglês são os poemas de Campion, as canções de Shakespeare – que estão sendo musicadas por
Purcell, Johnson, Arne – e os versos de Burns escritos para canções
folclóricas).
C. Jogo de Conceitos. Este componente atinge composições nas quais
as palavras envolvem outras palavras em comum ou que tenham
implicações contrastivas, e para tal ﬁm emprega o som, e às vezes

2. Longino trabalha com o termo “fantasia”, que através do grego guarda a signiﬁcação de imagem (N.T.).
3. “e nós falaremos com eles também / Quem perde e quem ganha, quem ﬁca, / quem se vai”.
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a imagem, como acessório. Os elementos de gramática e equilíbrio
retórico (como no verso de Shakespeare, “who’s in, who’s out”) fazem
uma contribuição para este tipo de poesia. (Exemplos: a maioria dos
poemas de Donne, “A Deﬁnição do Amor”, de Andrew Marvell, “O
Céu”, de George Hebert, “Ode ao Nada”, de Lorde Rochester, a tradução de Fitzgerald para o Rubaiyat, “Os Homens Ocos” de Eliot).
Da análise dos componentes dos poemas exposta acima ﬁca claro
que suas formas são alcançadas na forma de uma dinâmica da fala e
do som, ou seja, como uma resolução de seus ritmos interativos – sem
nenhuma perda de valor de qualquer palavra às custas do movimento.
Na prática, a dinâmica produz padrões de compasso – ou métrica.
Os bons poemas do passado desenvolveram a “ciência” da prosódia
da mesma maneira que o uso competente das palavras desenvolveu
a lógica da gramática. Mas a poesia, mesmo tendo certos “fatores
constantes”, é feita em cada época.
A prosódia analisa os poemas de acordo com o tamanho de seus
versos e grupos de linhas ou versos enquanto veículos do ritmo,
variedades de pés poéticos ou unidades rítmicas (análogas ao compasso em música) bem como suas variantes (por exemplo, inversões
inesperadas de acento, sílabas “extras” inesperadas), as rimas e suas
variantes (por exemplo, consonância, assonância, rima perfeita – ou
seja, uma rima com os mesmos sons etc.), padrões de rimas, estâncias ou estrofes, formas ﬁxas e verso livre. Entretanto nenhum verso
é “livre” se seus ritmos transportam inevitavelmente as palavras em
contextos que não falseiam a sua função enquanto fala sondando as
possibilidades e os atrativos da existência. Sendo esta a prática da
poesia, a prosódia enquanto tal é de interesse secundário ao poeta,
que olha, por assim dizer, tanto para dentro do seu ouvido quanto
do seu coração e intelecto, ao mesmo tempo. Seu ouvido é sincero
se as palavras transmitem a sua percepção do alcance de diferenças
e sutilezas de duração. O poeta não toma medidas com um manual,
nem é um pêndulo. Ele talvez possa achar certo contar as sílabas, ou
sibila
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suas durações e acentos relativos, ou estar sensível a todos estes fatores
métricos. De fato, os bons poetas fazem todas estas coisas. Mas não
impõem sua contagem sobre aquilo que é dito ou feito – como pode
ser percebido pelo impacto de sua poesia.
A simetria ocorre em todas as artes conforme elas se desenvolvem.
Ela geralmente também está presente na maior parte da poesia de boa
qualidade. A estrofe talvez tenha sido inventada na tentativa de fazer
servir para um número maior de palavras uma melodia com um número menor de notas: as palavras foram agrupadas em estrofes para
que a melodia fosse repetida. Mas a existência não encoraja o uso desta técnica a toda hora, indiscriminadamente. Até a menor unidade do
poema deve sustentar a estrofe, que nunca deverá ser imposta sequer
à menor unidade. Como Sidney escreveu em sua Apologia (595): “É
possível ser poeta sem versiﬁcação, e um versiﬁcador sem poesia”.
A melhor maneira de se descobrir a respeito da poesia é ler os poemas. Assim, o leitor se torna um pouco poeta: não porque “contribui”
para a poesia, mas porque se encontra sujeito à energia poética.

LOUIS ZUKOFSKY – Tudo
Poemas Curtos Reunidos, 1923-1958
Robert Creeley

Em seu prefácio para A Poesia Posta à Prova (A Test of
Poetry, 948), Louis Zukofsky já de início observa: “O
teste ou a prova da poesia é a extensão de prazer que
ela proporciona como imagem, som e intelecção. Esse é
o seu propósito enquanto arte...” Em seu longo poema
“A” ele localiza a poesia como sendo “proveniente de
uma necessidade profunda”. E continua:
É melhor [o poeta] cantar e contar estórias
Antes que tudo se torne abstrato.
Assim: primeiro, forma
A criação –
Uma névoa terrena,
Toda a face da terra:
Depois ritmo –
E fôlego suspirado da vida;
Depois estilo –
Que dos olhos tira a sua função –
“Gosto”, dizemos – uma alma viva.
Primeiro, glifo; depois silabário,
Depois letras. Razão depois dos
Olhos, relato sonoro. Primeiro, dança. Depois
Voz. Primeiro, corpo – para pulsar e ser visto
Tudo ao mesmo tempo.

[950]
Tradução: Alan Siqueira e Eric Mitchell Sabinson
Revisão: Renato Marques de Oliveira

(“A” 2)

. “Louis Zukofsky: All: The Collected Short Poems, 923-958”, em The
Poetics of the New American Poetry, Edited by Donald Allen & Warren
Talman, New York, Grove Press, 973, pp. 250-254.
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É uma percepção que sugere que a poesia em si é uma evidência de
sua própria atividade, independentemente de qualquer outra percepção descritiva ou condução para uma outra realidade das coisas, considerada a partir de um outro ponto de vista. Mais do que isso, é uma
crença, profundamente comprometida, de que o que é dito diz “o que
é dito” – complexidade que não é nada fácil ou banal. Por exemplo, o
primeiro poema de “Tudo” (“All”) atenta para o fato de que qualquer
coisa que é dita existe no ato do seu dizer, e só pode ser dita, não pode
ser outra coisa – toda vez que é dita. É interessante que este poema
seja intitulado “Poema começando ‘O’” (“Poem beginning ‘The’”) – em
que o uso do artigo por si só já revela uma ênfase determinada sobre
o que é deﬁnido no discurso. Nesse caso, também o método toma forma no poema, como William Carlos Williams aponta em seu ensaio
“Zukofsky”, incluído em “A”. O método, na minha opinião, é baseado
na premissa de que tudo que existe, bem como quem ou aquilo que o
tenha dito, pode ocorrer do jeito que é, sem modiﬁcação, toda vez que
é dito. Em outras palavras, não existe o “sobre”, que irá desaparecer em
seu devido tempo, atrapalhando assim a realidade desta existência. No
vigésimo oitavo poema de “29 Canções” (“29 Songs”), Zukofsky faz
uma bonita observação a respeito do tempo, e que acho pertinente a
todos os fatos da qualidade do fato2. “... E durante anos eram quatro
horas – não o tempo, que teria quebrado a hora e colocado uma estátua de Davi na história, mas uma planta ornamental de mesmo nome
– com ﬂores que crescem no Peru numa grande variedade de cores.
E foi assim que durante anos eram quatro horas e o mesmo ﬂorescer
das quatro horas até a manhã seguinte”.
Há um poema que creio ser muito útil para várias das signiﬁcações
dos poemas de Zukofsky, tanto naquele aspecto que estou abordando
quanto na vasta complexidade de seus envolvimentos com o homem
que os escreveu. O poema é “Louva-a-Deus” (“Mantis”), e há uma
nota referente à data em que foi escrito, 4 de novembro de 934. Numa
2. Facts of factness, no original.
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época em que se dá tanta importância à forma, e lembrando também
que “Sete Tipos de Ambigüidade” (“Seven Types of Ambiguity”), de
Sir William Empson, bom exemplo para este caso, foi publicado no
início dos anos 930 –, esse poema deixa claro um contexto de possibilidade e reação à própria escritura do poema. A forma ostensiva
do poema é uma sextina, e em “ ‘Louva-a-Deus’, uma Interpretação”
(“ ‘Mantis’, An Interpretation”) – uma atenta resposta à escritura do
poema e suas preocupações –, Zukofsky diz:
A sextina, então, as palavras repetidas no ﬁm
Dos versos se enrolando em torno de si mesmos,
Uma vez contínuas na Cabeça, o que quer que se leia,
o que quer que se ouça,
o que quer que se veja
Talvez volte a aparecer de novo com
Inevitável recorrência de novo no sangue
Onde os espaços do verso não são visuais
Mas movimento,
Com a visão nos versos meramente um movimento...
De fato sente-se inevitavelmente
Com relação à coincidência do louva-a-Deus perdido no metrô,
Com relação à crescente opressão dos pobres –
Que é a situação mais pertinente a todos nós –
Com relação ao fato da sextina:
Que fatalmente de novo agora aparecem
Para se enroscarem mais uma vez
Para gravar não uma sextina, pós-Dante,
Nem mesmo um louva-a-Deus.

O que mais me interessa apontar aqui é que Zukofsky sente a
forma como uma presença íntima, independente se essa forma é
ou não proveniente de outros sentimentos em outras épocas, ou
seja, a apreensão imediata de um modo sentido no momento de sua
ocorrência. A distinção é, então, contra o que se apropria do perﬁl
sem uma experiência de suas qualidades íntimas – como Zukofsky
observa nesse mesmo trecho:
sibila
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O que é mais signiﬁcativo
Talvez seja que C – e S – e X – do século XIX
Usaram a “forma” – não a forma mas um estofo
Vitoriano como enchimento
Para dar lustre ao living,
E o nosso tempo se volta contra eles
Pela sua cegueira e por sua (involuntária?) cruel prepotência.
De novo: como um experimento, a sextina seria um trançado de vime –
Como uma força, não usá-la seria mentir para os próprios sentimentos.
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Acredito que não há razão alguma que impeça um homem de
caminhar numa estrada que outro já tenha percorrido – a menos
que a estrada, por tal uso, tenha se tornado uma “estrada”, um hábito rotineiro e amortecido. Mas como força suas possibilidades são
atemporais.
Dada a brevidade destas observações, me sinto pouco à vontade
em lidar com tudo aquilo que nesse poema me excita e me forma. É
uma virtude peculiar da obra de Zukofsky servir como um extraordinário manual para se escrever poemas. Sua sensibilidade particular
em relação às qualidades da poesia como “imagem, som e intelecção”
marca a importância de sua relação com Ezra Pound, que dedicou
o “Guia para Kulchur” (“Guide to Kulchur”) “Para Louis Zukofsky e
Basil Bunting, combatentes no deserto”. É Bunting quem diz que sua
primeira experiência com a poesia como uma possibilidade inequívoca para si mesmo veio com o reconhecimento de que a ordem e
o movimento do som num poema podem por si mesmos criar uma
coerência de emoções subjacentes. A esse respeito, a seguinte observação de Zukofsky merece reﬂexão:
Até que ponto o que se soa através de palavras tem relação com o que é visto
por elas, e até que ponto o que é por elas visto e soado a um só tempo se cruzam
entre si – naturalmente sustentará a deﬁnição cientíﬁca de poesia que estamos
procurando. Para manter-se, essa deﬁnição teria que integrar as seguintes funções: tempo, e o que é visto no tempo (como preservado numa canção), e uma
ação cujas palavras são atores ou mímicos compondo passos de uma dança que
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num determinado instante clama pelas cordas vocais para que a transformem
numa fala simples. (“Poesia” (“Poetry”), em “A” [edição da Origin Press])

Assim, a genialidade desses poemas está na graciosidade com
que fazem tal constatação, o que permite que se movam tão articuladamente em todas as variáveis de uma vida. Não posso fazer uma
seleção de poemas porque, como disse o homem que os escreveu,
um poeta escreve um poema sua vida toda, e não pode haver divisão
signiﬁcativa. Mas, por hora, isto pode valer como amostra:
Estranho
Atingir aquela idade,
Lembrar-se
da maré
E pleno3
por um instante
ser jovem.
(36, “De novo” [“Anew”])

[966]
Tradução: Gabriela Barreto, Renato Marques e Eric Mitchell Sabinson

3. Há no original um jogo entre tide e full. A expressão full tide equivale, em português, a “maré
alta”. A opção de se traduzir full por “pleno” rouba um pouco essa noção.
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TU, MINHA ANTA, HH

(Posfácio recusado
por Hilda Hilst para Estar Sendo/ Ter Sido, de Hilda Hilst)

Alcir Pécora/ João Adolfo Hansen
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Enquanto deus diminui, sujeitinho metido no céu de um
qualquer buraco cósmico do corpo, o gozo aumenta na
língua. Portuguesa. Donos de cães ﬁla ladram do lado de
lá, vira-latas latem do lado de cá. Na briga que HH encena contra a obscenidade geral, o sacrilégio é histriônico,
pois não há profanação possível num mundo em que
nada é sagrado. Para que matar deus, se nunca existiu, e,
morto, só insiste como fantasma porque ainda se acredita
na unidade do sexo e da gramática?
HH ri de deus contra deus metáfora da Regra. O
sujeitinho é paranóico, tem um olho-terror tatuado nas
criaturas como cu, caverna das Idéias essenciais. É dali
que tudo é visto e se obra como consciência e limitação.
Recusando hipostasiar-se como verdade sublime, pelo
rebaixamento ostensivo que evidencia a farsa global e a
canastrice de HH também recusa a tentação de heroísmo
do próprio gesto, ampliﬁcando o baixo na incontinência
verbivocossexual. Enquanto se dissolve, seu riso dissolve
o lugar-comum autoritário e a referência a deus aparece
ao leitor como a ﬁcção de uma busca impossível. A desmontagem obscena do obsceno lirismo cotidiano que
afeta o sublime ainda tenta resistir contra o mediano,
o bem pensante, o aparelho, o policial, o seguro de vida
já morta ao nascer. Via negativa de atingir – o quê ? o
sibila

bicho-ninguém, o ganso estropiado, o jeitão da lagartixa , o jeitinho
sem frescura do vira-lata, o nada e o nenhum: na literatura de HH, o
animal e a loucura ﬁguram a utopia de uma vida fora da Lei.
Sua arte repõe a essência do horror, sem catarse e sublimação:
a vida brasileira é obscena e, quanto a Zürich, a limpeza não existe
sem a muita merda de cachorro. Joyce, caolho, não deixou de pisála. Tragicomédia: nesse mundinho, o baixo que se deseja só baixo é
consciência intragável da morte, termo, limite, origem do que se diz:
Vittorio sofre, tarado e intelectual, a dor da morte e o horror de Deus;
Matias, tarado, planta picas e pitas. Bestalhão, o Júnior: nada, adora
água o linguado tarado, e nada. Hermínia, obsessiva tarada aos 50. E
Alessandro, belíssimo e tarado. Mas – e a dentadura? A anã visguenta
ri sem dentes.
Dramatizando o vir-a-ser digno do Alto, ao mesmo tempo HH
não quer vê-lo, pois sabe que seria apenas outra bruteza da democracia da idiotia generalizada. O deus que há na praça é esse aí: mentiroso
sem nenhuma verdade a ocultar, maneiroso, canelinhas ﬁnas, espírito
de porco pairando moralíssimo com exclusividade sobre o pântano
como síndico do condomínio da morte.
No mundo obsceno, repor o baixo é um pouco como reencontrar
o lugar onde o mito da liberdade se insinua. Mas ainda é o mito, não
a substância livre, indeterminada. Assim, a consciência utópica que
ainda vinha do futuro decai no pretérito da história livre enﬁm não
acontecida, resíduo do gesto baixo: é tendencialmente consciência da
destruição das formas cínicas do presente, mas não tem vez, porque
não alega nenhum consenso, a não ser que também você, querido leitor, vai morrer ou já está morto. O hemisfério da destruição reconstrói
como sombra ou névoa amarelo-laranja, não como sol, o rigoroso
da consciência. A perseguição desta faz proliferar a linguagem como
falta de ser e, ao mesmo tempo, como desejo do ﬁm de deus, metáfora
do ser que há. A demanda do nome é demanda do incondicionado:
as frases são indícios de acumulação de sujeitos-de-enunciados já
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lidos e arruinados, que mantêm a semelhança entre si, como objetos
longínquos já perdidos e empapados de uma memória que apodrece;
por isso, mais sentidamente, são estranhos, mutilados, vomitivos: sua
unidade é aporia e seus resíduos gravados na escrita dão a justa medida de uma arte que só se eleva afundando-se no lixo.
A magníﬁca HH mais uma vez simula, pois, vozes gagás desejantes de liberação da morte e da vida porca. Como as do gagá Vittorio,
apenas enunciam tempo e morte. Aqui é a linguagem que maltrata a
carne suave e triste–gozosa, e vai do deítico para a ampliﬁcatio: aqui,
ó, cresce, aparece e mostra o pau. Enquanto o nome do Pai é achincalhado, multiplicam-se suas imagens: paus murchos brotam, beiçolas
yuppies chupam ameaçantes, regos criam dentes, cuzinhos vêm a ser
cuzados, inúteis todos, estéreis de morte, crescendo e multiplicandose na fábrica sintática em grande algazarra da linguona portuguesa
das partes sem pudendum. As imagens misturam-se com diluentes à
base de dor, álcool, endotoxinas e muita literatura. As imagens de dois
momentos brevíssimos cruzam-se num relance, sugerindo coincidirem na impermanência. O equívoco e a incongruência monstruosos
são contradeﬁnições cômicas e agudíssimas, que produzem o estranhamento contínuo dos objetos. Uma galinha ruiva dentro de um
cubo de gelo. Deus, superfície de gelo ancorada no riso.
A literatura de HH, que no Brasil repõe radicais de Lispector e
Rosa, é pródiga no ensinar desconhecimento, o verdadeiro oposto
da ignorância. A obscena Senhora D já rezava pelo Livro de Vittorio:
“Livrai-me, Senhor, dos abestados e dos atoleimados”. É óbvio, porém,
que nada vence a morte e suas formas cotidianas de estupidez. Assim,
a consciência é o inferno, mas também a única poesia possível.
Nela, há um sistema completo, verdadeiro método de estudar e
ﬁngir a inconsciência: o álcool é exercício espiritual cotidiano de desregramento em que se bebe como um macaco raivoso para produzir
a petriﬁcação que paralisa o tempo e adia a morte numa imagem de
desprezo e ironia, delírio trêmulo de não-ser, bengaladas da gagá no
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ar! O sexo, feroz escavação do nada na imagem ﬁngida do outro em si,
funde-se na fala como sexo falante. Sem hedonismo, órgão escarninho
da utopia da ausência de Regra, o sexo explora os buracos também do
sentido, gozo insípido do signiﬁcante na busca tonta do gozo máximo
do insigniﬁcante.
A literatura, essa vaca, é o terceiro vértice desse triângulo, ó vaqueta. A obscenidade só tem existência num campo de normas e Vittorio
pede à rábula ilustrada que se masturbe e ao mesmo tempo ﬁnja que
lê. A soletração da Letra escande o corpo e, naturalmente, ela lerá o
Código Penal. Se a Lei é Letra, pena máxima é o castigo mais extremo
e, o crime, só ocasião da graça. Mas graça não há. O abuso obsceno
da escrita inverte a escritura do sexo enquanto as perversões do sexo
transgridem a sexualidade da letra. Vieira sabido de cor, letra gozosa,
sexo manuscrito no corpo. Lei.
Resulta que as penetrações de HH são literalmente utópicas: em
vez de cruzar e ﬁncar os corpos, desterritorializam. Os alfabetos desatados da morte se soletram nas manchas da pele, contudo, ﬂores do
sepulcro, e o fracasso é geral. Enquanto deus desaparece, a única coisa
que realmente importa é ela. Apenas do ponto de vista nenhum do
seu nada, no nenhum além do pânico da anã visguenta, a liberdade é
livre e a porcaria é harmonia.
Doutores, também quisemos diagnosticar sobre os escritos das
personagens-pacientes, desﬁados no precipício da hora da nossa
morte: mais um caso de teologia negativa, de ascese inversa, de noche
oscura del alma, de apóphasis, de delectatio morosa, de muero porque
no muero, de não sou eu mas ele que vive em mim, de adynaton, de
impossibilia e petrarquismo às avessas e blá-blá-blá?
Tudo isso, sim, mas nada, agora que deus aumentou tanto que já
nem com invertida luneta aristotélica e arte de engenho se alcança ver
a ametista utópica incrustada em seu cu de ouro puríssimo.
Cotia/ B. Geraldo, 2º. domingo de maio: Dia das Mães.
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Jakob van Hoddis e Wilhelm Klemm
leituras e traduções de Mário de Andrade

Rosângela Asche de Paula e Telê Ancona Lopez
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Mário de Andrade, na década de 920, se debruçou
sobre a vanguarda expressionista. Em sua biblioteca,
hoje no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP),
encontramos livros e revistas alemães que abrigam
suas notas de leituras, em geral traçadas a lápis preto:
traduções, comentários, primeiras versões de poemas
seus, trechos destacados, possivelmente aproveitados
em crônicas ou textos de crítica literária, musical ou
de artes aplicadas.
Menschheitsdämmerung é um dos livros mais
importantes desse segmento da biblioteca de Mário
de Andrade. Primeira coletânea de poesia expressionista, foi organizada por Kurt Pinthus em 99 e
publicada em 920. Dois fatores dão a esse exemplar
um grande valor:
) como primeira edição, até mesmo na Alemanha, é livro raro, colocado no index nazista, teve muitos exemplares destruídos não só durante a queima
de livros nas universidades em 0 de maio de 933,
como por ocasião dos bombardeios aliados, em 945,
que atingiram bibliotecas;
2) como manuscrito, uma vez que Mário de Andrade ali deixou suas marcas de leitor/ criador em 09
dos 270 poemas de Menschheitsdämmerung.
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As notas marginais neste volume revelam tanto a leitura aplicada
do estudante de alemão que traduz para melhor compreender os textos, como o poeta que traduz e que ali esboça seus próprios versos.
Apresentamos a tradução de dois poemas da antologia de Pinthus:
“Weltende” (“Fim do Mundo”), de Jakob van Hoddis e “Meine Zeit”
(“Meu Tempo”), de Wilhelm Klemm.
Jakob van Hoddis é anagrama do sobrenome de Hans Davidson,
nascido em 887, em Berlim, ﬁlho mais velho de médico judeu. Seguindo a proﬁssão do pai, atuou na Primeira Guerra. Em 909 adotou
o nome Jakob van Hoddis. Em 9, mesmo ano da fundação do Neuer
Klub (Novo Clube), sai “Weltende”, publicado pela primeira vez na
revista Der Demokrat, considerado como o ponto de partida dos poemas expressionistas que trazem uma visão apocalíptica do mundo.
Em 92, van Hoddis passou por uma crise nervosa, a primeira de
várias que lhe causaram internações até 942, quando, em 30 de abril,
foi deportado para a Polônia. Morreu entre abril e maio do mesmo
ano possivelmente no campo de concentração de Sobibor.
Wilhelm Klemm nasceu em Leipzig, em 88. Sempre esteve envolvido com o mundo editorial. Primeiramente com o pai, e depois
com o sogro, dono da editora Kröner, a qual dirigiu entre 922 e 936.
Foi proprietário de sua própria editora. Utilizava o pseudônimo Felix
Brazil. Perseguido durante a Segunda Guerra, ﬁcou quase quarenta
anos sem publicar. Em 96 Kurt Pinthus fez a reedição de seu Aufforderung, com a inclusão de inéditos, em comemoração aos oitenta
anos do poeta. Faleceu em Wiesbaden, 968.
Mário de Andrade esboçou nas margens do seu exemplar de
Menschheitsdämmerung a tradução à qual somamos a nossa.
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O FIM DO MUNDO
Jakob van Hoddis
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O chapéu do burguês voa da cabeça estreita,
Por toda parte ecoa a gritaria,
Os que montam telhados despencam e se espatifam
As marés explodem, contam os jornais.
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A tempestade irrompe, os mares avultam selvagens
Sobre a terra estourando os grandes diques.
Os homens, a maioria funga e choraminga.
Os trens precipitam-se das pontes.
Tradução: Mário de Andrade, Rosângela Asche de Paula e Telê Ancona Lopez
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MEU TEMPO
Wilhelm Klemm
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Canto e metrópoles, avalanches de sonhos,
Países pálidos, Pólos sem louros,
Matronas pecadoras, miséria e heroísmo,
Sobrancelhas fantasmagóricas, tormenta nos trilhos de ferro.
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Na lonjura das nuvens roncam as hélices.
Povos se apagam. Livros viram bruxas.
A alma se enruga em diminutos complexos.
Morta está a arte. As horas giram velozes.
Oh tempo meu! Tão sem nome desmembrado,
Tão sem estrela, tão pobre de existência no saber
Assim como tu, nada quer, nada quer me revelar.
Nunca tão alto a Esﬁnge erguera a cabeça!
Mas és tu que vês chorar o abismo da loucura
À direita e à esquerda no caminho sem medo da dor!
Tradução: Mário de Andrade, Rosângela Asche de Paula e Telê Ancona Lopez
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A VOZ INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO
Dos Futuristas à Poesia Sonora
Enzo Minarelli
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AS ORIGENS

A Declamação Dinâmica e Sinótica, Manifesto Futurista (Milão,
março de 96), revela-nos, antes de mais nada, que Marinetti, seu
redator, era declamador por excelência. Em qualquer lugar e para
qualquer pessoa.
Dá para entender de imediato como já fosse importante o corpo
em cena, onde nada era deixado de lado, da roupa à gestualidade. Ainda não é o corpo sonorizado de um Henri Chopin, mas já é o corpo
de quem se aproxima daquilo que achamos certo que ele deva fazer
no palco. Era objetivo do Manifesto desbloquear o corpo do poeta até
então paralisado, torná-lo vivo, móvel, contrariando “a imobilidade
das pernas do declamador passadista”2.
Não apenas agir sobre a “articulação geométrica”3 dos braços, para
correr atrás do dinamismo das palavras em liberdade, mas também
correr ﬁsicamente para diferentes pontos da sala, lentamente, velozmente, “fazendo assim colaborar o próprio corpo com o espalhamento das palavras em liberdade”4.
Esta aderência do moto físico ao moto verbal é uma pedra miliar
da futura espetacularidade poética. Mas há mais nesse Manifesto.
.
2.
3.
4.

In: AAVV. Il colpo di glottide [O Golpe de Glote], Firenze, Vallecchi, 980, pp. 34-35.
Idem, p. 34.
Idem, p. 35.
Idem, ibidem.

Vemos nele com clareza a tentativa de alvejar a mente do espectador, obtusa e entorpecida pelo passadismo reacionário, atuando por
meio de múltiplas trajetórias: braços em movimento, corpo que se
move para cá e para lá, palavras declamadas que se adaptam a este
ziguezaguear mímico, um movimento lingüístico-corporal de grande
interesse e futuro. Deste ponto de vista pareceria que a própria técnica
da analogia tivesse sido atualizada pelos futuristas para agilizar o escorrer da língua e de fato, para eles, a analogia é um método de trabalho, quando não o próprio trabalho que lhes permite essencialmente
focalizar o acoplamento mais rápido, evitando o ônus da gramática e
a alfândega da sintaxe.
Igualmente evidente é o tratamento multimidial dado, ao introduzir uma série de objetos a serviço do som (martelos, tabuinhas de
madeira, buzinas de carros, bombos, tamboretes, serras, campainhas
elétricas) e, sobretudo, ao deslocar pela sala duas ou três lousas, onde
o declamador “devia desenhar rapidamente teoremas, equações,
e tábuas sinóticas de valores líricos”5. Portanto, a própria imagem
sob a forma de escritura, de desenho, de fórmula matemática como
suporte da mensagem, e mais não podia haver naquele longínquo
começo de século.
O emprego do termo matemática suscita-nos alguma perplexidade. O elemento racional representa aqui um incômodo, em um
contexto todo ele marcado pela liberdade mais genuína, sem meias
medidas nem freios intelectualistas.
Aquela onda garibaldina de instinto agressivo, de virulência
antiliterária e antiburguesa revelou-se uma necessidade inelutável.
Não podemos, porém, deixar de notar como, nos primeiros itens do
Manifesto, a insistência no verbo “desumanizar”, referindo-se à voz e
ao rosto, pode ser interpretada como um controle redutivo, um tirar o
sentimento da oralidade, um zerar a expressividade facial, e, portanto,
5. Idem, ibidem.
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como um processo de neutralização, talvez nocivo, pela subtração
– contrariando as expectativas de Marinetti – de força e de ímpeto
no impacto com o público.
Pense-se no rosto-máscara de um Ettore Petrolini, que foi também
autor tangencial do próprio movimento futurista, para se perceber
como Marinetti estava enganado nesse ponto.
Chegamos, enﬁm, à parte que trata do verdadeiro ato declamatório, ou seja, à modulação da voz em pose espetacular. O declamador
“deve ser um inventor e um criador incansável, decidindo instintivamente, a cada instante, o ponto em que o adjetivo-tom e o adjetivoatmosfera devem ser pronunciados e repetidos. Não havendo nas
palavras em liberdade nenhuma indicação precisa, ele deve seguir
apenas seu próprio faro, preocupando-se em alcançar o máximo esplendor geométrico e a máxima sensibilidade numérica (os itálicos
são nossos)6.
Eis, em síntese, ao mesmo tempo, o grande gesto inovador e o limite, o zênite-nadir futurista, porque, à frente de um imenso dispêndio
de força instintiva, o “faro” – o espírito declamador – soltava-se em
plena sintonia com a liberdade das palavras escritas que convidavam
e chamavam diretamente aquela liberdade.
Deduzimos, portanto, que a “tábua palavra-livre” não era tanto
um esquema de execução quanto um conjunto de sugestões visuais,
emotivas, que devia servir ao declamador para inventar ipso facto seu
modo de dizer as palavras.
Sem dúvida as declamações marinettianas dão o tom à inteira
declamação futurista. Ao ouvir a voz de Francesco Cangiullo percebese perfeitamente a estrutura poética do texto, o mesmo valendo para
Giacomo Balla e Farfa.
Deste panorama afasta-se sensivelmente A onomalíngua, ou seja, a
verbalização abstrata de 96 (que curiosamente data do mesmo ano
6. Idem, ibidem.
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do Manifesto de Marinetti) imaginada por Fortunato Depero, devido à alta taxa de rumorismo que consegue introduzir na linguagem,
graças a um uso inusitado e inesperado da onomatopéia7.
No Futurismo Russo, preferimos concentrar-nos diretamente nos
dois manifestos escritos por Aleksiéi Krutchônikh, ambos de 923, o
primeiro chamado A Textura da Palavra e o segundo, A Fonética do
Teatro8. Nós os consideramos tão fundamentais que mereceriam ser
transcritos integralmente, tais e tantas são as idéias que deles derivam.
Um inteiro século de experimentação vocoral espelha-se ali ﬁelmente.
Sabendo lê-los em perspectiva, já se vêem neles os desenvolvimentos
que mais tarde assumirão forma e corpo nas correntes e nos poetas
que farão a história da vanguarda do século XX.
É verdade que seu companheiro, Velímir Khlébnikov, já havia elaborado por conta própria uma linguagem zaúm [transmental] através
das três fases de verbocriação (trabalho sobre a raiz da palavra, sobre
preﬁxos e suﬁxos, com verbalização e substantivação de adjetivos), de
fonoescritura (busca de uma expressividade fônico-emotiva, mesmo
não concordando com o signiﬁcado adquirido de uma palavra) e de
alfabeto mental (construção de uma língua com lemas arbitrários).
Consideramos, entretanto, que os dois manifestos, mesmo que às
vezes carentes de teorizações mais convincentes, têm o mérito de
descer ao terreno da prática, para que neles possam ser encontrados
métodos e técnicas.
7. Também Marinetti havia escrito, a propósito de seu poema Dune (Lo splendore geometrico
e meccanico e la sensibilità numerica, Milano, 8 marzo 94): “l’onomatopea astratta ran ran
ran non corrisponde a nessun rumore della natura o del macchinismo, ma esprime uno stato
d’animo” [A onomatopéia abstrata ran ran ran não corresponde a nenhum rumor da natureza
ou do maquinismo, mas exprime um estado de espírito] (cf. M. D’Ambrosio, Futurismo e
altre avanguardie. Napoli, Liguori, 999, p. 9). E ainda, “la verbalizzazione astratta esprime
i nostri diversi stati d’animo dettati da rumori e suoni privi di una precisa signiﬁcazione, e
spontaneamente organizzati e combinati” [a verbalização abstrata exprime os nossos diferentes estados de espírito ditados por rumores e sons privados de uma signiﬁcação precisa,
e espontaneamente organizados e combinados] (Idem, p. 9).
8. Serena Vitale (org.), L’Avanguardia russa, Milano, Mondadori, pp. 27-22.
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No primeiro Manifesto, Krutchônikh concentra-se na textura
da palavra, no zaúm e no sdvig (o deslocamento, o desvio) que era,
naquele período, seu interesse principal. Focaliza na textura fonética
os sons leves, e na textura sonora a música da palavra. É aqui que
percebemos aﬂorar, em termos operacionais estritos, o problema da
repetição. É claro que já no século anterior Edgar Allan Poe havia localizado na reiteração a chave da escritura de sua obra prima, o poema
The Raven, e o próprio Jakobson irá teorizá-lo mais tarde como uma
das armas fundamentais da poesia contemporânea, atendo-se, no
caso, ao retículo da poesia linear. Krutchônikh, ao contrário, atirandose rumo à rarefação oralizante de uma linguagem reconstruída com
o espírito transmental, dedica meia página a nos dizer basicamente
como e quanto a repetição pode reforçar ou enfraquecer um efeito,
valendo-se de vários exemplos, para chegar à conclusão de que “é
preciso ter medida!”9.
Na textura silábica apreendemos que os monossílabos são mais
abruptos e muitas vezes mais pesados do que as palavras polissilábicas, enquanto a textura rítmica consiste na omissão dos acentos métricos, a sintática consiste na omissão de partes da frase, com falta de
concordância de casos, ou desvios do tipo “o branco cavalo corríamos
ontem como um telegrama”0.
Chega-se, com isso, à textura da leitura, com a declamação, o canto,
o coro, a orquestra e as exibições públicas que são o coroamento e a
degradação da poesia (o poeta trai a musa, torna-se orador, ator, agitador). Trata-se de uma espécie de coroamento porque a poesia deve
ir ao encontro do espetáculo, é feita para o espetáculo, mas ao mesmo
tempo degradação, porque se cumpre um ato de traição da página
escrita, da aspiração parnasiana, da sua exclusividade áulica.
No segundo Manifesto encontra-se uma observação que provém
9. Serena Vitale (org.), L’Avanguardia russa. ed. cit., p. 28.
0. Idem, p. 29.
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da prática da vida: “durante uma emoção forte, todas as palavras
se despedaçam! O elemento primordial, ainda não coagulado, fala
uma língua ﬂuida, transmental”. A língua transmental é criada
diretamente pelo artista. Não é uma escolha passiva, como herança
de séculos precedentes, mas é uma “língua construtiva”2, por permitir o esmiuçamento das palavras, e “a palavra se torna elástica,
fusível, dúctil, maleável”3. A palavra que será colocada no centro de
qualquer possível experimentação é aqui descrita em toda sua metamorfose cambiante, em toda sua imponência camaleônica. Mas, e
isso é o que mais nos interessa, esta palavra, na realidade, é deﬁnida
como cine-palavra por ter a possibilidade de comunicar rapidamente com os fragmentos de suas sílabas ou dos próprios fonemas,
não apenas as emoções mais comuns, mas também a sugestão das
imagens de um ﬁlme. Aliás, apenas uma língua transmental pode
manter o ritmo da fantasia e a velocidade do pensamento. É esta
a verdadeira recitação do ator, é o que o ator deve fazer, porque a
palavra comum não consegue sustentar o ritmo das imagens mas a
língua transmental o faz!
A “poésie conséquente” faz-se a partir das letras, as letras não se
tornam portadoras de idéias, mas sim apenas de “possibilités à la
sonorisation”, Kurt Schwitters, em 923, no Manifesto escrito com a
colaboração de Hausmann4, e já nítido precursor do poema letrista.
Pouco importa estabelecer se o poema fonético foi inventado em
98 por Raoul Hausmann e não por Hugo Ball5, pouco importa, pois
estamos na mesma aura zaum, e nela não enxergamos nem progressos
nem adiantamentos.
Idem, p. 220.
Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
Cfr. C. Scholz, Quelques remarques sur la Sonate presyllabique de Kurt Schwitters, Berenice,
ano II, Roma, Lucarini, novembro 98 - março 982.
5. C. Scholz, “Hugo Ball und die Lautdichtung nach 945” [“Hugo Ball e a Poesia Sonora em
945”], Hugo Ball Almanach 98, Monaco, Komet Druck, 98.

.
2.
3.
4.
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É um decidido passo à frente, ao contrário, o fato de que Schwitters, além dos méritos objetivos de sua Ursonate composta entre 925
e 927 e publicada em 932, tenha tido a idéia de utilizar uma estrutura
clássica como a da sonata (Scarlatti, Haydn), para aplicá-la ao poema
fonético6. Parece-nos estimulante esta ousada mistura entre velho e
novo, por estarmos convencidos que o passado ou certos módulos
pertencentes à tradição literária e musical ainda podem comunicar
alguma coisa se oportunamente rearranjados e aplicados nos contextos para os quais foram imaginados.
Uma outra relação decisiva deve ser procurada no termo Optofonìa cunhado por Hausmann em seus Poèmes-Aﬃches de 98: uma
tentativa, quem sabe apenas tocada pelos Futuristas Italianos, de
transformar o texto escrito em esquema de execução, valendo-se dos
tipos e do tamanho dos caracteres a ﬁm de sugerir uma oralização
pertinente do dito texto. Finalmente alguém que se preocupa em
controlar esta passagem, este buraco negro, este lapso dêitico entre
a escritura e sua projeção sonora. Ao menos não se dirá que isso foi
deixado ao sabor do acaso, conforme se deu até agora.
Teria sido suﬁciente, no entanto, observar uma página de qualquer
coral dos séculos XVI ou XVII, ornados com miniaturas – hoje há belíssimos para se ver, que podem ser encontrados na Sala dei Cavalli,
recém-restaurada junto à Basílica de São Marcos, em Veneza – para
perceber que a representação visiva do canto religioso vinha de uma
ﬁguração que tinha como base a escritura. Quatro riscos, geralmente
vermelhos, corriam paralelos sobre a linha do texto escrito na horizontal, representando o assim chamado tetragrama, introduzido pelo
monge Guido d’Arezzo (965-046), que vivia na Abadia de Pomposa,
por volta do ano mil. E, ﬁnalmente, eis a tão desejada referência oral
que vem valorizar a presença dos quadradinhos pretos, os neumas,

visualização geométrica das notas isoladas, colocados perpendicularmente na direção das vogais e dispostos em alturas diferentes,
indicando – parece óbvio – a diferente tonalidade fônica, a diferente
impostação da voz. Uma exata correspondência entre signo escrito
e signo oral, um original e primitivo contraponto verbovocovisual.
Esses corais, com partituras tão rudimentares quanto funcionais,
lavrados por pacientes amanuenses, são os precursores não apenas
das tábuas optofônicas ou pentagramadas, mas também dos atuais
esquemas de execução.
“O Dadaísmo queria suprimir a arte sem realizá-la e o Surrealismo
queria realizá-la sem suprimi-la.” Parece-nos, esta, uma correta, embora sintética, deﬁnição dos dois movimentos. O dadá, mais do que
por suas produções de cunho simultaneista e francamente previsíveis
em seu caráter coral, interessa-nos por assinalar, com acuidade, o
esboroar-se das ideologias e a vontade de sua supressão em favor da
vida autêntica.
Decididamente uma boa idéia, a vida autêntica! Pensamos que
antes de serem grandes poetas, seria necessário que fossem homens
inteiros, eis porque os grandes poetas são raros e poucos!
O Surrealismo é geralmente tratado com má vontade nos relatos
históricos que pretendem contar as vicissitudes da poesia sonora.
De fato, seu principal animador, André Breton, era um escritor. Há,
entretanto, alguma coisa que pode interessar para o nosso assunto.
“O automatismo psíquico, por exemplo, que permite exprimir, tanto
verbalmente quanto por escrito ou de qualquer outra forma, o real
funcionamento do pensamento, sem nenhum controle exercido pela
razão e fora de qualquer preocupação estética ou moral”7.
Encontramo-nos, evidentemente, dentro da técnica do monólogo
interior, introduzida por Arthur Schnitzler no ﬁm do século passado

6. Cf. G. Zosi, “Il capolavoro di Kurt Schwitters-saggio analitico sulla poesia sonora”, em Kiliagono, Scheiwiller, Milão, 992, pp. 49-60. Cf. J. Joyce, Ulisses, Milão, Mondadori, 978.

7. J. F. Dupuis, Storia disinvolta del Surrealismo, Bertiolo, AAA Edizioni, 997, p. 48 (o itálico é
nosso).
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e que Joyce levou ao extremo como stream of consciousness8. Esta
abordagem literária pressupõe uma cognição elaborada por Freud
– “tudo o que é consciente se consome, o que é inconsciente permanece inalterado” – motivo pelo qual, atingindo-se o inconsciente,
entra-se em um território privilegiado, de primeira mão para o conhecimento do Eu9.
Este modo de proceder não é estranho à poesia sonora, quando a
voz – a pura vocalidade – permite remexer dentro dos meandros do
Eu e fazer reaﬂorar o submerso, as escórias e os desvios do consciente.
O poeta sonoro, diferentemente do escritor surrealista, serve-se em
maior medida do nonsense, dos clicks da boca e do rosto, dos contrastes tímbricos para amostrar essas retiradas que provêm diretamente
de seu interior.
Dadaísmo, Futurismo e Ultraísmo – versão espanhola do Futurismo – reﬂetem-se com suas teses no Estridentismo, movimento de
vanguarda fundado nos anos 920 em Jalapa, México, por Maples Arce
e Lizt Arzubide. As palavras em liberdade passam a chamar-se libertad
a las palabras, a analogia vem a ser deﬁnida como equivalencia; fala-se
muito do valor da metáfora que, em seus termos, “interpreta simultáneamente el estado espiritual y la vision material”20. Sobre todo o
movimento, que teve inegável sucesso de público, paira um espírito
de luta proletária contra a burguesia, efeito da Revolução Mexicana
empreendida por Emiliano Zapata depois da destituição do ditador
Porﬁrio Diaz, em 9. O Estridentismo aﬁrma: “somos notas del pentagrama”, um conceito que, mesmo se nefasto para nossos ouvidos,
abre sem dúvida um leque de possibilidades operacionais – “convertir
8. Cf. A. Schnitzler, Il sottotenente Gustl, Milão, Rizzoli, 984.
9. S. Home, Assalto alla cultura, Bertiolo, AAA Edizioni, 996, p. 43.
20. “[…] nada há de lógico, tudo é incoerente, porque ninguém raciocina com continuidade de
pensamento”, em G. Lizt Arzubide, El movimiento Estridentista, Cidade do México, SEP, 986,
p. 6. (ª ed., 928). Para ouvir a voz viva deste vulcânico personagem, veja-se e ouça-se a sua
Poesía Estridentista de Vanguardia, 22 minutos de leitura por nós recolhidos em Voci Ispanoportoghesi (Baobab 22, Reggio Emilia, Elytra, 992).
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la poesía en una música de ideas”2 –, sobretudo para um continente
como a América Latina, mantido na ignorância de qualquer novidade.
A verdadeira originalidade estridentista deve ser colhida em uma
aﬁrmação ulterior que tem um vago sabor psicanalítico: “nada hay
lógico, todo es inconexo, porque nadie piensa con su perfecta continuidad”22. A fúria política tem sua rota sabiamente desviada para o
leito literário, tendo não mais o burguês como inimigo, mas a cadeia
lógica da transmissão do pensamento. Quem sabe haja uma pitada
de imaginação sem ﬁos, quem sabe haja uma antecipação do slogan
de 968 a imaginação no poder, mas há com certeza um amor declarado pela ambigüidade, a fragmentação, o interrompido – práticas
basilares da futura poesia sonora que terá condições de desenvolver
em nome da vocoralidade, a negação da própria palavra. Já não dizia
Mallarmé, por acaso, que nomear uma coisa equivale a suprimir três
quartos do prazer? “Todo es inconexo”, signiﬁca deixar caminho livre
à intuição, valorizar o poder inconsciente do sonho, aliviar as palavras
de seus pesos supérﬂuos, sabotar a legalidade do léxico e da sintaxe
oﬁcial: a palavra-bomba explode se o rastilho estridentista estiver
aceso. De Maples Arce, de Lizt Arzubide, pode-se dizer o mesmo que
Balthus pensava de Picasso: “quer e quis destruir para sempre a arte
moderna!”. Os Estridentistas quiseram e conseguiram destruir a idéia
de classicidade. Não é à toa que o seu Manifesto nº. 4 levava em letras
garrafais “Chopin23 a la silla electrica”24.
Acreditamos não escandalizar ninguém ao aﬁrmarmos que sobre
essas fórmulas experimentais de cunho germânico, mas não só, paira
o Tristão e Isolda: “entre todas as óperas de Wagner o Tristão é a que
exerce a sugestão mais intensa, logo advertida como uma ópera-limite, difícil de ser superada por ter-se arrojado, como nenhuma outra
2.
22.
23.
24.

Idem, p. 5.
Idem, p. 7.
Trata-se do polonês Fryderyk Chopin (80-849).
Idem, p. 88.
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antes dela, até o extremo conﬁm do exprimível, dando voz ao mundo
noturno e ao inconsciente. No grande dueto de amor do segundo
ato, é representado em cena o dissolver-se da palavra em puro som:
as palavras perdem seus contornos semânticos aﬁnando-se cada vez
mais até reduzirem-se a puros fonemas, a balbucio indistinto, a gritos
ininteligíveis”25.
A importância dessa ópera, apreciada inclusive por Baudelaire,
é realçada grandemente por sua data de composição, 857–859, um
período acima de qualquer suspeita. Parece-nos, além disso, que o aspecto puramente performativo esteja ali indicado explicitamente pela
primeira vez. É justamente a ênfase dada ao ato que marca a diferença
entre este dueto, realizado diante de um público, e tantos outros textos
literários, mesmo dotados de fortes sonoridades, todos porém in ﬁeri
porque conﬁnados na rigidez da página escrita. Estamos pensando
no ensaio de Higgins, por sinal bem articulado e rico de exemplos,
“Early Sound Poetry” (Nas Origens da Poesia Sonora), onde o autor
exibe uma conspícua lista de escritores, desde Aristófanes (IV século
a.C.) até Robert Southey (774–823), que ﬁzeram vasto uso de aliterações, nonsense, repetições, fazendo prevalecer, conforme foi dito,
as pesquisas sobre o signiﬁcante em prejuízo sensível do signiﬁcado.
Infelizmente, e é o próprio Higgins o primeiro a se queixar, faltam as
indicações performativas, os módulos de leitura, as chaves interpretativas; quem sabe se em algum sótão desconhecido se encontrarão
um dia também essas preciosíssimas folhas.
OS ANOS CINQÜENTA

O Letrismo nasce para sabotar totalmente o sistema da arte,
sistema que não aceita e combate de todas as maneiras. A recusa se
estende à sociedade, na crença utópica de que uma nova linguagem
25. G. Di Stefano, La vita come musica, Venezia, Marsilio, 99, p. 68 e Wagner, Love Duets, Deborah Voigt, soprano e Placido Domingo, tenor. Londres, Emi Records, 2000 (CD).
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possa dar vida a novas formas de agregação social. O alvo predileto
é a palavra, como símbolo dessa deformação sócio-lingüística. Uma
palavra morta, incapaz de comunicar, um ectoplasma privado de
qualquer sentido e função, uma palavra mantida ainda com vida
para enganar e falsiﬁcar as relações. Palavra que é identiﬁcada com
a sociedade: guerreando a palavra guerreia-se também a sociedade.
A palavra é digna representante daquela mesma sociedade da qual
quer se desfazer. Esta posição será em seguida extremada pelos situacionistas, para os quais não existirá de fato separação entre a prática
artística e a existencialidade revolucionária.
O trabalho destrutivo foi levado adiante pelos letristas com o
máximo empenho e quem sabe seja esta sua única verdadeira conquista. As premissas sabotadoras em relação à arte e ao passado, em
particular em relação ao dadá – que havia subvertido tudo, menos
o poder da palavra, que foi deixado intacto – foram levadas adiante
em nome do eufemismo costumeiro de uma arte nova, “mas o que
realmente realizaram o Letrismo e o Isouismo nada mais foi do que
o processo da dissolução do sujeito”26.
Ao se analisarem seus trabalhos seja visuais, seja sonoros, percebe-se imediatamente que o conteúdo, o signiﬁcado é zerado. Isou
falou em “sistematização do nada”, e as letrias, as obras letrísticas, são
grupos de letras reunidas arbitrariamente. De modo que o machado
da destruição se abate de maneira niilista, sem conceder esperança
alguma de reconstrução. Uma tábula rasa totalmente necessária para
varrer aquele ódio da palavra tal como a havia concebido e praticado
Mallarmé, aquela palavra que, em seu poder institucional, havia permanecido mesmo depois do vagalhão dadaísta.
Esta é a verdadeira contribuição letrista, uma vez que – em nível
performativo – tudo não passa de leituras em voz alta, onde a potência
26. M. Costa, Il Lettrismo di Isidore Isou, Roma, Carucci, 980, p. 3. Cf. M. Costa, Il Lettrismo,
storia e senso di un’avanguardia, Nápoles, Morra, 99.
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pulmonar é soberana. Exibições de força pulmonar, esboroamento
lingüístico, esvaecimento da palavra, dissolução dos conteúdos, reforço da phónesis.
Execuções em puro estilo fonético, mesmo se o termo lingüisticamente correto de “fonema” nunca comparece em seus escritos.
No entanto, aquela que os letristas chamam “letra” coincide perfeitamente com o fonema, deﬁnição usada, ao invés, pelo mais aculturado
Chopin. As performances letristas são rudimentares, baseadas na
energia vocal. Mas como ocorrem essas violações vocalizantes, essas
constrições fonéticas?
No primeiro Manifesto não há nenhuma referência a um método,
a uma estratégia, mesmo se aparece inegavelmente um gancho com
a analogia, o que aciona imediatamente uma ligação com Marinetti.
Ao folhear seus escritos encontram-se apenas algumas aﬁrmações de
caráter geral que apelam para o alfabeto sonoro, o gemido, o estertor,
o grito com todas as gradações do agudo e do grave, do crescendo e do
diminuendo, do contínuo e do interrompido. Ou seja, o inteiro arsenal
fonético-operacional já introduzido, a seu tempo, por Hugo Ball.
Isou teve ocasião de afirmar que mais que o resultado final
importava o processo que conduzia a um ﬁm. À parte o matiz zen
desse proceder, onde o que conta é o como e não o quê, não nos
consta que existam exemplos ou declarações detalhadas quanto ao
percurso a seguir.
O que dá para perceber, entretanto, é que a tão destratada técnica
do acaso, adversada tanto em Tzara quanto em Mallarmé, aparece de
novo na casa letrista. Atira-se pela janela o cadáver do azar e lá vem
ele, sem que se dê pela coisa, de volta pela porta principal.
As palavras são as grandes niveladoras, achatam para baixo, e nem
se pode falar em democratização, pois se há uma palavra do agrado
dos letristas, esta palavra é “ditadura”. Contudo, nossa opinião é que o
indiscutível resgate dos letristas se dá quando sentem o grande vento
da puriﬁcação, quando se atiram com raiva contra o corpo da palasibila

vra. Aqui, mais uma vez, Letrismo e Zen chegam a tocar-se, porque
parece que antes de se aproximarem do homicídio da palavra tenham
que lavar suas mãos e puriﬁcar-se de todas as escórias acumuladas
durante a corrupção lingüística do contato cotidiano. Matança como
puriﬁcação, e catarse também, para dominar, para argumentar o nada
– justamente o mu, o nada do Zen.
NASCE A POESIA SONORA

Chega-se ﬁnalmente ao marco miliário: a tão falada passagem
da poesia fonética ou letrista à poesia sonora. O artíﬁce é o ingresso
prepotente do magnetofone de que Garnier, mesmo conhecendo-o,
não avaliara a importância. Chopin é o primeiro a intuir seu valor e
a usá-lo até seus limites extremos. Neste texto-manifesto onde lavra
boletins, divide o mundo da poesia sonora em bons e maus, fustiga
quem pratica o mal, elogia quem pratica o bem, ele parte de uma
identiﬁcação de si próprio com a poesia sonora, da mesma forma que
ﬁzera antes Isou com o Letrismo. De tal modo que, quando separa os
poetas em três grupos, no terceiro colocará somente a si mesmo em
esplêndida solidão, e há justiﬁcativa compreensível para esse modo de
catalogar uma vez que, de fato, ele era o único poeta capaz de levar ao
extremo a pesquisa, indo contra a Palavra, anulando-a, em nome de
uma sua declaração famosa, “a Palavra é o câncer da humanidade”27.
No primeiro grupo encontramos os ultraletristas Gil Wolman,
Dufrêne e Jean-Louis Brau; no segundo convivem as técnicas permutacionais de Brion Gysin com o poema de ação – e narrativo,
acrescentamos nós – de Bernard Heidsieck e os reﬁnamentos lingüísticos do ﬂamengo Paul de Vree. A lista completa-se com os tchecos Ladislaw Novak, Franz Mon, Ferdinand Kriwet, os alemães Hans
Helms e Carlfriedrich, o austríaco Ernst Jandl, o inglês Bob Cobbing
27. H. Chopin, Why I am the author of sound poetry and free poetry, 967, in: http://www.ubuweb.
com. Cf. o Manifesto de P. de Vree no site http://www.ubuweb.com.
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e o americano John Giorno. Este era o panorama da poesia sonora no
ﬁm da década de 960. Ia-se do rumorismo à Chopin até os poemas
bem declamados de Heidsieck que utilizavam o multiplay, ou até
os grandes gritos ecoantes de John Giorno. São diferentes as almas
dos experimentadores sonoros que então conviviam e convivem até
hoje, como é justo que o sejam. Chopin exagerava quando puxava
demasiado na direção do rumorismo – sem dúvida uma grande idéia,
perseguida com coerência há mais de trinta anos, uma vez que até
hoje Chopin repropõe o mesmo módulo operativo. Mas este não é
absoluto, nem a única abordagem.
Vale a pena ressaltar que nem sempre houve objetividade de juízo,
quem sabe porque aqueles tempos eram mais difíceis que os nossos
ou quem sabe devido às inevitáveis invejas e ciúmes que sempre
atravessam o mundo da arte. Referimos uma frase do mencionado
texto-manifesto onde se lê: “de qualquer maneira, calor humano não
pode ser obtido através da mídia eletrônica”. Isto nos deixa pasmados,
pois a frase soa como uma crítica azeda contra o uso da eletrônica.
A pregação é contraditória, pois vinha de um púlpito que havia
feito da tecnologia seu fundamento, aproveitando-se dela até o inverossímil, e dos trabalhos de Chopin – por sinal excelentes, seja dito
com conhecimento de causa – não se pode certamente aﬁrmar que
estejam repletos de carga e de calor humano. Na prova decisiva da
audição, apesar de certos títulos sabiamente calibrados, o produto dá
a impressão de ser de certa maneira frio28.
Mesmo o esnobismo manifestado em relação a Pierre Garnier (“é
preciso até mesmo falar dele...”) não é convincente uma vez que eles
têm pelo menos um ponto em comum, um ponto tão importante que
nos levaria a tentar uma improvável reconciliação justamente sobre o
28. É igualmente verdade, repetindo uma famosa máxima de Adorno, que choques devidos à
incompreensibilidade de uma técnica artística conferem sentido a um mundo sem sentido.
No caso de Chopin a salvação de um total naufrágio do signiﬁcado deu-se, todavia, graças
ao estado de perene angústia que soube infundir em suas audio-óperas.
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tema do corpo. No Soﬃo Manifesto (Sopro Manifesto) estava escrito:
“lá o corpo se reinventa”; pois bem, Chopin não deixa por menos: “le
corp est riche” – diz ele – “é preciso começar por encontrar o corpo, é
ele o centro, o instrumento de vida, o receptáculo de tudo”.
Depois grassava a polêmica – daí o título do texto-manifesto
– com os musicistas experimentais Pierre Henry, Luciano Berio,
Xenakis, incapazes, diferentemente do que acontecia com os poetas
sonoros, de perceber o ﬂuxo fonético. A polêmica era correta se visava os grandes meios que os musicistas tinham a possibilidade de
aproveitar, mas os poetas não (por sinal, hoje continua sendo assim).
Entretanto, observando a querela à distância do muito tempo passado,
como não reparar que os poetas sonoros e os musicistas chegavam
às mesmas conclusões por caminhos opostos, valendo-se de procedimentos antagônicos? Não havia mais melodia na música, e não havia
mais signiﬁcado na poesia. Eis a verdade, e esta tangível sensação
da ausência de suas características especíﬁcas os aproximava, sob o
aspecto da pesquisa e da experimentação.
Não deve ser esquecido que nesse elogio da transgressão volta
à cena mais uma vez o nada de Isou. Escrevíamos, a propósito de
Chopin, no editorial datado de 9 de abril de 983, apresentando o
primeiro número de nossa revista-disco que continha o seu poema
intitulado simbolicamente Chercher, 974: “[...] há tempo deixou de
lado o fonema signiﬁcante preferindo a ele a continuidade ritmicamente eletrônica do ruído, ou seja, a sonoridade do nada”29.
Um nada que transmite poder, um nada cheio de autoridade e
de respeitabilidade, conforme tínhamos sugerido em junho de 992,
num catálogo publicado para Brisbane, por ocasião da abertura de
uma grande retrospectiva sua: “Walter Ong está com a razão quando
escreve que ‘não se pode emitir som sem exercer um poder’”30, aquele
29. E. Minarelli, Henri Chopin, nº. . Cento, 3ViTre Edizioni di Polipoesia, 983, p. 5.
30. W. J. Ong, Oralità e scrittura, Bolonha, il Mulino, 986, p. 60 (trad. italiana).
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poder que Chopin deu mostras de compreender desde os primeiros
ensaios, pondo de lado a linguagem entendida em sua acepção normal para impor o poder de um rumorismo signiﬁcante, sabiamente
conjugado com a eletrônica, ela também grande protagonista de sua
poesia sonora. Aquilo que, no nível sonoro, é dado por variações de
tom contínuas e coerentes, no nível visual, é a textura datilográﬁca que
sofre sobressaltos constantes em função de uma idéia, de um projeto
e, portanto, de um poder”3.

II PARTE
A Poesia Sonora Hoje no Mundo

O Manifesto da Polipoesia

194

Tentaremos, anos após sua primeira publicação (Valência, 987)
rediscutir aqui os pontos do Manifesto32.

32. E. Minarelli, Manifest de la Polipoesia, p. 00. O que se encontrava escrito no Manifesto
havia sido a seu tempo positivamente avaliado por Paul Zumthor que compreendera seu
sentido, ou melhor, havia muitas vezes nos impelido a ir em frente, a tornarmo-nos coesos.
Criou-se um grupo graças à realização de alguns festivais internacionais (Bolonha, Cidade
do México, São Paulo, Budapeste, Montevidéu, Paris, Barcelona, Maastricht) e através de um
circuito consolidado. Nossas edições em disco, já mencionadas, deram o devido impulso a esta
proposta. Vários artigos, ensaios, catálogos e antologias foram a ela dedicados. O fenômeno
existe, deixa uma marca reconhecível, também em função de novos adeptos. Apresenta-se no
alvorecer do novo milênio como uma das possibilidades experimentais ainda passível de ser
percorrida, sem correr o risco de parecer superada se o diálogo com as mídias for levado na
devida consideração. Il Manifesto della Polipoesia foi reproduzido integralmente em: Il Manifesto della Polipoesia. Valencia, Tramesa d’Art, 987 (catálogo); Brevi note di poesia sonora e il
Manifesto della Polipoesia, A più voci. Firenze, 989 (catálogo, ensaio); The state of poetry, the
strata of polypoetry. Atticus, nº. 9. California, Calexico, 990 (revista, ensaio); Poesia sonora
e il Manifesto dell Polipoesia. Visionario, nº. 3-4, Alessandria, 99 (revista, ensaio); Oralità e
polipoesia nell’epoca postmoderna, Il Manifesto della Polipoesia. Novi Zivot, nº. 3-4, Novi Sad,
99 (revista, ensaio); Canoni e classiﬁcazioni per una storia della poesia sonora nel Novecento
(“Cânones e Classiﬁcações para uma História da Poesia Sonora do Século XX”). Face. São
Paulo, PUC, 99 (revista, ensaio); The Sound Side of Poetry. Firenze, Zona Archive, 99 (capa,
disco LP); Polipoesia como practica de la poesia del Dos Mil, Polipoesia Primera Antologia.
Barcellona, SEdicciones, 992 (livro com ﬁta cassete, introdução); Vocalità & Poesia. Reggio
Emilia, Elytra, 995 (livro); Presentazione a Baobab Italia. Baobab, nº. 27, Reggio Emilia, Elytra,
marzo 995. (caixa com ﬁta cassete); Polipoesia, Experimental-Visual Concrete Avant-guarde
Poetry since the 960s. Amsterdam/ Atlanta, Rodopi, 966 (livro, ensaio); Poesia Sonora. Abadia
Beneditina, Palermo, 26 de setembro de 998 (dépliant); Les Ambassadeur, Marselha, Nepe,
janeiro 2000 (catálogo); Poetas em Barcelona! Juliet, nº. 96. Trieste, fevereiro-março de 2000
(revista, artigo); Em Voz Alta, Poesia & Performance. Porto, Campo das Letras, 200 (livro).

3. E. Minarelli, Henri Chopin, The University of Brisbane, 994.
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As motivações que nos levavam então a teorizar a performance
da poesia sonora existem ainda hoje, intactas. Ninguém se havia
preocupado – e hoje é a mesma coisa – de pôr alguma ordem nessa
matéria que continua sendo praticada e difundida em encontros e
festivais internacionais.
Infelizmente, apesar desse grande desenvolvimento, não se percebem novas gerações de poetas sonoros capazes de dar o seu testemunho, pois hoje parece que apenas a hiper-tecnologia mais arrojada
e a violência contra o corpo, transﬁgurado através da manipulação
genética, são as únicas pistas da pesquisa artística.
Nossa hipótese baseava-se no pressuposto de que o performer de
poesia sonora nem sempre tinha a consciência daquilo que estava
praticando. E esta impressão permanece até hoje. Ter consciência, em
poesia sonora, signiﬁca ter a capacidade de projetar e organizar em
volta da voz, em volta do núcleo da experimentação sonora, uma série
de intervenções que implicam outras mídias, sem por isso desbordar
na performance da arte, no teatro experimental, na música concreta,
ou cair na leitura de poesia. Precisava-se e precisa-se, em polipoesia,
de um elevado teor de lucidez, uma presença consciente para orquestrar essa multiplicidade de intervenções.
. “Apenas o desenvolvimento das novas tecnologias marcará o progresso
da poesia sonora: as mídias eletrônicas e o computador são e serão os
verdadeiros protagonistas”.
Essa foi uma profecia fácil e bastante previsível. Enquanto para
a década de 950 a real comercialização do gravador, pelo menos no
âmbito do velho continente33, fez com que se sentisse sua profunda
33. É oportuno lembrar que “a introdução do som por parte da Wagner, em 928, trouxe grandes
problemas de reconversão em nível de produção e distribuição” (Radio e televisione negli
Stati Uniti, dal telegrafo senza ﬁli ai satelliti, Milão, Feltrinelli, 980, p. 89). Enquanto no que
se refere à gravação magnética do som, no mesmo período, devem ser assinalados, sempre na
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inﬂuência na passagem da poesia fonética à poesia sonora, favorecendo uma transformação da típica abordagem letrista à dimensão
mais espacial – eletromagnética – do som, a mesma coisa não pode
ser dita depois da irrupção do computador na cena artística do ﬁm
da década de 980.
Os tempos de realização dos poemas encurtaram-se; é muito mais
simples aplicar os efeitos, controlar as ondas sonoras. Mas o produto
não sofreu mudanças bruscas seja do ponto de vista estrutural, seja
do conteudístico.
Sentimos que o previsto e avassalador boom informático do ﬁm
do século não tenha provocado uma vaga correspondente de nova
poesia sonora. Quem sempre usou a tecnologia a serviço do poema
continua usando-a de maneira mais soﬁsticada, veja-se Larry Wendt,
Charles Amirkhanian, Sten Hanson. Neste contexto poder-se-ia citar
de novo a extrema coerência tecnológica de um Henri Chopin que, há
pelo menos trinta anos, vem repropondo seus estilemas rarefeitos nos
limites extremos do rumorismo fonético. Outros poetas que antes não
ousavam entrar nos estúdios de gravação hiper-eletrônicos, criaram
coragem agora e deram de apertar o mouse para clicar a seleção da
própria voz visualizada no vídeo.
Dando como estabelecido o aporte fundamental da tecnologia
à causa da poesia sonora, estamos convencidos que essa é a arma
ganhadora em nome da qual o poeta sonoro tem o dever absoluto
não apenas de não se deixar encontrar despreparado diante da rápida
evolução tecnológica, mas também de experimentar o novo meio em
função do poema; de conceber a sua criação em função da sugestão
tecnológica e de seu novo aporte.
América do Norte, tanto a construção de aparelhagens a duas vias, os walkie-talkies, quanto
o vertiginoso aumento na produção de gravadores, “neste campo, desde o ﬁm da década de
930, a Bell Telephone Laboratories, a Brush Development Company e a Armour Research
Foundation tinham levado adiante a pesquisa e a produção de gravadores magnéticos, sem
todavia atingir os resultados de ﬁdelidade dos alemães”.
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Se tivéssemos que indicar um risco nesse irreversível processo
de informatização que paira sobre nós e está em plena atuação não
apenas na poesia, mas na inteira sociedade, aconselharíamos não
ﬁcar submisso aos softwares que outros inventaram e aperfeiçoaram. Aconselharíamos evitar por todos os meios aquele clima de
liberdade vigiada onde aparentemente podemos fazer tudo, mas na
realidade nada fazemos, ou melhor, fazemos aquilo que os outros
nos permitem fazer.
Eis porque apreciamos aqueles poetas pesquisadores que criam ex
novo seus softwares: Tibor Papp, Jacques Donguy, Eduardo Kac, Fabio
Doctorovitch, ou aqueles que dobram as asperezas de um programa
à sua vontade, aproveitando-o de modo original como fazem Mark
Sutherland, Philadelpho Menezes, Takei Yoshimichi.
Finalmente, deve ser dita uma palavra quanto às vias virtuais da
rede que, em nossa opinião, – e isso já foi escrito – ainda não são
desfrutáveis num alto nível criativo para produzir poesia sonora. A
Internet parece ser um sistema mais para difundir do que para criar.
A nossa é uma tomada de posição a partir do interior, na medida em
que somos um pouco otaku, pelo menos no sentido cyber da palavra34.
Encarniçados web-surfers e web-users, construímos e instalamos,
entre os primeiros, o amplo site Archivio 3Vtre di Polipoesia35, que no
34. Cf. M. Griner e R. I. Furnari, Otaku, Roma, Castelvecchi, 999.
35. Cf. http://www.iii.ii/3ViTre. Outros sites onde podem ser encontrados materiais ligados à
Polipoesia: http://www.ubu.com (CD, Coralmente me stesso - The Manifesto of Polypoetry);
http://www.altamircave. com/polipoes.html (Polipoesia como pratica del dos mil - El Manifesto
de la Polipoesia); http://www.let.run.nl/scholar_assold/iawis/news/enc.html (E. Minarelli
Polipoesia); http://www.epn.net.co/VIIfestivalpoesia/html/visual.html (Festival Internacional
de Medellin); http://web.aec.at/lifescience/archive/en/msg00083.html (Ars Electronica Linz);
http://members.es.tripod.de/saba/attractions.html (Festivales y Congresos de Polipoesia);
http://www.geocities.com./soho/workshop/6345/links_visualpoetry.html (Polipoesia); http://
www.artepostal.org.mx/bienal/fractal.html (VI Bienal de Poesia Experimental); http://www.
cecut.org.mx/prensa/marzo99/mart0.html (Polipoesia: la poesia adquiere nuevas formas);
http://www.fut.es/~bock86/pqrst.html (Radio y mail art); http://www.thing.net/~grist/
l&d/lighthom.html (E. Minarelli Polypoetry); http://www.txt.de/spress/vertrieb/label/3ViTre.
html (Dischi di Polipoesia); http://hurlyburly.cjb.net/ (Intervista a tutto campo a Enzo Minarelli); http://www.swansea.ac.uk/italian/ (Saggi sul Manifesto della Polipoesia); http://www.
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espaço de três anos (997-2000) foi visitado mais de seis mil vezes.
Nada se comparado aos poderosos sites comerciais, considerando-se,
porém, o fato de que estamos difundindo e também defendendo um
obscuro objeto, a nossa contínua visibilidade no circuito nos anima
e fortalece.
É urgente essa existência virtual, ou melhor, nós só existimos se
existirmos na rede36.
O mundo tornou-se pequeno de repente, ou quem sabe se alargou
desmedidamente, até o ponto em que não conseguimos mais distinguir o que é real do que é virtual, e vice-versa. De fato, o local, que era
nossa dimensão-base da cotidianidade, tornou-se de repente global,
graças ao know-how tecnológico e a esse novo estado glocal que nos
fascina, nos atrai inevitavelmente, nos deixa sem fôlego.
2. “O objeto ‘língua’ deve cada vez mais ser indagado em seus mínimos e
máximos segmentos: a palavra, elemento base da comunicação sonora,
assume os traços de multipalavra, penetrada em seu interior e recosturada no seu exterior. A palavra deve poder libertar suas sonoridades
polivalentes”.
Enfrentemos a velha questão do termo poesia, já proposta e – esperamos – deﬁnitivamente resolvida. Uma vez que o material básico é a
língua, movemo-nos sempre aqui, por convenção, dentro da deﬁnição
de poesia sonora. Não haveria nenhuma surpresa se o termo poesia
fosse fadado a desaparecer mesmo que – insistimos aqui – fosse uma
pena se desaparecesse, devido à imediata conotação que ele implica
elcultural.com/contenidos/reportaje/040600/.asp (Il Manifesto della Polipoesia); http://
www.exmadrid.com/~poexperimental/alsumario.htm (Il Manifesto della Polipoesia).
36. P. Virilio, Speed and Information: Cyberspace Alarm!, em CTheory, http://www.ctheory.com.
Interessante também registrar aqui uma informação que faz pendant com a que acabamos de
citar e que é igualmente verdadeira: “le site c’est l’homme” (o site é o homem), (Doc(k)s Web,
série 3, nº. 2-22-23-24, 999, p. 8), ou seja, o site da Web, para existir, precisa da mão humana
que o cria.
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(com certa ambigüidade, talvez, e alguma falsa expectativa, devido
à difusão consolidada do termo). Abandonar-se, porém, ao mare
magnum das artes signiﬁca gozar das vantagens indubitáveis de reconhecimento que a deﬁnição de arte comporta, em prejuízo de um
nítido rebaixamento do limiar de identidade setorial, a especiﬁcidade
de ser poeta, para sermos exatos.
Sabemos que nossa missão deve ser realizada, sempre e de qualquer maneira, na linguagem transmitida pela voz, que tem a dupla
acepção oral e vocal. Neste binômio é que se concentra toda a pesquisa da poesia sonora.
Um dialogismo que arrasta consigo outros enquanto signiﬁcadosigniﬁcante, ou seja, a oralidade está para o signiﬁcado assim como a
vocalidade está para o signiﬁcante. E ainda outra proporção: a oralidade está para a cadeia morfossintática assim como a vocalidade está
para o rumorismo fonético.
Os traços da multipalavra adquirem valências fundamentais; pelo
menos no nível estrutural tem-se uma veriﬁcação direta daquela
genial intuição que foi a palavra-valise (portmanteau) introduzida
na segunda metade do século XIX por Lewis Carroll e sucessivamente elaborada e empurrada até seus limites extremos de atuação
pelo experimentalismo joyceano. Ambas as pistas, porém, ﬁcavam
conﬁnadas ao leito da página escrita, enquanto o que torna logo
reconhecível a multipalavra é sua explosão em chave vocoral, seu
emprego na viva voz.
Por exemplo, depois das grandes estações do rumorismo da década de 980, onde a linguagem era eviscerada vocalmente, chegou-se,
no começo dos anos 990, à recuperação da integralidade da palavra.
Uma palavra vocoral capaz de liberar ainda aquela energia polivalente,
reprimida no nível da escritura; energia que sai tanto sob a forma de
fonema, principalmente através das técnicas da permutação ou do reducionismo, quanto sob a forma de seqüência assintática de palavras,
mesmo que tratadas segundo sua dimensão tradicional.
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Isso torna vão o ato da fala, torna-o inútil em sua banalidade
cotidiana e, além disso, exige uma ginástica mental no momento da
recepção, pois a atenção é atraída pela nudez rica do signo lingüístico,
reforçado e reavivado dessa forma pela nova linfa verbal.
A palavra deve tornar-se de fato multipalavra, quebrar a “estaticidade” do equilíbrio escrito, exasperar o decoro da mão única e
mover-se sobre diferentes faixas, acumulando lascas de sílabas e
de fonemas que provêm de outras palavras; criar as premissas para
enganchar signiﬁcados múltiplos e, portanto, também para obter sua
plena expansão relacionada, inclusive, a outras mídias. Como nos
revela Mikhail Bakhitin: “O enorme trabalho sobre a palavra tem por
ﬁnalidade última a superação da palavra. Nos libertamos da língua
em sua indeterminação lingüística não através de sua negação, mas
mediante seu aperfeiçoamento imanente”.
Nesta direção operam poetas interessantes como Clemente Padin,
Chris Mann, Amanda Stewart, Julien Blaine, Serge Pey, Bermnard
Heidsieck, Bartolomè Ferrando, David Moss, Anna Homler, Josef
Riedl, Ide Hintze, Philippe Castellin.
3. “A elaboração do som não admite limites, deve ser impelida além do
limiar do puro rumorismo, um rumorismo signiﬁcante: a ambigüidade
sonora, seja lingüística seja vocal, tem sentido se conseguir valer-se
plenamente do aparato instrumental da boca”.
O instrumento príncipe é a boca, com todos seus atributos anatômicos, sendo portanto evidente o fato que seu ﬂuxo seja vocoral.
Desse ponto de vista, a velha intuição letrista – e antes dela dadaísta
e futurista – conﬁrma-se como vencedora. A novidade consiste em
não se colocarem limites para a expansão do som.
A tão amada linguagem, amada a ponto de destruí-la, sofre uma
tortura estrutural impelida pelo inesgotável amor-ódio. O alvo declarado outro não é que o esclerosado conceito da sonoridade trasibila
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dicional. O poeta sonoro, passando por cima de toda regra, impõe a
arrogância do próprio valor estético, perseguido até o extremo – o que
é, na prática, uma transposição das teorias de Sade no plano fonético,
sendo a vítima designada a linguagem à mercê do poeta-algoz.
Foi exatamente isso que se passou com um personagem único em
seu gênero: Demetrio Stratos. Nele, o instrumento-boca foi utilizado, quando não completamente espoliado, em níveis humanamente
impossíveis. Disso derivaram rarefações sonoras, virtuosismos vocálicos que haviam derrotado também a própria resistência do corpo.
O objetivo era arrombar aquela parede que separa o que era do que
não era possível fazer com a voz (ouçam-se de novo as Investigazioni diploﬁche e triplofoniche de 978). Seu experimentalismo, depois
de suprimir qualquer controle da razão, desenrolava-se sem brida
alguma: a úvula ligada à alma, ato rumoroso, instintivo, enraizado
e atingido no estrato mais profundo do eu, da mesma forma – para
estabelecer um paralelo com a literatura – do que tinha acontecido
com a escritura automática, primeiro com Lautréamont e depois com
os poetas Surrealistas.
Ao longo dessa faixa de que Stratos é a ponta encontram-se outros
dignos herdeiros, quem sabe não tão dotados como o artista gregomilanês, mas sempre arrebatadores no palco, como Jaap Blonk, Valeri
Scherstjanoi, Brenda Hutchinson, Miroslaw Rajkowski, Christian Prigent, Giuliano Zosi, Katalin Ladik, Nobuo Kubota, Makigami Koichi,
Paul Dutton e Américo Rodrigues.
Um discurso à parte deve ser feito sobre Sainkho, a artista da República de Tuva, moradora de Viena, que se impôs recentemente ao
apresentar-se em festivais internacionais, graças às suas válidas e indiscutíveis qualidades sonoras. Sua obra apresenta-se livre dos excessos
inúteis de signiﬁcado e a artista sente-se, portanto, autorizada a gorjear
livremente pelo espaço, sem vínculos de conteúdo, todo seu repertório
de virtuose, por sinal surpreendente, principalmente pelos tons altos e
pelo vibrato uvular. Mas, a julgar pelos trabalhos gravados em Naked
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Spirit, um CD de 998, produzido em Florença pela Amniata Records,
sentimos falta daquela tensão intelectual, daquela corporeidade ideológica tão viva em Stratos. A surpreendente cascata de vocalizações
da primeira audição se transforma num costumeiro cânone repetitivo,
bastante artiﬁcial que, se ao menos estivesse ancorado em seu húmus
antropológico, poderia revitalizar-se e manter-se constante na altura.
Para perceber quão evanescente é Sainkho, basta pôr-lhe ao lado outra
ﬁgura de mulher, a de Diamanda Galás, de outra espessura carismática.
Pensamos na Galás da primeira fase, naquele pico absoluto representado pela Plague Mass (Um CD de 984) onde o satanismo, no sentido
de oposição e acusação, acoplado a uma experimentação vocoral
inteligente e à solta, formam uma união inoxidável. Diferentemente
de Sainkho, mais levada aos agudos, Galás, devido inclusive a uma
intrínseca qualidade tímbrica de sua voz, age mais nos tons graves, e
sua voz em ﬁligrana lembra as cavernas ancestrais e nos faz arrepiar.
A radicalidade do som vocoral pode ser igualmente alcançada
apoiando-se na sonologia computacional. É sempre melhor começar
pelo trecho da voz natural, voz que sai concretamente da boca, e não
por aquela aura de artiﬁcialidade que nos é dada por um software. A
abordagem eletrônica faz com que não mais se reconheça a voz, pois
ela parte como oralidade e chega como vocalidade, era palavra e torna-se trapo sonoro, atravessando várias fases de trituração fonética,
portanto de rumorismo. Um obstinado atentado de desestruturação
do código sonoro, aos poucos ﬁltrando e progressivamente afunilando a espessura do denotado até reduzi-lo a uma massa informe
ou disforme, não passível de ser negociado na mesa das negociações
comunicacionais.
Hoje esse limiar de demarcação entre reconhecimento e irreconhecimento é continuamente ultrapassado, graças a poderosos
programas e, considerando-se que o progresso tecnológico quebra
recorde atrás de recorde, já deixamos de nos admirar diante das
contínuas surpresas.
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Só desejamos que o poeta sonoro não tenha que correr atrás da
quimera da última invenção porque a rampa de lançamento tecnológica já não lhe permitiria mais decolar. Sua tarefa consiste em não
se mostrar demasiado submisso, em se aproximar do fogo e admirálo, sem, porém, se queimar. Eis porque a força do projeto, a garantia
da consciência do fazer, permanece central. Volta, com insistência o
estatuto da consciência como esquema criativo.
Uma vez chegados a este ponto, fazemos questão de estabelecer
um paralelismo sócio-poético entre poesia sonora e urbanística.
Que nos seja permitido escrever, como premissa e não sem certa
tristeza, que a sonoridade dos centros metropolitanos lembra, cada
vez mais, uma rica descarga de ruído, de rumor branco37: tamanha é
a confusão que não dá para reconhecer os sinais captados nem como
sons, nem como rumores. E o público, já agora acostumado com esse
amontoado, estragado por esse desgaste cotidiano e, por isso mesmo,
transformado em seus gostos por anos de guerrilha urbano-sonora,
identiﬁca-se melhor com aqueles poemas que repropõem aquelas
suas distorções. Explica-se, assim, porque alguns poemas sonoros
de Henri Chopin, de Bob Cobbing, do alemão Claus ou também os
Crirythmes de um Düfrene tenham tido tanto sucesso. Eles simplesmente deram ao público, sob forma de poesia sonora, aquilo que já
existia na sociedade. E ela soa inclusive como resposta, embora paradoxal, para aqueles que acusavam a poesia sonora de estar distante
do contexto social.
A medida ainda não está cheia. Hoje o traço de rumor, decrescente
no circuito internacional dos festivais de poesia sonora, encontra um
repentino boom na terra nipônica. Surgem em Tóquio personagens
como Akita Masami que compilam CDs inteiros de 73 minutos e 23 segundos (Rainbow electonics) com serras elétricas aplicadas em metal,
assobios, rangidos, motores, bem além dos achados de um Francesco
37. Cf. T. Labranca, Andy Warhol Era un Coatto, Roma, Castelvecchi, 996.
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Russolo, que empalidecem na comparação, isso sem considerar as
verdadeiras rajadas repetidas de ruído branco. Ruído branco sobre
ruído branco. Ao se ouvirem estes trechos perde-se a percepção do eu
e da memória, e a dor se transforma em gozo, nirvana rumórico. “O
ruído é fortíssimo” – diz Hino Myuko – “anula qualquer coisa, mas se
você se abandona, ocorre uma estimulação das endorﬁnas e seu corpo
descobre novas sensações”38. “O ruído é usado como novo parâmetro
da sensibilidade e tem o poder de nos chamar imediatamente de volta
à vida”, continua Masami39.
Para Haino Keiji trata-se, ao contrário, de fazer uso de um rumorismo psicodélico, alternado com murmúrios, suspiros, gritos, única
concessão – esta – à vocalidade.
Para aquela geração de poetas sonoros que desde a década de 980
ﬁzera experimentos de rumorismo fonético, é um prazer ler deﬁnições
de tipo pornoise (pornorrumor) ou terroristas fônicos, que se declaram prontos a realizar concertos onde ninguém respeita o tempo de
ninguém, numa atmosfera anarco-musical, onde o termo música não
tem mais sentido e acaba-se por instaurar a ditadura do ruído.
38. Segundo Backtin “Uma música sem conteúdo nada mais seria do que um estímulo físico de
um estado psicoﬁsiológico de deleite”. Leia-se também “Ruído, silêncio” primeira parte do livro
de Heloísa de Araújo Duarte Valente, Os Cantos da Voz (São Paulo, Annablume, 999, pp. 2998), onde se encontra, entre outras, a bela teorização da esquizofonia formulada, a seu tempo,
pelo canadense Murray Schafer, a separação do som da fonte que o produziu (p. 80) e uma
frase de Hitler bastante emblemática, para ser colocada dentro do ruído da política, ou melhor,
da política do ruído: “jamais teríamos conquistado a Alemanha sem os alto-falantes” (p. 8).
Emblemático também o fato de que o musicista de Toronto, Murray Schafer, que praticou
na adolescência a poesia sonora, não apenas se gabe por tê-la praticado, mas declare querer
continuar a fazê-la, sendo a sua disciplina ainda desfrutável; cf. nossa entrevista realizada na
cidade do México em maio de 2004.
39. A. Gomarasca e L. Valtorta, op. cit., p. 64. Semelhantes aﬁrmações levam-nos a formações
pseudomusicais do tipo dos Afrika Bambata, capazes de incluir em seus discos trechos fora de
qualquer lógica e intermináveis scratches com mixagens de fala, que deram vida ao fenômeno
mais conhecido como hip-hop. Cf. Catálogo Link, Bolonha, abril-maio 998, Afrika Bambata,
Looking for the Perfect Beat, 989-995, The Wire, 207, Londres, 200. No âmbito italiano, lembramos tão somente algumas performances do grupo capitaneado pelo poeta genovês Claudio
Pozzani no começo da década de 990, enquanto, em nível europeu, o performer francês Joël
Hubaut sintetiza essa pesquisa do rumor principalmente na década de 980.
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4. “A recuperação da sensibilidade do tempo (o minuto, o segundo) fora
dos cânones da harmonia e da desarmonia, porque apenas a montagem
é o justo parâmetro de síntese e equilíbrio”.
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Parafraseando a famosa frase de Gisèle Brelet, a essência da poesia
sonora é sua forma temporal: a forma é real apenas quando corresponde a uma experiência temporal do criador.
Este ponto é tão importante que é capaz de sancionar o sucesso ou
o insucesso de um poema sonoro. Não por nada falavam em minutos
e segundos.
Gostaríamos de saber por qual razão um poema dura x ou y minutos. Esta aﬁrmação é ﬁlha direta daquela que assinalava a proeminência do projeto e da consciência dele. Signiﬁca que o poeta sonoro, ao
criar, mantém sob controle todos os elementos constitutivos, domina
seu uso, a ﬁm de obter os efeitos desejados.
Às vezes acontece que as performances venham a ser preparadas
considerando o tempo como protagonista, assegurando a ele uma
valência signiﬁcante, como no caso de Gerard Rhum, artista histórico
do Wiener Gruppe, do catalão Josè Calleja e da colombiana Maria
Teresa Hincapie. Queremos reiterar que o tempo cênico-performativo
é bastante diferente do tempo receptivo do público. Logo, o tempo
da performance deve ser coerentemente sustentado pela necessidade
estrutural do próprio poema. Não estamos nos referindo a um tempo
pleno, no sentido de algo que tenha necessariamente que acontecer,
estamos falando de um tempo justiﬁcado, coerente com o escopo que
se tem em vista. Kirsten Justesen em Ice Walk – uma performance
realizada em Kopenhagen em 992 – exibia grandes cubos de gelo
que deveriam derreter dentro de determinado prazo, escandindo
os ritmos temporais de sua intervenção. Este é um exemplo básico.
Na questão do tempo empenharam-se alguns artistas Fluxus como
Dick Higgins, Allan Kaprow, Alison Knowles, Eric Andersen, Charles
Dreyfus, mesmo se o aspecto sonoro denunciava, às vezes, carências
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inesperadas que eram amplamente preenchidas por um uso calibrado
e consciente da temporalidade.
Jamais pensamos que a melhor abordagem de uma performance
cuja característica peculiar está no tempo, pudesse ser realizada em
uma única entidade, em um único bloco, sem recorrer à montagem,
ao assim chamado corte da ﬁta. Recorrer a esse método parece indispensável caso se queira imprimir ao poema sonoro um mínimo de
desenvolvimento.
A articulação estrutural complexa pode ser obtida por meio da
técnica da montagem que permite isolar o som e transpô-lo para
outro lugar, de modo que aquele mesmo som, além de seu signiﬁcado
original, adquira outro novo que lhe é dado pelo contexto em que,
arbitrariamente, foi inserido.
Hoje a montagem de um trecho oral, graças à simplicidade dos
softwares quando comparados com a voz, pode ser feito rapidamente
no monitor do computador, enquanto que até a década de 980 era
preciso cortar a ﬁta ﬁsicamente e colar as duas extremidades. Da
bricolagem ao computador. Esta simpliﬁcação dos procedimentos
não implicou, porém, um melhor uso da montagem, provando mais
uma vez que não é o desenvolvimento tecnológico que traz qualidade
ao poema. Poetas como Bernard Heidsieck, John Giorno, Fernando
Millán, Gianni Emilio Simonetti e o saudoso Joan Brossa40, sobretudo
em seu teatro Strip-tease, dominam o componente tempo durante o
ato criativo, concepção essa que incorpora a montagem.
O corte permanece uma passagem obrigatória para uma sistematização orgânica do material poético.
Ao lado dessa prática deve ser colocada a utilização de faixas
múltiplas para gravar a voz toda vez que for necessário. Trata-se
do multiplay que acumula por sobreposição uma ou mais faixas de
40. O artista e poeta catalão costumava freqüentemente dizer: “poeta y poesía escénica son la
misma cosa”.
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gravação, como se o poema fosse um madrigal eletrônico. Deve ser
notada a nítida diferença em relação à montagem que aproxima o
que é distante ou separa o que está próximo.Trata-se de soluções
técnicas diferentes no que diz respeito à impostação, mas sob o perﬁl
conceitual elas apontam para a mesma direção: racionalizar o tempo
justiﬁcado, gerir o tempo pleno, utilizando-o conscientemente.
Finalmente, há poetas que, mesmo sem ostentar grandes teorias
quanto ao tempo e ignorando as potencialidades tecnológicas, agem
segundo uma montagem mental, cerebrovocoral, na medida em que,
durante o ato performativo, sentem de tal forma o peso do tempo que
o corpo deles se encarrega – como os ponteiros de um relógio – de
escandir ele mesmo o tempo que passa. Exemplos deste trabalho corporal-temporal podem ser vistos em Llorenç Barber, Josè Iges, Pierre
Andè Arcand, Serge Pey e Américo Rodrigues.
5. “A língua é ritmo, os valores tonais são reais vetores de signiﬁcado:
antes vem o ato de racionalidade, depois o ato de emotividade”.
Este é o ponto que determina o primado da vocoralidade sobre a
escrita, o tom signiﬁcante sobre a estrutura morfossintática portadora
de sentido. Demetrio Stratos costumava dizer que “o ritmo desenvolve a elevação da consciência ﬁsiológica”4, captando com perfeição
aquele traço sacral-universal que a voz possui em suas evoluções rítmicas. A língua, compreendida como órgão anatômico, é comparável
a um dedo, a um braço, ao pênis e, ao imitá-los, produz movimentos
sonoros dotados de uma força própria que produzem impacto sobre
quem ouve. A voz pode ser de peito, de cabeça, de diafragma, mas o
que conta é o módulo rítmico dentro do qual é articulada e, nesse
caso, torna-se objeto contundente, carícia suasiva. O ritmo deve ser
decidido conscientemente, uma vez que ele nasce dentro do corpo
4. D. Stratos, “Diplofonie e altro”, Il piccolo Hans, nº. 24. Bari, Dedalo, outubro-dezembro 979,
p. 85.
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do performer. Ritmo signiﬁcante porque ritma o corpo do poeta, cuja
voz é protuberância visível, como nos hieróglifos egípcios, onde ela
era representada visualmente por uma entidade concreta, enquanto
materialidade vocálica.
Possuir o ritmo do poema signiﬁca ter suas coordenadas prossêmicas. Os poetas sonoros válidos possuem esse dom. Citamos
ainda Chris Mann e Amanda Stewart, depois Allan Vizents, Richard
Kostelanetz, Carlos Estevez, Rod Summers, Dmitry Bulatov, Rosaria
Lo Russo, Valeri Scherstjanoi, Vladan Radovanovic.
Escolher o ritmo conveniente de maneira cuidadosa e jamais
conﬁar na improvisação no palco. A ﬁm de articular esta aﬁrmação,
vamos pedir emprestada a John Cage uma arguta argumentação: “se
for não-intencional, tudo é permitido, se for intencional, tudo não é
permitido”42 para reaﬁrmar de que forma a intencionalidade está na
base de uma decisão especíﬁca. O poeta sonoro não está realizando
uma jazz session, com todo o respeito que alimentamos pela ordem
democrática dessa prática musical, ele está performando o seu polipoema. Colocamo-nos, portanto, no pólo oposto ao da improvisação
porque gostamos de dar um passo após o outro, sabendo onde vamos colocar os pés, e estamos tão seguros dessa certeza que iremos
estendê-la como um sopro de racionalidade à estrutura inteira do
poema. “O verdadeiro é o inteiro”43: apenas nos colocando diante do
todo atingiremos a verdade. Nosso inteiro comporta a tipologia polipoética, o que equivale ao diálogo da voz aberto para o mundo das
mídias, além da totalidade do corpo (mente, pensamento, coração).
O ato polipoético funda-se sobre uma instrumentação racional para
nuclear sua própria verdade. Exige-a, para além do repente intuitivo
42. W. Burroughs e J. Cage, Chance Encounter, Leicester, De Montfort University, 998, p. 7;
mas jamais poderíamos concordar com uma outra máxima igualmente famosa de Cage:
“the highest purpose is to have no purpose” (“O propósito mais alto é não ter nenhum
propósito”).
43. G. Vattimo, “Dialettica, diﬀerenza, pensiero debole”, em Il pensiero debole, ed. cit., p. 7.
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também necessário para a criação. Cada unidade implica um objetivo,
preparativos para um destino, uma vez que subtende um telos lógico.
O uso da razão apresenta-nos um território decididamente real concreto a ponto de atribuir pleno direito de racionalidade à realidade e
vice-versa44. Uma realidade, para concluir, enfrentada através de um
percurso marcadamente socrático e nada dionisíaco, para retomar
aqui as conhecidas categorias nietzscheanas.
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6. A polipoesia é concebida e realizada para o espetáculo ao vivo, entrega-se à poesia sonora como prima dona ou ponto de partida para
relacionar-se com a musicalidade (acompanhamento, linha rítmica), a
mímica, o gesto, a dança (interpretação, ampliação, integração do poema
sonoro), a imagem (de TV, diapositiva, enquanto associação, explicação,
redundância, alternativa), a luz, o espaço, os costumes, os objetos”.
Transcrevemos uma breve citação a respeito do Lied, antes de
tratar do sexto e último ponto, talvez o mais incisivo. “Aquilo que se
funde no Lied não é a música e a poesia enquanto entidades abstratas,
mas uma palavra e uma melodia que se movem em volta de uma
subjetividade perdida...”45. Pergunta: por que evidenciamos o verbo
44. F. Bastos, Crise da Razão, Desconstrução, Tecnologia e Falência da Estética, ed. cit., pp. 8-20.
45. E. Donda, “Schubert’s lieder”, em Il piccolo Hans, ed. cit., pp. 39-40 (itálicos nossos). Depois
de uma audição maravilhada de toda a liederística de Schubert (ele compôs mais de seiscentos
lied) continuamos da opinião de que o Lied representa uma etapa fundamental do triunfo
vocal. Seu módulo espontâneo de abordagem temática, sem nunca escorregar abertamente
no folclore, seu amarrar-se de qualquer modo à arte culta através dos escritos dos grandes
poetas, para depois reverter o produto ﬁltrado, quase vulgarizado, em função de extensas
camadas de consumo, tornam-no de alguma maneira precursor das práticas sonoras (Cf. M.
Bortolotto, Introduzione al Lied romantico. Milano, Adelphi, 984, p. 3). Além disso, o Lied
insiste na predominância do cantado sobre a música instrumental por meio de uma atmosfera
musical propensa a evidenciar o conteúdo como prolongamento ideal do texto. Nas devidas
proporções, isso antecipa o que repetidamente dissemos acerca do papel fundamental da
voz que, justamente, relega as componentes das outras artes, música inclusive, a uma função
secundária. Temos clara consciência de que essa posição repisa as teses dos Iluministas, ou
melhor, dos Enciclopedistas, tão encarniçados na subserviência da música à exaltação, à
intensiﬁcação da musicalidade intrínseca da linguagem. Não deve se deixar de mencionar,
porém, que a periculosidade do conceito de fusão, que soa tão nocivo aos nossos ouvidos, já
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fundir-se? Para lembrar que toda a produção performativa, desde o
começo do século com as vanguardas históricas (Futurismo, Dadaísmo) até a recente intermídia, passando pelo Letrismo de Artaud
até Paul de Vree, sempre atuou de acordo com diversas gradações de
fusão, misturando as mídias envolvidas, mesclando-as até o ponto de
dispersar seus traços peculiares e fazê-las adquirirem outros, novos.
Parece-nos que isso encontra sua exata correspondência no conceito
de hibridação introduzido pelo estudioso canadense McLuhan46.
Consideramos que a polipoesia, mesmo que não tenha o carisma
ambicioso de uma nova teoria, tem a pretensão de querer aclarar melhor o ato performativo. Ela nasceu expressamente para ser executada
diante de um público – precisa dele, exige-o – e nisso é dialógica e
pretende um público ativo, aberto, interativo.
A polipoesia, na prática, não realiza nem fusões nem hibridações,
sendo mais uma apresentação do que uma representação. Ela eleva
o papel do protagonista competente em vocoralidade, eixo portante da poesia sonora, capaz de empreender o diálogo com outras
mídias sem perder nem diluir sua especiﬁcidade. Quantiﬁcando a
porcentagem: 60% do produto polipoético cabe à vocoralidade, e o
restante aos outros elementos em jogo. Como essa relação dialógica
nasce com Rousseau, para quem a união da música com a poesia signiﬁcava “uma potenciação expressiva de uma e da outra”. (E. Fubini, L’estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino,
Einaudi, 987, pp. 55-56).
46. Cf. A. Kroker, “The Processed World of Marshall McLuhan”, em CTheory, ed. cit. Acreditamos
que certas boutades sobre a presumida totalidade da poesia tenham nascido de uma leitura
apressada de Wagner, idealizador da Gesamtkunstwerk, ópera total em que todas as artes devem colaborar e se encontrar fundidas umas nas outras, onde todas elas devem desaparecer e
submergir para reemergir na criação de um novo mundo. Sabiamente, Massimo Sila amortece
os entusiasmos: “[…] o ideal da fusão das artes em uma realidade superior, o reencontro de
uma unidade perdida..., perseguido na forma wort-ton-drama, onde palavra e som nascem na
alma de um único criador” (M. Mila, Breve storia della musica, ed. cit., p. 243, itálicos nossos).
Com efeito, o pressuposto utópico da Gesamtkunstwerk apóia-se na crença da origem comum
das palavras e da música na linguagem primitiva, mesmo se o próprio Wagner, como extrema
homenagem a tal convicção, jamais viesse a utilizar um som puro: “tudo se encontra mesclado,
nunca é concedido ao ouvido a festa de um timbre límpido, nunca uma ﬂauta, nunca uma
viola ou a voz humana, mas uma mistura disso tudo” (Idem, p. 245).
sibila

211

(poesia sonora-vocoralidade em relação às mídias) deve ser conduzida rigorosamente, iremos nos valer da phrónesis47 como praxe para
demonstrar quanto se deva caminhar pela estrada da racionalidade
com tenacidade e perseverança.
Intrigou-nos bastante este ideal prático da phrónesis que deve ser
entendido sem dúvida no sentido aristotélico de sabedoria, aplicação
correta de um projeto, de um plano bem articulado, de um saber orientado para a realidade.
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Phrónesis, também sinônimo de sapiência – se forçarmos um pouco o signiﬁcado –, livre porém da conotação moralística que já se percebia no próprio
Aristóteles. Convencidos por esse saber prático, dirigido para uma situação
concreta, sempre capaz de escolher o justo meio para o justo ﬁm, capaz de captar
o sentido das circunstâncias, dos acontecimentos, o adotamos como panacéia
polipoética, capaz de eliminar constrangimentos frente às diﬁculdades do enredo
e – sobretudo – ágil em distinguir aquilo que é conveniente daquilo que não é.
Disso decorre que o acoplamento polipoesia-phrónesis deve ser visto justamente
como uma gazua ousada e habilidosa, capaz de arrombar as fechaduras das engrenagens midiáticas, focalizando, oportuna e tempestiva, a combinação exata.
Uma razoabilidade prática, um guia não casual que torna o poeta Können. Um
ser capaz, responsável, consciente de conseguir, sempre e em qualquer caso, a
essência das coisas, atribuindo a essa razoabilidade, a razoabilidade da voz, uma
superioridade declarada.

Mudando agora de enfoque, se olharmos para outros campos,
descobriremos que tudo está em movimento. Por exemplo, a ciência
clássica48 antes punha ênfase na estabilidade, no equilíbrio, enquanto
47. H. G. Gadamer, Verità e metodo, a cura di Gianni Vattimo. Milão, Bompiani, 985, p. 43-47 e p.
346-375 (ver a versão brasileira: Verdade e Método, Rio de Janeiro, Record, 998). Cf. também,
H. G. Gadamer, Verità e metodo 2, integrazioni, a cura di Riccardo Dottori. Milano, Bompiani,
995, p. 275-284, relendo esse trabalho, considerado dos mais iluminadores do século recémencerrado, surpreendeu-nos agradavelmente a vasta dissertação sobre o que Gadamer denomina oral poetry. No ponto culminante ele aﬁrma: “a poesia oral já se encontra no caminho
do texto, assim como a poesia que passa de geração a geração através da recitação rapsódica
já está na via da literatura” (p. 338). Cf. F. Bastos, Crise da Razão, Desconstrução, Tecnologia e
Falência da Estética, ed. cit., p. 8.
48. Cf. I. Prigogine, em G. Romano, Digital Touch, Juliet Photo, n. 93, Trieste, junho 999, p. 4.
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agora, em nossa sociedade pós-moderna, todos os níveis de observação encontram-se envolvidos, razão pela qual nos deparamos com
ﬂutuações, bifurcações e processos evolutivos. São justamente as ﬂutuações e as bifurcações que se coadunam com a pesquisa polipoética,
que coloca em crise a poesia tradicional e torna a lançar seu próprio
processo evolutivo no interior de uma linha hierarquicamente vertical e não horizontal, tal como fora perseguida pelas experiências
históricas precedentes. Trata-se de um conjunto concentrado em
movimento contínuo, um todo que deve ser retomado, ou melhor
reapropriado, segundo a perspectiva de um pensamento da totalidade
e de um pensamento da reapropriação49.
Isso signiﬁca que a poesia sonora deve reivindicar para si o papel
primário no processo de reapropriação das funções poéticas midiáticas. Ação esta que deve ser realizada em qualquer caso, mesmo
com cinismo e sem escrúpulos, atirando-nos – se necessário – no excesso cacofônico, multiforme e disforme, uma vez que isso funciona
sempre como antídoto contra a mediocridade, a superﬁcialidade e
a platitude da vida.
Como isso pode ocorrer? O campo está livre para as mais impérvias experimentações. O semáforo está verde. Nossa tarefa esgota-se
ao estabelecer as porcentagens da dosagem polipoética. O ato criativo
dá-se como conseqüência, já que são dados os perímetros extremos
do percurso.
Se porém invertermos os termos do discurso e nos colocarmos
no ponto de vista do receptor – como, aliás, ﬁzemos muitas vezes
nesse estudo – não poderemos deixar de constatar, com certa amargura, o dado objetivo segundo o qual, diante de um conteúdo total
de informação, apenas míseros 7% são destinados ao material verbal,
enquanto exorbitantes 93% vão para elementos não verbais. Nosso
credo permanece o mesmo, não sai assustado nem machucado por
49. G. Vattimo, em Il pensiero debole, ed. cit., p. 7.
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causa disso, “a palavra oral nunca está só”50 porque se faz acompanhar
pelos valores fáticos do performer, dos quais já se falou, e se vale
– como suportes secundários – de outras linguagens, na nossa utópica
convicção de derrubar a barragem que obstrui o ﬂuir da voz.
Como só se sabe o que se recorda, não é uma novidade que o
público tenha resistência às inovações e se incline a querer ouvir só
o que conhece ou reconhece. Isso não autoriza os poetas a repisar,
por exemplo, as pegadas dos desabusados palimpsestos feitos para a
TV-lixo. Ao contrário, parece ser boa tática inserir no ato polipoético
algum elemento de fácil leitura para que se materialize uma percepção
imediata sobre algum detalhe. Deve sempre existir um gancho, um
estado de comunicação atuando. O expectador está à procura do que
já conhece e, num segundo tempo, prefere uma “dramatização dinâmica”5, baseado na qual as imagens assumem papel determinante,
tanto as imagens concretas quanto as veiculadas pela sonoridade. Voz,
corpo, imagens, luzes, objetos, roupas, mímica, criam aquilo que passa
a ser o ponto focal da audição oral, ou seja o ambiente icônico, o espaço cênico em que opera o performer. Se nos pedissem um conselho
para aperfeiçoar a polipoesia, deveríamos nos concentrar com mais
vagar no interstício espacial que existe entre nós e o interlocutor, criar
uma mise en scène onde tudo esteja coerente com os nossos princípios
e impressione. O que importa é o impacto psicológico sobre o público,
que devemos sempre saber surpreender, ou melhor, estontear e não
fazer adormecer, segundo a conhecida fórmula nietzschiana.
Entre os praticantes mais em vista, devem ser lembrados pelo
menos Xavier Sabater, Fernando Aguiar, Ivette Roman, Endre Szkarosi, Clemente Padin, Miroslaw Rajkowski, Rod Summers, Michael
Lentz, Jaap Blonk, Anna Homler, Seiji Shimoda, Smelly, Enzo Berardi, Luisa Sax, Tomaso Binga, Massimo Mori, Giuliano Zosi,
50. D. de Kerckhove, La pelle della cultura, ed. cit., p. 4.
5. Ivi, p. 5.
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Felipe Ehrenberg, Eduard Escoﬀet, Mark Sutherland e o saudoso
Philadelpho Menezes.
Há muitos outros performers, que mesmo ignorando-os ou ﬁngindo ignorá-los, acabam trilhando os mesmos caminhos indicados
aqui, uma vez que suas performances se baseiam mais no cálculo
preciso do que na espontaneidade, mais na soﬁsticação eletrônica do
que na pobreza elementar, mais no excesso e na exuberância do que
na simplicidade52.
Como conclusão do que dissemos, avalizamos a tese segundo a
qual a polipoesia contém as características típicas do sublime53.
Com certeza ela pertence à esfera das vanguardas: a obra polipoética procura apresentar o que há de não apresentável em nosso
mundo, sendo que termos como espetacularização, mediatização
adaptam-se bem a esse tipo de pesquisa que procura combater cada
dia em muitos fronts para que não ocorra “a perda do objeto e a
supremacia do imaginário sobre a realidade”. O fato de prevalecer o
imaginário nem sempre é positivo, tanto é que nosso tempo estressado, angustiado, frustrado e alienado “prefere a imagem à coisa, a cópia
ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser”54.
Nosso caminho não mudou muito, apresenta-se como sempre em
subida, porque talvez este seja realmente nosso destino e quem sabe
por isso mesmo continuamos a ser e a declarar-nos poetas: “a poesia
é o ato que faz ser o que não é”55.
Não podemos dar por terminada esta obra em volta da qual gastamos anos de duro e apaixonado trabalho sem referir um kôan clássico,
52. Cf. Michel Giroud a propósito da XI Bienal de Paris, em L’Art Vidéo 980-999, ed. cit. p. 2.
53. Cf. W. Welsch, “La nascita della ﬁlosoﬁa postmoderna dallo spirito dell’arte moderna”, Juliet, nº.
93, Trieste, junho 999, pp. 24-29. Ver também J. F. Lyotard, Anima anima, sul bello e il sublime,
Parma, Pratiche, 995 e M. Costa, O Sublime Tecnológico, São Paulo, Experimento, 995.
54. L. Feuerbach, em C. Salaris, Il movimento del settantasette, Bertiolo, AAA Edizioni, p. 29.
55. P. B. Shelley, em Q. Principe, Se i legislatori fossero poeti, Il Sole 24 ore, nº. 54, 7 de junho de
998, p. 3. Cf. M. Praz, Storia della letteratura inglese, Florença, Sansoni, 968, pp. 449-455. Cf.
P. B. Shelley, Difesa della poesia, Roma, Coliseum, 986.
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que é o quesito ilógico usado pelo Zen para alcançar a iluminação,
quesito que nós desapaixonadamente dedicamos à polipoesia: “se
pensas que não está, está, e se pensas que está, não está”.

A VOZ É PRINCESA

Tradução: Aurora F. Bernardini

) Filippo Tommaso Marinetti – Itália
Battaglia di Tripoli – Battaglia: Peso + Odore [Batalha de Trípoli
– Batalha: Peso+Odor],  de agosto de 92
Intelligenze scomode Del Novecento [Inteligências Incômodas do
Novecentos] de Giano Accame e Sergio Tau
4 de outubro de 200, Rai Educational.
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2) Francesco Cangiullo – Itália
Il Sifone d´oro [O Sifão de Ouro], 93
Gravado pelo autor em outubro de 975
Futura – org. Arrigo Lora-Totino, Milão, Cramps, 978.
3) Aleksiéi Krutchônikh – Rússia
Requiem
Gravação do autor, Moscou, 95.
4) Hugo Ball – Alemanha
Gadji Beri Bimba – Versos Sem Palavras, 96
Musik und Poesie für Stimmen [Música e Poesia para Vozes],
Esslingen, 994.
5) Raoul Haussman – Alemanha
fsmbw/ O F F E A H , 98
Munique, S. Press Torband Verlag, 970.
6) Kurt Schwitters – Alemanha
Ursonate, 922-23
Mainz, Vergo, 993.
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7) Isidore Isou – França
Recherche pour un Poème en Prose [Pesquisa para um Poema em Prosa], 950
Paris, Éditions Georges Fall, 973.
8) Maurice Lemaître – França
Lettre Rock, 958
Paris, Columbia, 958.
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7) John Giorno – Estados Unidos
Just Say no to Family Values [Só Diga não aos Valores Familiares]
Viatge a la Polinésia, vol. XXV, org. Eduard Escoﬀet,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 3 de janeiro de 2000.
8) Ernst Jandl – Áustria
In the Country [No Campo]
Workshop para a BBC, Londres, 966.

9) Ezra Pound – Estados Unidos
Canto XLV
Ezra Pound Reads Selected Cantos [Ezra Pound Lê Cantos Selecionados]
New York, Harpers Collins Publishers, 960.

9) Philip Glass – Estados Unidos
Jahweh and Allan Battle
Hydrogen Jukebox, libreto de Allen Ginsberg,
New York, Warner Communications, 990.

0) Mimmo Rotella – Itália
Poema epistaltico
L´ombellico Del Mondo, Link – Bolonha, maio de 2000, Rai Educational.
) Oyvind Fahlström – Suécia
Birds in Sweden [Pássaros na Suécia], 963
Estocolmo, Sveriges Radios Förlag-Fylkingen, 999.

20) György Ligeti – Estados Unidos
Nouvelles Aventures [Novas Aventuras], 962-65
Mainz, Sony, 996.
2) Demetrio Stratos – Grécia
Investigazioni [Investigações] (diplofonias e triplofonias)
Milão, Cramps, 978.

2) Pierre Garnier – França
Souﬄe Manifeste [Sopro Manifesto], 962
Cento, 3ViTre 4, Edições de Polipoesia.

22) Allen Ginsberg – Estados Unidos
Tyger – de William Blake
Gravação ao vivo, Wuppertal, novembro de 980.
Düsseldorf, Verlag des Kunstvereins, 998.

3) Henri Chopin – França
Chercher [Procurar], 974
Cento, 3ViTre , Edições de Polipoesia.

23) Lawrence Ferlinghetti – Estados Unidos
Love Comes Harder to the Aged [O Amor é mais Difícil para os Velhos]
Picture of the Gone World [Quadro de um Mundo Ido], San Francisco, City
Lights, 955.
Poetry Reading in the Cellar [Leitura de Poesia no Ático], San Francisco, Fantasy
Record, 968.

4) François Dufrêne – França
Crirythme des cocons contractants, 967
Munique, S. Press Tonband Verlag, 977.
5) Bernard Heidsieck – França
Canal Street nº. 3, 973-76
Voooxing Poooêtre, org. Enzo Minarelli, Bondeno, Assessoria de Cultura, 982.

24) Charles Amirkhanian – Estados Unidos
Just [Apenas], 972
0+2: 2 American Text Sound Pieces, Berkeley, 750 Arch Record, 974.

6) Bob Cobbing – Inglaterra
Whississipi, 974
Text Sound Compositions 5, Estocolmo, Fylkingen, 970.
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34) Xavier Sabater – Espanha
Saba-Sanyo-Casio
Viatge a la Polinesia, vol. XIX,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 6 de abril de 999.

25) Maurizio Nannucci
Cut-music nº. 9, 985
Cento, 3ViTre 6, Edições de Polipoesia, 992.
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26) Jerome Rothenberg – Estados Unidos
The 7 Horse Songs of Frank Mitchell (Song ) [As 7 Canções para Cavalos de
Frank Mitchell (Canção)]
Munique, S. Press Tonband Verlag, 975.

35) Endre Szkarosi Towering Inferno – Hungria
Sto mondo rotondo [Este Mundo Redondo]
Kaddish, Londres, Ti Records, 993.

27) Adriano Spatola – Itália
Seduction seducteur [Sedução, Sedutor], 979
Voooxing Poooêtre, org. Enzo Minarelli, Bondeno, Assessoria de Cultura, 982.

36) Nobuo Kubota Mark Sutherland – Japão/ Canadá
Lullaby for Kurt Schwitters [Canção de Ninar para Kurt Schwitters]
Carnivocal, Vancouver, Red Deer Press, 999.

28) Anna Homler David Moss – Estados Unidos
Conversation [Conversa]
Los Angeles, Pharmacia Poetica, 992.

37) Philadelpho Menezes – Brasil
Soms sonhos soms
Correntes de ar, auditório de Guarda, 0 de dezembro de 999.

29) Chris Mann – Austrália
I don’t hate America I regret it [Não Odeio a América, eu a Lastimo], (S. Freud)
Bobeobi Festival, 26 de abril de 996, Berlim.

38) Bartolomé Ferrando Llorenç Barber – Espanha
Sintaxi
Viatge a la Polinesia, vol. XIX,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 7 de abril de 999.

30) Terry Fox Beuys – Estados Unidos/ Alemanha
Isolation [Isolamento], 970
Salada Mista, Munique, S. Press Tonband Verlag, 982.

39) Clemente Padin – Uruguai
El descubrimiento del fuego, 969
Vozes Hispano-portuguesas, org. Enzo Minarelli
Baobab 22, Reggio Emilia, Elytra Edições, 992.

3) Miroslaw Rajkowski – Polônia
Sphere [Esfera] (parte III)
Wroclaw, Interart Studio, 995.

40) Larry Wendt – Estados Unidos
Instant Memory for Giordano Bruno [Recordação Instantânea para Giordano
Bruno]
Breathing Space 79, org. Paul Vangelisti
Washington, Watershed Tapes, 979.

32) Jaap Blonk – Holanda
Der Minister I e II
Amsterdam, Staal Plaat, 992.

4) Takei Yoshimichi – Japão
I Wish You Were Here [Queria Você Aqui], 986
(Light Sensor Sound System), Tokyo, Blue Ball Company, 2000.

33) Serge Pey – França
Contre la torture electronique [Contra a Tortura Eletrônica]
Viatge a la Polinesia, vol. XIX,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 7 de abril de 999.
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42) Juan José Díaz Infante – México
Música de Cámara, 998.
Universidade da Cidade do México.
43) Fernando Aguiar – Portugal
Trocabolário, 993
Homo sonorus, org. Dmitri Bulátov, Kaliningrad, National Center
Contemporary Art, 200.
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44) Ivette Roman – Porto Rico
Las Voces Del Maleﬁcio
Auditório de Porto Rico, 995.
45) Américo Rodríguez – Portugal
Longe do Gato que Acto Seguinte, 999
O Despertador do Funâmbulo, Guarda, Aquilo Audeo, 2000.
46) Fabio Doctorovich – Argentina
Aswtz – Buenos Aires, 997.
47) Rod Summers – Holanda
Rat sense, 982
Voooxing Poooêtre, Bondeno, Assessoria de Cultura, 982.
48) Julien Blaine – França
Brâââme
Viatge a la Polinesia, vol. XIX,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 7 de abril de 999.
49) Ide Hintze – Áustria
Huizzi
Viatge a la Polinesia, vol. XXV, org. Eduard Escoﬀet,
Centro de Cultura Contemporania – Barcelona, 3 de janeiro de 2000.
50) Enzo Minarelli – Itália
Gran Amor Platonico
para Giovanni Pierluigi da Balestrina, 994.
Coralmente me stesso [Coralmente mim mesmo], Cento, 3ViTre CD, Edições de
Polipoesia, 998.
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