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EDITORIAL

O Centro de Estudos Regianos celebra, no corrente ano, o seu 20º aniversário.
Criado em 1994, como associação cultural sem fins lucrativos, só abriu oficialmente as
suas portas aos investigadores e estudiosos, em Dezembro de 1997. Foi graças aos apoios
e suporte logístico facultados pela Câmara Municipal de Vila do Conde e às muitas
colaborações graciosas e vontades de vária ordem que o projecto se tornou uma realidade.
O CER surgiu assim de uma necessidade mais que justificada de constituir um
núcleo de investigação, estudo e divulgação da obra do escritor José Régio que pudesse,
por um lado, dar resposta às solicitações de pesquisadores, que aos poucos iam surgindo
e por outro, desse continuidade aos trabalhos desenvolvidos ao longo de três anos,
pela equipa formada em 1993, tendo por base um projecto inovador de tratamento de
espólios literários.
António Braz de Oliveira (à época, o responsável pelo ACPC – Arquivo de Cultura
Portuguesa Contemporânea, da Biblioteca Nacional) recorda como tudo começou:
Em 1995, […] um novo desafio chegou, de Vila do Conde, pelas mãos de Luiz Fagundes
Duarte que em 1993 constituíra, em colaboração com Isabel Cadete Novais, a equipa
para o estudo e edição dos manuscritos autógrafos de José Régio. Para a ordenação e
catalogação dos manuscritos teve a bondade de pedir o nosso avisado conselho, não
podendo prever as consequências «internacionais» do seu próprio projecto: uma boa
parte das vontades que viriam a juntar‑se no projecto europeu MALVINE (Manuscripts
and letters Via Integrated Networks in Europe) nasceram aí. […] Assim foi: tudo
começou no, e em grande parte pelo, lado português, em Maio de 95, num encontro
realizado em Vila do Conde sobre os papéis de Régio, encontro a que não faltou
quem, quatro meses depois, haveria de dar o primeiro passo para o encontro de que
nasceu MALVINE. Estou a falar de Almuth Grésillon, então responsável do CNRS
(ITEM), chamado patrimoine écrit.
No rescaldo/entusiasmo do encontro regiano, surgiu o eureka malvineano, cruzando
duas pré‑ocupações e dois pré‑textos: do lado do ITEM e da Equipa Régio […]
a necessidade de proceder ao lançamento das bases de um Répertoire informatisé
de manuscrits littéraires modernes e de dar corpo ao Inventário do Espólio literário
de José Régio; de todos os lados um certo «favor» prestado no encontro regiano à
interdisciplinaridade entre arquivística literária e crítica genética.

De então para cá, o CER foi fazendo o seu caminho, cumprindo etapas dos objectivos
traçados, sempre com o entusiasmo que suscita a novidade, imprimindo às actividades
desenvolvidas o rigor científico expectável por parte daqueles que requerem apoio para
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investigações em curso. Assim, foi fortalecendo as suas estruturas, superando dificuldades
e ganhando o prestígio de que hoje goza.
Nesta já longa caminhada, muitos e ilustres nomes passaram pelo CER, dando as
suas prestimosas colaborações, ensinamentos e incentivos, sem os quais estaríamos mais
pobres de conhecimento. Em tempo de comemorar, não podemos deixar de os referir
e prestar um público reconhecimento pela generosidade dos seus contributos: †João
Francisco Marques, Eugénio Lisboa, †Manuel António Pina, Artur Anselmo, †Manoel
de Oliveira, Aliete Galhoz, entre muitos outros.
Neste ano de celebração, o CER não pode ainda deixar de assinalar uma outra data
de especial relevo, não apenas para os estudos regianos mas especialmente para a história
da cultura portuguesa da primeira metade do século XX: o 90º aniversário da revista
presença. Nesse sentido, além das iniciativas agendadas que permitem uma reflexão sobre
o lugar da presença no panorama cultural das letras e das artes do referido período, têm
também especial relevo as páginas deste número de Estudos Regianos, dedicadas à efeméride.
É na cimentação do esforço colectivo e dos múltiplos contributos e vontades que
se vai construindo a história deste Centro de Estudos, que se espera longa e próspera.
8

Isabel Cadete Novais

Desenho de José Régio em fecho de carta para Alberto de Serpa, datada de Março/1939.
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O Centro de Estudos Regianos
O município de Vila do Conde tem o grande orgulho de incluir José Régio na
galeria das suas mais ilustres personalidades.
Filho de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis, cresceu no seio
de uma família de artistas, na qual também se destacam os irmãos Júlio, Apolinário e
João Maria.
O percurso de José Régio é verdadeiramente notável, já que se notabilizou nas
várias vertentes da sua atividade, quer como poeta, romancista, novelista, dramaturgo,
e ensaísta, quer mesmo como artista plástico.
Como resultado da respetiva aquisição pela Câmara Municipal, a Casa de José
Régio foi requalificada e inaugurada em 17 de setembro de 1975, não sendo um espaço
museológico de base, mas antes a residência que o poeta escolheu para viver após a
aposentação, e que reflete a sua vontade, na forma como todos os espaços e objetos se
encontram dispostos.
Anos mais tarde, em dezembro de 1997, abriu portas o Centro de Estudos Regianos
de Vila do Conde, que teve na sua génese o estudo e a edição do espólio autógrafo de
José Régio, bem como a divulgação da sua obra.
É atualmente presidido por Isabel Cadete Novais, que sucedeu no cargo ao saudoso
Padre João Francisco Marques, dispondo de autonomia científica e estando constituído
como associação cultural, com total apoio da Câmara Municipal.
Neste ano em que comemora o 20º aniversário, é oportuno comprovar que o
Centro de Estudos Regianos tem cumprido exemplarmente os seus objetivos, assumindo
um desempenho relevante na missão e nos propósitos que estiveram na origem da sua
fundação, pelo que é merecedor do nosso aplauso e incentivo.
De assinalar que, no corrente ano de 2017, também se comemoram 90 anos sobre
a data do primeiro número da prestigiada revista presença, fundada por José Régio, João
Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, tratando‑se de uma significativa efeméride a
que Vila do Conde e o Centro de Estudos Regianos, não deixarão também de se associar.
Elisa Ferraz
Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
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CER: um modelo a imitar
«Al di là degli eventi che passano, le Carte durano, ciascuna con la sua minuscola
storia e vivono in quella che Borges chiama la nostra “quarta dimensione, la memoria”.
E quando anche noi ce ne andremo, loro, le Carte, resteranno lì e non sapranno mai
che non ci siamo più»(1).
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Estas iluminantes palavras poderiam, em certa medida, ser aplicadas a todas aquelas
instituições, de vária tipologia, que nascem de paixão científica e clarividente com o
intento de guardar, quais autênticos cofres da memória, tudo o que de significativo para
os vindouros deixaram os grandes autores da modernidade (dos livros impressos, aos
manuscritos, aos documentos iconográficos, aos materiais audiovisuais, etc.) e que constitui
um material precioso de consulta, de estudo, de pesquisa, de reflexão crítica. Lugares de
excelência, destinados a conservar e continuamente incrementar (quando possível) as suas
coleções, fruto de empenho estrénuo e muitas vezes de negociações laboriosas, também
pecuniárias. Precioso é, além disso, o acervo de manuscritos e documentos autógrafos
que permite repercorrer o iter criativo de um dado texto, literário, mas não só. A ideia
de recolher os testemunhos do fazer‑se textual na literatura contemporânea, tantas vezes
almejada, realizou‑se, julgo que em toda a Europa, somente nos últimos decénios do
século passado, por razões de vária natureza, não excluída a escassa e quase inexistente
atenção de instituições públicas incumbidas da tutela e da conservação do património
bibliográfico nacional. Hoje, a situação mudou ao ponto de que o cenário atual é até
demasiado cheio no que diz respeito à (por vezes) indiscriminada, mas quase sempre
muito importante, circulação de documentos de autor, que atestam um dinamismo da
obra in fieri, que não conhece interrupção senão por uma deliberada escolha do seu
artífice ou pela sua indisponibilidade física para novas intervenções.
Em Portugal, sobretudo seguindo o impulso determinante do Fundo manuscritos
de autores contemporâneos da Biblioteca Nacional, começa a desenvolver‑se uma
renovada sensibilidade, que inclui a aquisição, a organização e o estudo de arquivos
de determinados escritores do século XX, entre os quais, um lugar de especial relevo,
ocupa José Régio. Se a primeira intervenção “científica” sobre o arquivo regiano remonta
ao ano de 1993, inserido no Programa Lusitânia financiado pelo Instituto Camões e
(1) Maria Corti, Ombre dal Fondo,Torino, Einaudi, 1997, p. 87

coordenado pelo ilustre filólogo Luiz Fagundes Duarte, é exatamente deste projeto que
nos anos seguintes irá nascer o Centro de Estudos Regianos, edificado no espaço onde
surgia a humilde casa de Benilde, a fiel colaboradora doméstica da família do escritor, e
que o acompanhou até à morte. A abertura oficial desta nova instalação foi celebrada de
forma felizmente inusual: a reimpressão fac‑similada, organizada pelo nascente órgão, de
As Encruzilhadas de Deus (publicado em 1936 e enriquecido pelas ilustrações de Julio,
irmão do poeta), um longo poema composto por quatro partes, ou Livros, que marca
emblematicamente o início do atormentado percurso criativo regiano.
Instituído com finalidades bem precisas – o estudo e a edição dos manuscritos
autógrafos do escritor, pertencentes à Casa Museu de Vila do Conde – o Centro, com
a extraordinária, intensa, poliédrica atividade, desempenhada até hoje por uma equipa
de estudiosos válidos e competentes, dirigida por Isabel Cadete Novais, coordenadora
dos trabalhos e editora, e por Manuela Laranjeira, classificadora dos documentos
de propriedade do Museu, fez finalmente justiça a uma personagem de importância
primordial na história cultural do século XX, que, por ter ultrapassado os limites do
seu tempo, não foi compreendido nos trinta anos que se seguiram à sua morte, na
pluridimensionalidade do seu pensamento genial de poeta, de escritor, de crítico, de
filósofo, de ideador (juntamente com Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões) e
de propulsor da grande aventura do presencismo, “gozando”, portanto, de um notável
e intencionalmente difuso esquecimento.
Deve‑se justamente ao Centro o começo de uma plena “reavaliação” do insigne
homem, reavaliação que esta instituição perseguiu e persegue com tenaz dedicação,
empenho constante e generosa e admirável alacridade, através da pesquisa e do estudo
do material riquíssimo e em parte ainda inédito guardado em Vila do Conde. Ainda
que com fins laboriosos e de grande fôlego, entre os quais, por exemplo, a conservação
do património bibliográfico e arquivístico de José Régio e a promoção dos estudos da
sua fecundíssima e original produção literária, em primeiro lugar dos manuscritos, o
Centro tem uma estrutura organizativa essencial, que opera em colaboração estreita, no
que diz respeito à pesquisa, com personalidades conhecidas, mas também com jovens
estudiosos, através de bolsas de estudo ou contratos e com a contribuição voluntária de
investigadores e de docentes integrados, geralmente, no sistema universitário português
e em alguns centros de excelência estrangeiros.
Mesmo tendo, como se disse, um aparato mínimo, o Centro opera – com acume,
inteligência e espírito crítico – em amplo raio, isto é, atuando em várias frentes e não se
limitando à investigação documental: além de organizar exposições – o mais das vezes
itinerantes, também fora de Portugal – e os relativos catálogos, exaustivos e sempre
de refinada elegância, colóquios nacionais e internacionais, conferências, seminários,
intercâmbios culturais com universidades estrangeiras, etc., – sempre concernindo
questões relativas ao universo regiano – cuida da biblioteca do escritor, ativa e passiva.
São naturalmente evidentes os riscos da desagregação, do desmembramento, da dispersão,
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que ameaçam em geral as coleções, a partir da separação entre as várias componentes
das próprias coleções, por exemplo entre a correspondência epistolar e a biblioteca do
escritor. Conservar juntamente documentação de diferente natureza e a biblioteca de
um autor tem interesse, não só pela interação constante entre determinados papéis e
determinados livros, mas também pelo valor de testemunho particular que quase sempre
adquire, nestes casos, uma coleção bibliográfica – para além da presença eventual de
dedicatórias ou de anotações manuscritas – isto é, de livros que mudaram de status,
de publicações genéricas tornando‑se papéis pessoais. Pois bem, pelo que concerne o
Fundo regiano, tal perigo não existe, porque se divisão há, esta é só aparente, puramente
física, colocado de facto em edifícios diferentes, mas contíguos. A biblioteca representa,
graças ao cuidado dos organizadores do CER, não um mero depósito de livros, mas
um autêntico bem público, ou seja, aberta e usufruível por todos os interessados em
explorar o universo criativo de um dos momentos mais inovadores da realidade literária
portuguesa do século XX. Uma exploração agora facilitada pela digitalização, quase
sempre total, dos quatro arquivos da Casa Museu: o espólio literário, o epistolário, a
coleção fotográfica e iconográfica, além daquela, por enquanto parcialmente disponível
em forma eletrónica, da imprensa periódica.
Um dos dados fundamentais que emerge da história e da estrutura deste Fundo
consiste, precisamente, no propósito de ligá‑lo permanentemente às competências
históricas, literárias e sobretudo filológicas, próprias da instituição universitária, segundo
um modelo já experimentado por outros institutos. A tutela, a sistematização e o estudo
do património regiano levantaram, obviamente, questões inéditas e complexas de vária
natureza, que requereram uma aprofundada reflexão crítica, mesmo de ordem geral e
metodológica.
Estes vinte anos de operosa atividade do laboratório de Vila do Conde e os positivos
resultados atingidos demonstram de maneira indiscutível a necessidade e a utilidade da
colaboração e da convergência de procedimentos e de experiências diferentes, especialmente,
como se disse, dos filólogos e dos historiadores da literatura. As ligações são, como é
evidente, absolutamente interdisciplinares. Basta pensar, no que respeita os estudos, nas
profundas mudanças ocorridas, nos últimos decénios, na história e na praxe da filologia e
da historiografia literária do século XX, com consequente modificação ou enriquecimento
do género de estudos aplicáveis ao material conservado no Centro. Pois bem, bastaria
limitar‑se a examinar as publicações que este produz para compreender plenamente a
capacidade de pôr em ato as inovações mais recentes em campo filológico.
De todas as atividades, com efeito, são justamente as publicações a constituir, sem
dúvida alguma, a “flor na lapela”, a honra e o orgulho desta prestigiosa instituição.
Antes de mais, o Boletim/Revista Estudos Regianos, revista semestral que se distingue
especialmente pela colaboração de ilustres críticos e escritores portugueses e estrangeiros,
cujos ensaios constituem o mais das vezes um estímulo, uma solicitação ineludível para
continuar a escavação no material regiano, que na sua vastidão e complexidade se presta

a interpretações multíplices, das quais por sua vez se originam outras, num jogo infinito
de exegeses, análises, comentários, interpretações… De não esquecer, além disso, a
apresentação gráfica, a um tempo sóbria e elegante, a estrutura interna rica e articulada,
que inclui, entre outras coisas, documentos como fotografias dos protagonistas da vida
cultural da época, de lugares ou edifícios ligados a eventos importantes dos anos que os
viram grandes intérpretes na cena intelectual contemporânea, de páginas manuscritas
de obras estabilizadas em edições ou ainda inéditas de José Régio, dos seus singulares
desenhos com os quais ele costumava chamar a atenção graficamente para um ou mais
elementos significativos do texto, ou sintetizar plasticamente a essência do próprio texto.
Quando assinala ocasiões especiais, o Boletim/Revista torna‑se (mais do que
noutros casos) um verdadeiro “objeto” de referência obrigatória para os cultores do
genial e único – na sua criatividade insólita – autor do século passado e da sua inquieta,
“revolucionária” época, fecunda de ideias e ávida de mudanças. Um exemplo entre muitos:
o número duplo 16/17 (junho‑dezembro 2007), dedicado aos oitenta anos da presença.
O número – com sobrecapa que reproduz a folha de rosto da famosa revista, publicada
entre 1927 e 1940 – abre‑se com uma breve mas incisiva introdução de Isabel Cadete
Novais, não alheia a uma, mais que justificada, deploração pela indiferença com que
grande parte da intelligentsia portuguesa, distraída por interesses mais urgentes, ignora
a efeméride, persistindo «em desconhecer o que representou de facto aquela “luz de
presenças nos cinquenta e seis números publicados, ao longo de treze anos de atividade
intensa sem nunca perder de vista os valores defendidos desde o número inaugural –
Arte, Vida e Individualidade”». Segue uma série de documentos de vária natureza – dos
fragmentos de Memórias Avulsas de João Gaspar Simões, a cartas endereçadas a José
Régio por “companheiros” de aventura, às fotografias dos três fundadores da presença e
dos edifícios ligados à revista ou pontos de encontro da tertúlia presencista, e enfim duas
cartas, datilografadas: a primeira dos dissidentes da presença, com anotações autógrafas
de Régio, a outra, um firme protesto de um grupo de intelectuais que se opõe ao fim da
revista, com assinaturas autógrafas dos contestatários. O número, depois de uma “Breve
História da Presença” por Enrico Martines, fecha com uma preciosidade: a reprodução da
primeira página de todos os cinquenta e seis números da revista. Um modelo excelente
a ter presente, se houver um evento cultural importante que se queira celebrar duma
maneira cientificamente digna.
A disponibilidade de uma publicação periódica específica, acompanhada por uma
capacidade editorial autónoma, exclusivamente dedicada ao estudo da obra regiana, não
só oferece um espaço privilegiado onde fazer confluir a maior parte, se não a totalidade,
da atividade e da produção crítica dos especialistas, mas constitui também um polo
de atração para todos os que desejam hoje e desejarão no futuro aproximar‑se de um
conhecimento cada vez mais íntimo quer do homem, do poeta, do dramaturgo, quer
do contexto intelectual por ele frequentado. Mais ainda: o Boletim/Revista do Centro
apresenta‑se como um repositório precioso e imprescindível de ensaios dedicados a

17

18

problemas próprios da génese dos textos regianos; se considerarmos, ao lado destes
contributos parciais, também os trabalhos de maior fôlego, temos dois exemplos recentes
dos resultados de qualidade produzidos pelo CER: refiro‑me aos dois volumes publicados
por Isabel Cadete Novais e por Enrico Martines.
O primeiro – mais de seiscentas páginas de dados, de referências, de observações, de
interpretações, de conexões – é dedicado à reunião, à distribuição genética, à análise e à
interpretação de todo o material disponível relativo ao «drama intemporal da condição
humana» Jacob e o anjo, «obra paradigmática» das criações teatrais, típico work in progress,
do qual o trabalho de Isabel Cadete Novais não só põe em evidência a singularidade
de uma dinâmica inexausta, como também a tipologia desse dinamismo, caracterizado
pelos «sucessivos ajustes ao género literário, forma, dimensão, intensidade dramática e
teatralidade exigidos pela intertextualidade da peça».
O segundo é uma edição crítico‑genética não de uma obra estruturada, mas sim
de uma série de «versos esparsos e inacabados» como refere o título do volume, ou
mesmo – segundo a sintética expressão de Ivo Castro no prefácio – «de Régio o resto»:
um corpus rico e variado, onde confluem, num primeiro grupo, poemas da adolescência
e da juventude, ao lado de textos da idade madura, mas dispersos ou publicados postumamente, seguidos por outra secção dedicada a composições aparentemente acabadas,
mas na realidade «abandonadas», e a poemas sem título, incompletos ou fragmentários, e
até explicitamente rejeitados: uma casuística complexa, difícil de gerir, onde cada grupo
de textos exige uma matização contínua de princípios metodológicos gerais, aplicados a
um material genético de natureza variada e, ao mesmo tempo, instável na sua aparente
estabilidade.
Dois volumes fundamentais pelos resultados que proporcionam ao leitor de hoje,
mas que, além do valor próprio, se configuram como modelos para estudos análogos.
Giulia Lanciani
Università degli Studi di Roma Tre

Depoimento pessoal sobre o Centro de Estudos Regianos
José Régio é não só um ponto de referência indispensável na cultura portuguesa do
século XX – que atravessou desde 1925 até 1969, ano do seu falecimento – como também
um fulcro fundamental de interesse na minha (aliás, curta) atividade de investigador.
Já a minha tese de licenciatura o tinha como um dos protagonistas principais, já que
visava a correspondência entre Fernando Pessoa e os diretores da revista presença, que
Régio fundara e em que desempenhou o papel de teorizador principal. Refiro a minha
tese não para falar de mim, mas porque esse trabalho – que recebeu o apoio da chamada
“Equipa Pessoa” – pôs‑me em contato com o Professor Doutor Luiz Fagundes Duarte
que, alguns anos depois, convidou‑me para integrar a Equipa de Investigação para o
Estudo e Edição dos Manuscritos de José Régio.
Esse projeto foi fundamental para a preservação do espólio do grande escritor vila
‑condense, para a sua catalogação e, portanto, para o seu mais eficaz aproveitamento como
objeto imprescindível de estudo da obra de José Régio. O projeto coincidiu com – e, de
alguma forma, incentivou – o nascimento do Centro de Estudos Regianos, instituição
que há vinte anos apoia e divulga a investigação no âmbito regiano. Tive portanto o
privilégio de testemunhar desde o início a ação meritória do CER: a organização do Centro
de documentação; a criação do Boletim/Revista Estudos Regianos, que me fez a honra
de receber os meus primeiros estudos de caráter filológico; a organização de exposições
sobre a vida e a obra do autor; a realização de edições que garantem rigor científico; a
receção e o indispensável apoio aos investigadores, com menção especial para o suporte
oferecido aos estudiosos italianos que, como eu, tiveram a oportunidade, graças ao CER,
de aprofundar o conhecimento da obra regiana e de formar e experimentar competências
específicas no campo dos estudos portugueses e da edição crítica e genética, ao abrigo
da sabedoria de mestres como o saudoso Professor Doutor João Francisco Marques e a
Doutora Isabel Cadete Novais, atual diretora do CER.
Esta última foi o guia de todas as minhas investigações regianas e o exemplo a
seguir, não só do ponto de vista científico. Ela deve ser considerada o verdadeiro motor
do Centro de Estudos Regianos, o elo que liga, desde o início, todas as suas atividades,
a pessoa que tem todo o direito de orgulhar‑se de conduzir esta instituição à meta dos
vinte anos, em tempos nem sempre favoráveis a iniciativas culturais de tal envergadura e
duração. Ao lado dela, quero lembrar e sublinhar a constante e indispensável colaboração
da Dra. Manuela Laranjeira, de cuja competência e eficiência tive inúmeras oportunidades
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de beneficiar, durante estes vinte anos. Não é de menor importância – sobretudo do
ponto de vista de um investigador estrangeiro – a capacidade que os responsáveis do
Centro de Estudos Regianos tiveram para criar um ambiente de trabalho extremamente
agradável e simpático, o que tornou as minhas pesquisas regianas uma oportunidade de
enriquecimento não só cultural, como também humano.
Enfim, o Centro de Estudos Regianos está a demonstrar a mesma persistência, a
mesma capacidade de atravessar águas turvas e agitadas, a mesma fidelidade aos compromissos assumidos, a mesma coerência com os princípios defendidos, que caraterizaram a
existência do grande intelectual que lhe motiva a atividade. Uma herança bem recebida,
um estandarte bem levado do século XX para o século XXI. Da minha parte, só pode
vir um aplauso e um profundo agradecimento.
Enrico Martines
Università degli Studi di Parma
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 importância de “cer” uma porta de afeto (entre pinhais,
A
rio e mar...)
José Régio foi a minha porta de acesso à literatura portuguesa ou, parafraseando João
Barrento, talvez seja mais correto dizer que o autor dos Poemas de Deus e do Diabo foi a
minha porta de afeto a Portugal e à sua cultura. Foi através da poesia de José Régio que eu
entrei numa literatura que acabou por tornar‑se uma casa de onde nunca mais saí. A minha
tese de Mestrado foi uma edição crítico‑genética dos poemas reunidos no livro Fado. Na
altura da sua preparação, o espólio do poeta encontrava‑se temporariamente conservado na
Biblioteca Nacional de Portugal e eu tive a honra de integrar o projeto “Estudo e Edição
dos Manuscritos Autógrafos de José Régio”, coordenado pelo Prof. Doutor Luiz Fagundes
Duarte. Ainda me lembro da letra do poeta e da minha emoção em trabalhar com os seus
manuscritos de invulgar beleza e interesse. Foi nessa ocasião que conheci Isabel Cadete
Novais que, nesses meses de eufórico trabalho na Equipa Régio, viria logo a tornar‑se uma
amiga e, graças à sua assombrosa paciência e inexaurível generosidade, também a minha
imprescindível guia nos labirintos da escrita regiana. E, como disse, tudo no meu caso
começa com José Régio: o primeiro colóquio no qual participei foi organizado pela Prof.
Giulia Lanciani na Universidade de Roma Tre, precisamente para assinalar os trinta anos
da morte do poeta; da mesma maneira, a primeira vez que apresentei uma comunicação
num Congresso em Portugal foi em Portalegre, em ocasião do Centenário do nascimento
do poeta, e sempre ao autor de Biografia dediquei o meu primeiro artigo e, pouco depois,
o meu primeiro livro. De qualquer maneira, se para mim tudo começa com José Régio,
também é verdade que a presença do poeta do “Cântigo Negro” nunca se apagou nos anos
seguintes, quando me dediquei a outros autores da literatura portuguesa. Periodicamente
tenho sentido a necessidade de regressar ao poeta, ao romancista, ao dramaturgo, ao soberbo
contista, ao lucidíssimo crítico literário e ao implacável polemista de Vila do Conde. De
resto, José Régio marca quase cinquenta anos de vida literária portuguesa e a sua presença
(assim como a sua presença) é – e disto estou hoje cada vez mais convencido – imprescindível para compreender a cultura portuguesa contemporânea, nas suas tensões e nas suas
contradições, não raro não logo visíveis para um olhar estrangeiro.
Como centro de documentação e informação, o Centro de Estudos Regianos é,
deste ponto de vista, há muito uma instituição fundamental e um ponto de referência
para todos os investigadores que no mundo se debruçam sobre a inesgotável literatura
regiana. Falo com saber só de experiências feito porque ainda recentemente, num dos meus
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periódicos regressos a Régio, reconstruindo a história editorial duma curiosa plaquette
publicada em Itália em 1957, com a tradução de três poemas do livro Fado(1) (de que
José Régio nunca fez publicamente menção, apesar de ser a única tradução integralmente
dedicada à sua obra publicada em vida do autor), graças ao Centro de Estudos Regianos
tenho tomado conhecimento dalgumas cartas enviadas ao poeta pelo seu tradutor, Leo
Magnino – que não só revelavam o conhecimento que Régio tinha dessa publicação,
como confirmavam a existência duma correspondência de que, infelizmente, ainda não
encontrei as cartas que Régio deve ter enviado ao seu tradutor italiano.
Assim como o Centro de Estudos Regianos, também Estudos Regianos – a revista
semestral que o CER publica há vinte anos – tornou‑se uma referência incontornável
para os investigadores que se interessam pela obra do autor de O Príncipe com Orelhas de
Burro. Publicando ensaios e artigos de qualidade científica sempre notável, o boletim do
CER conseguiu, de facto, renovar a bibliografia crítica sobre José Régio, contribuindo
para que se mantivesse vivo o interesse à volta da sua obra.
O Centro de Estudos Regianos, portanto, mesmo em anos difíceis como os mais
recentes, nunca desistiu do seu objetivo de promover e divulgar a obra de José Régio e,
por esta razão, bem‑haja ao CER! E que o poeta me perdoe se digo que eu sempre vou
por aí, quando tenho que estudar a sua obra.
Giorgio de Marchis
Università degli Studi di Roma Tre

(1) G. de Marchis, 3 Fados di José Régio, in Italia, Portogallo, Brasile: un incontro di storia, lingua e letteratura attraverso i secoli,
Roma, Nuova Cultura, 2014, pp. 35‑46.

CER: 20 Anos dedicados a José Régio
O ano de 2017 acolhe duas efemérides com particular significado no universo que
envolve José Régio: os 90 anos que passam sobre o primeiro número da revista presença
e as duas décadas que se completam sobre a fundação, em Vila do Conde, do Centro
de Estudos Regianos (CER).
Qualquer uma das celebrações é reconhecidamente relevante, mas perdoar‑se‑me‑á
se, como vila‑condense, me debruçar, de modo um pouco mais empenhado, e até mais
emotivo, sobre a criação do CER na terra natal do Escritor.
Esta associação, cujos corpos gerentes tenho o gosto de integrar, surgiu no seguimento
de um importante projeto coordenado por Luiz Fagundes Duarte, que visou o estudo
e a edição do espólio autógrafo regiano, pertencente à Casa de José Régio, em Vila do
Conde, e que foi levado a cabo por uma equipa especializada em que, entre outros,
pontificava Isabel Cadete Novais, Enrico Martines e Maria Aliete Galhoz.
Estive presente na sessão de inauguração do Centro de Estudos Regianos, em
dezembro de 1997, e pude também acompanhar, diariamente, o desenvolvimento das
suas atividades, uma vez que, durante longo tempo, partilhámos espaços no Museu das
Rendas de Bilros de Vila do Conde, onde o CER ficou inicialmente instalado.
Fui, por isso, testemunha privilegiada do trabalho extraordinário que foi desenvolvido,
nos primeiros anos, e com pouquíssimas condições, por dirigentes, dinamizadores e
colaboradores convidados do Centro de Estudos Regianos, com a assistência permanente
da secretária/coordenadora Manuela Laranjeira, e a colaboração pontual de outras pessoas,
como aconteceu, por exemplo, com Valter Hugo Lemos.
A organização do Centro de Estudos Regianos, a criação de estruturas e, claro, a
divulgação e estudo da obra de José Régio, foram paulatinamente acontecendo e, nos dias
de hoje, podemos dizer que o CER conseguiu atingir as suas metas, quer nas iniciativas que
promove e nas oportunidades que abre a estudiosos e investigadores, quer nas parcerias que
estabelece, nomeadamente com as mais diversas instituições e universidades, quer, ainda,
nas pontes que promove através da Revista Estudos Regianos, cuja riqueza de conteúdos e
qualidade gráfica são alvo permanente dos mais rasgados encómios.
Neste tempo de comemoração dos 20 anos de existência do Centro de Estudos
Regianos, gostaria de referir algumas pessoas que conheço, ou conheci (haveria outras,
certamente), e que, na minha ótica, não só assistiram ao aparecimento do Centro de
Estudos Regianos, como, de uma forma ou doutra, foram decisivas no seu desenvolvimento.
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São elas: os familiares de José Régio (com destaque para os irmãos Apolinário José
e João Maria), João Francisco Marques (o meu querido amigo Padre João), Eugénio
Lisboa, e ainda Isabel Cadete Novais, emérita investigadora e impulsionadora do Centro
de Estudos Regianos, e sua atual Presidente.
Aqui, é também devida uma justa referência à Câmara Municipal de Vila do Conde,
proprietária do acervo regiano, e que sempre tem disponibilizado os meios indispensáveis
para um eficaz funcionamento do CER, proporcionando a dirigentes e colaboradores as
condições necessárias para a prossecução dos objetivos que presidiram à sua fundação.
Nos dias de hoje, e como resultado do trabalho que vem sendo efetivado, o Centro
de Estudos Regianos de Vila do Conde é altamente conceituado, estendendo a sua ação
a várias partes de Portugal e do mundo, por via dos muitos contactos estabelecidos,
dos estudos concretizados, das exposições organizadas (sempre com muita itinerância),
das palestras, seminários e congressos levados a efeito, e das múltiplas parcerias que vão
sendo estabelecidas com as mais diversas entidades, muito particularmente as instituições
universitárias.
Neste contexto, são muitos os nomes ilustres que se têm cruzado com o CER, mas
permito‑me citar, em escala restrita e a título meramente exemplificativo, os nomes de
Eduardo Lourenço, Ivo Castro, Giulia Lanciani e Isabel Pires de Lima, que integram
atualmente a Comissão Científica do Centro de Estudos Regianos.
A finalizar, e lembrando a sólida amizade que uniu José Régio a Manoel de Oliveira,
tida como iniciada num encontro à saída do cinema portuense Olympia, em 1931, após
uma sessão do filme “Douro, Faina Fluvial” (a que se seguiu uma longa conversa sobre
cinema no café Majestic), relembre‑se parte duma entrevista pública dada pelo grande
mestre da sétima arte, na qual, referindo‑se a Régio, disse que “a verdadeira originalidade
está na personalidade de cada artista”, acrescentando que, embora o poeta estivesse “um
bocado esquecido… ele virá…”.
Ou como José Régio deixou transcrito em “Canção do Velho Poeta”:
“Parto, mas cantando. Meu mundo inimigo,
Mesmo que me expulses, ficarei contigo”.
Francisco Mesquita
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal
março de 2017

Estudar Régio: antes e depois do CER
Quando, depois de percorrido o longo e habitual itinerário depurativo que conduz
à necessária delimitação do ‘objeto’, iniciei a minha investigação de doutoramento
em torno da figura de José Régio, em novembro de 1990, o Centro de Estudos
Regianos de Vila do Conde não tinha ainda existência física. Estudar por essa altura
uma figura como a de Régio, membro involuntário dessa plêiade de personalidades
que circunstâncias muito diversas votaram a uma certa rasura histórica e académica
– apesar do seu perfil multifacetado como criador, crítico e intelectual e do influente
papel que desempenhou no desenho da nossa identidade coletiva, literária e cultural
–, pressupunha defrontar dificuldades de vária ordem, desde logo a de coligir a ampla
e dispersa bibliografia regiana ou de aceder, como eu própria necessitava, aos seus
desenhos e à sua menos conhecida mas igualmente vasta produção plástica.Valeram‑me
então o périplo por várias bibliotecas e pela Casa‑Museu portalegrense José Régio e
a inestimável ajuda e paciência de familiares, amigos e conhecedores da obra regiana
que tão pronta e acolhedoramente me receberam e que constituem por isso parte
integrante de um projeto necessariamente coletivo que apresentei em provas públicas
em inícios de 1998, poucos meses depois da inauguração na cidade natal do Autor, a
20 de dezembro do ano anterior, do CER.
Os propósitos não só de recolher, inventariar e divulgar o vasto acervo de publicações
de e sobre Régio mas igualmente de incentivar a investigação e o conhecimento do legado
regiano com que o novo Centro se apresentava então ao público afiguravam‑se‑me – então
como agora – não só científica e culturalmente relevantes como indispensáveis à reposição
de um ‘lugar’ na narrativa e na memória nacionais há muito devido à personalidade e à
obra de José Régio. Particularmente grato foi, pois, para mim poder colaborar com este
novo projeto, quer através do Boletim entretanto lançado pelo CER, logo a partir dos seus
primeiros números, quer vindo a integrar, mais tarde, a direção deste Centro. Enquanto
docente e investigadora no Departamento de Estudos Portugueses na Universidade
do Minho, devo ainda ao CER a pronta disponibilização da Exposição Itinerante que
promoveu por alturas do 30.º aniversário da morte do Autor, José Régio e os mundos em
que viveu, tornando possível a sua passagem por Braga, entre 11 e 22 de outubro de 1999,
num fecundo diálogo com a academia e com a comunidade que nunca, até ao presente,
deixou de propiciar.

25

É justamente com essa consciência comunitária e essa atitude dialogante que o
CER tem sabido entender e defender, com louvável perseverança e mérito, a cultura
em geral e a cultura literária em particular e que importa reconhecer e agradecer nesta
data comemorativa dos seus vinte anos de presença entre nós.
Eunice Ribeiro
Universidade do Minho
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CER. Os primeiros 20 anos em perspetiva
A escolha do argumento da minha tese de mestrado, há cerca de vinte anos, foi uma
escolha feliz. Considerado o âmbito teatral português do século XX, o teatro de José
Régio destacou‑se pelo seu ecletismo e potência dramática, pela relevância intelectual
e cultural do seu autor. Lembro‑me de ficar surpreendida com o inexplicável número
reduzido de ensaios sobre o tema.
A minha investigação no mestrado foi um trabalho solitário, desafiante e complexo.
Hoje, mais concretamente desde há 20 anos, os estudiosos que queiram aproximar‑se da
obra polifacetada de José Régio podem contar com o Centro de Estudos Regianos (CER).
O CER efetua uma pronta e competente mediação no acesso ao espólio de José Régio
(propriedade da Câmara Municipal de Vila do Conde), ainda em parte inexplorado,
além de dar apoio informativo à documentação e à bibliografia regiana, ativa e passiva.
Pessoalmente, na recente preparação de um trabalho sobre uma poesia da antologia Fado,
recorri ao CER (cer.viladoconde@gmail.com) para me informar sobre o material disponível
no espólio de José Régio, em Vila do Conde, e a bibliografia passiva existente no centro
sobre Fado. A resposta do CER foi muito eficaz, com o envio em brevíssimo tempo de
referências bibliográficas e de documentos digitalizados pertinentes à minha investigação.
Particularmente importante para os estudiosos é a edição da Revista Estudos Regianos
(já no número 21) que, ao longo dos anos, tem sido sede de publicação de ensaios
sobre a obra regiana. A revista e as diversas edições do CER, entre as quais a coleção de
monografias, são um elemento agregador e uma fonte imprescindível para os estudiosos
regianos. Constituem também uma componente incontornável do trabalho do CER
para promover a bibliografia ativa e passiva de José Régio.
Cumprindo os seus objetivos estatuários, o CER tem promovido e divulgado a obra regiana
através de encontros, palestras, leituras, edição, colaborações com outros centros de estudos,
lançamento de livros, exposições itinerantes. De entre essas ocasiões recordo, em particular,
aquando do lançamento da monografia Jacob e o Anjo – O drama intemporal da condição humana
(Centro de Estudos Regianos, Vila do Conde, 2012) de Isabel Cadete Novais, a emocionante
leitura‑representação de Jacob e o Anjo no Teatro Nacional Dona Maria II, dirigida por Jorge
Sequerra e com a participação de João d’Ávila, nos papéis de Rei e de Bobo, respetivamente.
Elsa Rita dos Santos
Università degli Studi di Trento
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O Contributo Inestimável do Centro de Estudos Regianos
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Em boa hora se pensou na fundação do Centros de Estudos Regianos e em publicações
regulares sobre a vida e obra de José Régio, figura cimeira da literatura portuguesa.
Em Portalegre, o Centro de Estudos José Régio assumiu‑se como um centro
bibliográfico procurando reunir toda a bibliografia ativa e passiva do Poeta e colocá‑la
à disposição de todos.
Em Vila do Conde, o Centro de Estudos Regianos, essencialmente documental,
tem como objetivo a divulgação e o estudo da obra do escritor. Objetivo amplamente
conseguido, para o qual tem contribuído a publicação do seu Boletim/Revista Semestral,
Estudos Regianos o qual desde o seu primeiro número de dezembro 1997 até à actualidade,
nunca deixou de surpreender, trazendo sempre novos pontos de interesse e acrescentando
conhecimento. Quando por vezes, nos parecia que já pouco haveria a acrescentar eis que
surgem colaborações de grande qualidade, diversificadas, marcando posicionamentos e
rebatendo os mais diversos aspetos ideológicos e estéticos da vida e obra de José Régio.
De referir também a sua qualidade gráfica e a profusão de imagens que nos surpreende
a cada publicação.
Além do Boletim/Revista, não poderemos deixar de referir o importante papel do
Centro de Documentação e Informação no apoio e desenvolvimento actividades de
investigação e, que tem reunido e tratado a biblioteca regiana ativa e passiva. Bem como
as acções de dinamização cultural, exposições sempre oportunas e no momento certo,
colóquios, palestras e seminários, visitas culturais, a publicação de estudos …, que nos
proporcionam leituras atualizadas sobre a obra regiana.
O Centro de Estudos Regianos tem sido um contributo inestimável para divulgar
a dimensão artística, critica e filosófica do pensamento regiano, tão actual e ao mesmo
tempo tão esquecido.
Houve e, certamente, haverá o esforço que um projeto desta dimensão exige,
mas uma vez os objectivos atingidos, como o tem sido no caso do Centro de Estudos
Regianos, tudo se torna gratificante.
Maria José Maçãs
Casa Museu José Régio
Portalegre, 12 de janeiro de 2017

Entra‑se e o espaço é Régio
Entra‑se e o espaço é Régio. É‑o nessa solenidade contida, profunda e transparente que
emana da obra do autor d’A velha casa. Senti sempre um profundo, secreto e inexplicável
prazer ao visitar os espaços que foram de José Régio e que, por graça de uma ação a todos os
níveis louvável, o Centro de Estudos Regianos tem sabido preservar, promover e reinventar.
Agradeço o apoio que o CER me prestou na realização do meu trabalho de mestrado, que concluí com a apresentação de uma dissertação intitulada «“Escrever‑se” e/
ou “Outrar‑se”: Escrita e revelação em Páginas do diário íntimo de José Régio». Nos
espaços do CER, a Manuela Laranjeira foi sempre de uma enorme cordialidade, num
atendimento simpático e eficaz. E o espólio documental do Centro foi‑me muito útil
para o trabalho que fui realizando numa tentativa de aprofundar a leitura da obra regiana.
Tive o prazer de organizar, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Bragança, em parceria com a minha colega Dina Macias, a instalação da exposição
José Régio e os mundos em que viveu, cuja elaboração se deve a um excelente trabalho da
Doutora Isabel Cadete Novais. Durante o mês de Fevereiro de 2004, a referida exposição,
promovida pelo Centro de Estudos Regianos com o apoio da Câmara Municipal de Vila
do Conde, foi visitada e apreciada não só pela comunicada académica do IPB como
também por professores e alunos das escolas de Bragança. A 19 desse mesmo mês, o
Professor Doutor João Francisco Marques, à data diretor do Centro de Estudos Regianos,
proferiu, no Auditório da ESEB, uma conferência sobre a vida e a obra do autor dos
Poemas de Deus e do Diabo.
Sentindo‑me em comunhão com o CER, tenho procurado, em congressos e em encontros
mais ou menos formais, divulgar a obra de José Régio. Pela sua riqueza e diversidade, esta obra,
sendo uma das de maior profundidade humana das nossas letras e espraiando‑se pela poesia e
pela narrativa, elevando‑se no teatro e no ensaio, mergulhando fundo na escrita autobiográfica,
merece a todos, nomeadamente aos mais jovens, uma atenção que, até institucionalmente,
lhe tem sido negada. Não posso, portanto, deixar de louvar e agradecer o trabalho feito pelo
CER. Nesta data comemorativa do seu vigésimo aniversário, quero desejar à direção e a
toda a equipa as maiores felicidades para o futuro. Há mais mundos! Juntos, promovendo e
perscrutando a obra de Régio, avançaremos na (a)ventura de os descobrir.
Carlos Teixeira
Instituto Politécnico de Bragança
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Sobre o CER
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Foi no âmbito da minha investigação de doutoramento em Design de Comunicação,
sobre o tema da Materialidade Gráfica da Revista presença e o papel de José Régio, como
seu director e mentor, que tomei conhecimento da existência do CER, o Centro de
Estudos Regianos.
Situado em Vila do Conde, perto da minha área de residência, o CER foi um local
por onde passei (e fiquei) inúmeras vezes ao longo dos últimos cinco anos.
No CER recebi todo o apoio que necessitei para a minha investigação, não só consulta
de cartas e documentos originais pertencentes ao espólio de Régio como a consulta da
bibliografia existente na biblioteca e de todas as publicações do CER.
Ao longo destes anos, também visitei as inúmeras exposições e a Casa Museu José
Régio, sessões culturais e tertúlias de literatura e poesia, que muito me ajudaram a
entender e a interpretar o ser humano e o poeta.
Outro factor importante no contacto com o CER é o factor humano, pessoas
dedicadas, sempre disponíveis e com um real conhecimento sobre Régio, a sua vida
e obra. Sempre me orientaram nos caminhos a percorrer para encontrar as respostas
procuradas e as diligências necessárias para o acesso a toda a informação, tão essencial
para a minha investigação.
Agora, terminada e defendida a minha tese de Doutoramento, o CER continua a
estar presente.. noutros percursos e noutras investigações!
Ao CER, o meu obrigado e um bem-haja por todo o seu louvável trabalho para
divulgar a obra de Régio.
Cristiana Serejo
Designer, educadora e investigadora em Design
Póvoa de Varzim, 23 de Fevereiro de 2017

No CER em demanda da Velha Casa de Azurara
O meu primeiro contacto com o Centro de Estudos Regianos ocorreu durante a
preparação da tese de doutoramento que apresentei em Novembro de 2012 à Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da UNL. Estava a trabalhar no ciclo romanesco A Velha
Casa, tendo consultado a correspondência de José Régio para Alberto de Serpa (as 888
cartas) à procura de impressões e juízos do autor sobre a gestação dos sucessivos romances
daquela sua obra. Devo dizer que aquela consulta foi importante para a conclusão do meu
trabalho, como importante foi (e tem sido) a leitura dos diversos números do Boletim/
/Revista Estudos Regianos e de outras publicações do CER.
Nem sempre tenho podido participar nas sessões públicas organizadas pelo CER
(cuja informação recebo normalmente por correio eletrónico), mas recordo com particular
emoção a leitura encenada de Jacob e o Anjo no Teatro Municipal de Vila do Conde,
em Dezembro de 2014.
Como investigador da obra regiana, encontro no CER – na sua biblioteca e no
arquivo do seu centro de documentação – fortes razões e estímulos para a continuação
do meu trabalho.
Manuel José Matos Nunes
Investigador
Fevereiro de 2017
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De todas as facetas de José Régio a que me fascinou, particularmente, foi a de colecionador apaixonado e mesmo obsessivo. Era esta parte tão importante da vida dele que, na
pesquisa encetada por mim em 2010, procurei descobrir, ou pelo menos, levantar o véu.
Para além de todos os livros dele e sobre ele de que me podia socorrer para encontrar
pistas sobre o seu colecionismo, em especial, o seu interesse pelo sagrado cristão, procurei
outras fontes para descobrir este lado de Régio que, injustamente, muitas vezes fica
obscurecido pela brilhante obra literária que nos deixou.
No Centro de Estudos Regianos (CER) consegui encontrar o apoio que precisava
nesta viagem vertiginosa pelo mundo de um Régio colecionador, torturado pela sua
ânsia na aquisição de objetos de arte popular, mas deliciado pela sua posse e, sobretudo,
preocupado com a sua conservação e perpetuação.
Obtive autorização e toda a ajuda que necessitei para investigar sobre as redes de
contactos que ele estabelecera com antiquários, amigos, investigadores e familiares para
vencer a batalha invisível de conseguir acrescentar à sua vasta coleção os objetos desejados.
Dentro das possibilidades que à época se encontravam disponíveis, pude traçar
algumas linhas importantes sobre os seus processos de colecionar, os seus hábitos, as
suas parcerias e, mesmo,conhecer histórias de algumas peças, através de documentação
epistolográfica não publicada e recibos de compra, que se encontram no arquivo do CER.
Este estudo da vida de Régio como colecionador foi bastante esclarecedor e impulsionador para o desenvolvimento do meu trabalho investigativo que culminou com a
apresentação pública da tese intitulada “O Colecionismo em José Régio”, em dezembro
de 2011, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Para além desta preciosa ajuda, recordo com gratidão o apoio humano dos colaboradores do CER, que me contaram pequenas histórias sobre José Régio e que, em
diversos momentos, iluminaram algumas das minhas dúvidas. Assim, tal como um puzzle,
ajudaram a compor o retrato de um colecionador que eu tanto ansiava por encontrar.
Por tudo isto, desejo que o CER continue o seu valioso trabalho, guardando a
memória do ilustre escritor e colecionador que foi Régio, mas sobretudo partilhando‑a
com a comunidade.
Teresa Pinhal
Mestre em Museologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

José Régio e as Casas-Mais Mundos
“Cada livro novo não continua a ser para si como que um filho que nasce?”, indaga
Luís Amaro o amigo José Régio, em 14 de Julho de 1962, numa das 31 cartas que me
foram fornecidas pelo Centro de Estudos Regianos, em Janeiro de 2015. A leitura atenta
desses documentos – fundamentais para o estudo que desenvolvo acerca dos contos
enfeixados em Há mais mundos – permitiu a compreensão do processo editorial e da
recepção crítica dessa obra de “reveladoras páginas”, “riqueza de sugestões, de descobertas”,
“transfiguração”, “pessoalíssima visão das coisas”, características apontadas por Luís
Amaro na missiva de 19 de Agosto de 1962. Além desses documentos, foi‑me facultado
o acesso a quatro cartas escritas por José Régio a Alberto de Serpa, entre 8 de Abril de
1960 e 22 de Março de 1962, a comentar o processo de criação do livro, a princípio
composto por “seis contos (realistas, poéticos, psicológicos, fantásticos)”, publicados em
periódicos – excepto “As historietas dum colecionador de antiguidades” – “mas agora
totalmente refundidos e desenvolvidos” (carta de 22 de Fevereiro de 1962).
É possível acompanhar esse “filho que nasce” efectivamente em Julho de 1962 –
conforme se percebe nas cartas de Luís Amaro –, em processo embrionário na missiva de
8 de Abril de 1960 a Alberto de Serpa. A princípio, julgar‑se‑ia um entretenimento de
Régio, ainda envolvido em actividades docentes no Liceu de Portalegre: «Para me entreter,
vou escrevendo fragmentos das “Histórias para crianças grandes”, que incluirão Os “três
vingadores”, um pouco desenvolvido e retocado». Após a publicação pela Portugália
Editora, com o acréscimo do conto “Os alicerces da realidade” – conforme carta de 22
de Março de 1962 a Alberto de Serpa – Há mais mundos recebe várias recensões críticas,
tendo sido laureado pela Sociedade Portuguesa de Escritores com o Grande Prémio de
Novelística, no valor de 50 contos, que “tanto jeito devem fazer às suas obras de antiquário
e de construtor de uma casa” – conforme Luís Amaro, em 6 de Junho de 1963.
Há mais mundos apresenta em seu fecho o conto narrado por um coleccionador
de antiguidades, muito aparentado ao homem José Régio. Apesar de manifestar certa
reticência com essa narrativa, Luís Amaro reconhece sua importância, na carta de 18 de
Junho de 1963: “O facto de não se tratar propriamente de um conto não quer dizer não
seja um magistral apontamento psicológico. Por mim, não poderei esquecer aquelas duas
estranhíssimas figuras de mulher”. Amaro discorda de o conto figurar no fechamento do
livro e também de fazer parte dessa coletânea de narrativas, considerando‑o, portanto,
em sítio inapropriado. Discordo desse alvitre, pois, simbolicamente, “Historietas dum
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coleccionador de antiguidades” instaura novos rumos na vida do autor José Régio:
o encerramento, em 1962, dos “absorventes trabalhos liceais – que de certo modo o
afastavam das atividades literárias” – conforme carta de Luís Amaro, de 25 de Março
de 1963 – permitiu‑lhe uma dedicação ao processo editorial de suas Obras Completas,
bem como à sua grande paixão de coleccionador, com a aquisição de peças para a casa
que herdara da tia‑avó, a madrinha Libânia, em Vila do Conde, para onde são dirigidas
as demais cartas de seu amigo editor no ano de 1963.
Percorrer minuciosamente os vários cómodos das casas de José Régio em Portalegre
e Vila do Conde é condição fundamental para a compreensão de símbolos, imagens e
metáforas espalhados ao longo de sua obra literária, já que esta se origina da “parte mais
virgem, mais verdadeira e mais íntima duma personalidade literária”, tal como propõe o
autor de Há mais mundos no primeiro número da revista presença. A análise minuciosa
dos cómodos e objectos das duas casas, bem como a travessia pelos labirintos do espólio
regiano, em companhia de tão excelentes guias – Dra. Maria José Maçãs e a Dra.
Manuela Laranjeira –, permitiu‑me o entendimento do espaço poético transfigurado em
contos como “O fundo do espelho”, com o qual termino este depoimento de gratidão
ao Centro de Estudos Regianos: “Porque eu vivo ora neste mundo ora no outro; nos
outros, não sei em qual, não sei em quais...”. O agónico quarto “abre‑se todo. O grande
barco volatiliza‑se”, tal como as casas se abrem aos investigadores para a percepção de
mais mundos escondidos nas filigranas do discurso literário de José Régio.
Fernando de Moraes Gebra
Universidade Federal da Fronteira Sul – Brasil

Centro de Estudos Regianos
O arquivo do Centro de Estudos Regianos em Vila do Conde é um espaço no qual
se cruzam saberes e disciplinas diversas, convidadas a produzir conhecimento em torno da
herança patrimonial e cultural que constitui o espólio literário de José Régio, reforçado
pelo recente legado instituído pelo Eng.º José Alberto dos Reis Pereira, sobrinho do
escritor e filho do artista plástico e poeta Julio/Saúl Dias.
A institucionalização deste legado, constituído por um conjunto significativo de
desenhos da autoria de José Régio, assim como, um avultado corpus epistolográfico de
Julio/Saúl Dias, dedicada, entre outros assuntos, às obras de colaboração entre ambos,
dota o Centro de Estudos Regianos de um interesse renovado por parte dos investigadores
filiados no campo da História e das Teorias das Artes.
Estes fragmentos de memória, herança em domínio público por vontade do Eng.º José
Alberto dos Reis Pereira e sob a guarda do Centro de Estudos Regianos, são determinantes
para o conhecimento da obra destes artistas plásticos e poetas vila‑condenses, assim como,
para a necessária e urgente (re)leitura dos movimentos de vanguarda do século XX.
Deste modo, e face à investigação de Doutoramento em História da Arte Portuguesa,
intitulada O(s) conceito(s) de Expressão Artística nas obras de José Régio e Julio/Saúl Dias,
iniciada em 2015, o arquivo do Centro de Estudos Regianos em Vila do Conde tem‑se
revelado determinante para um entendimento outro sobre a produção plástica de José
Régio.
Rui Maia
Investigador e Doutorando
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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36

Ser sócia fundadora do Centro de Estudos Regianos, se não me dá responsabilidade
do projeto, dá‑me a alegria de assistir à partida sem limite de chegada. Decorridos 20
anos do Centro de Estudos e do seu Boletim, não posso deixar de lembrar um amigo
que “partiu” – Professor João Marques – sempre presente em todos os eventos regianos,
levando‑nos pelo percurso duma amizade que nos deixava presos à ocasião de sempre
o poder ouvir mais.
O contributo do Centro de Estudos, quer através da sua acção direta quer do
seu Boletim, bem pode orgulhar‑se de um criterioso sentido ético e estético posto na
transmissão de um legado que, ao longo dos anos, vem contribuindo para a obtenção de
uma maior e melhor compreensão e divulgação de José Régio e da sua obra. Hoje, podem
os estudiosos da obra regiana obter um melhor conhecimento do seu percurso literário,
quer pela dinâmica efetiva que o Centro de Estudos estabelece com os académicos, quer
através do apoio na investigação das fontes que a boa preservação e organização do seu
espólio podem proporcionar.
Temos acompanhado com reconhecimento, o prestimoso trabalho que a Direção
do Centro de Estudos tem posto na pesquisa e levantamento de toda a colaboração de
José Régio na imprensa da sua época, como na organização da vastíssima correspondência trocada com os intelectuais do seu tempo, legado da maior importância para o
conhecimento da personalidade do escritor.
Chegados a estes 20 anos de edição do Boletim/Revista Estudos Regianos, apetece
lembrar meu tio, de sobrolho levantado, perscrutador adivinhando a resposta – Parabéns ao Centro de Estudos Regianos pela qualidade e continuidade do seu periódico,
proporcionando‑nos a oportunidade de sempre poder “revisitar “ José Régio.
Manuela Pereira (sobrinha do Poeta)

Numa só palavra
Visitar o Centro de Estudos Regianos é percorrer a obra A Velha Casa do escritor
José Régio.
Ali nasceu, cresceu...ali morreu.
Ali “vive” o poeta, o romancista, novelista, dramaturgo, contista, ensaista, crítico...
ali... por lá, trabalharão estudantes, investigadores, simples curiosos, anónimos, ali nascerá
gente na grandeza simples do “Jardim do poeta”.
Ali...terá cantado o poeta Saul Dias, irmão de José Régio:
“Ali sofreste, ali amaste.
Ali é a pedra do teu lar.
Ali é o teu bem lugar
Ali a praça onde jogaste
O que o destino te quis dar”.
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Noutra palavra
Ali nos debruçaremos em estudos no Centro de Estudos Regianos.
Ramiro José Pereira (sobrinho do Poeta)
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As confissões incompletas ou a religião de RÉGIO*(1)
A verdade é que muitas vezes ando de candeias às avessas com o tempo em que vivo, sem
saber se lhe estou atrasado ou adiantado, — e entre mim e o Tempo há entendimentos
e lutas que não percebo muito bem eu próprio.
Confissão dum Homem Religioso, pp.59‑60.
Mientras peregriné por los campos de la razón a busca de Dios, no pude encontrarle
porque la idea de Dios no me engañaba, ni pude tomar por Dios a una idea, y fué
entonces, cuando erraba por los páramos del racionalismo, cuando me dije que no
debemos buscar más consuelo que la verdad, llamando así a la razón, sin que por eso
me consolara. Pero al ir hundiéndome en el escepticismo racional de una parte y en
la desesperación sentimental de otra, se me encendió el hambre de Dios, y el ahogo
de espíritu me hizo sentir, con su falta, su realidad. Y quise que haya Dios, que exista
Dios. Y Dios no existe, sino que más bien sobre‑existe, y está sustentando nuestra
existencia existiéndonos.
UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida (1912 ‑ cap. VIII).

A religião, no sentido em que Régio ainda a entendia, não está na moda. Num
mundo em vias de dessacralização radical — e onde tudo se tornou «mítico» ou «sacral»,
desde o folclore à lata de conservas adorada nos anúncios e sublimada na pintura pop
— Deus é menos que tabu, é um lapsus linguae que gente bem educada e no segredo do
código pertinente da época evitará como a peste. Deus é assunto para gente ou povos
sub‑desenvolvidos, mas mesmo aí os dias estão‑lhe contados. Em suma, a função‑Deus,
o papel que durante milénios a referência a Deus desempenhou tornaram‑se não apenas
problemáticos, o que lhe conferia importância, mas sem emprego. Decerto, há ainda
um domínio em que a antiga obsessão parece ter uma hipótese de actualidade, mas o
batuque planetário que noite e dia a afoga e dilui em fait‑divers sem transcendência
alguma despiu esse pânico ancestral, onde Deus ainda sobrevive, do antigo poder de
(*) Artigo publicado na revista Colóquio Letras, n.º 11 de Janeiro 1973, p.20‑27.
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convicção. Nós esperamos com serenidade o dia em que a velha Morte seja submetida
à pura ordem humana — ou a‑humana — recriadora do Deus abolido. Na hora actual,
o tema Deus ou Religião não suscita na vanguarda pensante — Lévi‑Strauss, Foucault,
Deleuze, Marcuse — outra coisa que «gargalhada», mas gargalhada formalista, tranquila,
aquém da que custou a Nietzsche um preço excessivo. A patética «morte de Deus», de
nietzschiana memória, converteu‑se apenas num contra‑senso linguístico. É isso que dá
vontade de rir a Michel Foucault, com o gosto sempre muito francês de rir com infinita
inteligência. Régio não se parecia nada com estes gloriosos representantes da intelligentsia
universal de vanguarda. Era um poeta de província e um pobre homem de Vila do Conde,
num país e numa época ainda encharcados de arcaísmo sociológico, psicológico, moral
e religioso. Neste arcaísmo de fundo existe já, no momento em que o adolescente José
Maria dos Reis Pereira toma precoce consciência de si mesmo, uma tradição sólida,
embora quase só partilhada por uma certa camada mais ou menos ilustrada ou ilustre, de
racionalismo e de «livre‑pensamento», que separa essa vanguarda, onde ecoam atitudes e
movimentos significativos da cultura europeia, do comportamento genérico da população.
Iniciada nos meados do século XIX, tal tradição começa a encarnar‑se na prática histórica
e nos reflexos individuais sobretudo com o advento da República, oficialmente laica
(o que, para a antiga assimilação entre a ideologia dominante e a Religião, significava
anti‑religiosa). O jovem Régio fará a sua educação intelectual e moral já dentro desse
ambiente republicano, de anticlericalismo quase militante que consagrará o afastamento
efectivo de várias gerações da prática religiosa ancestral. Mas antes de receber na porosa
vida de estudante coimbrão o impacto da sensibilidade marcada por esse indiferentismo
institucionalizado, Régio havia bebido, com um fervor que jamais poderá ser esquecido,
a água turva, e apaziguante como nenhuma outra, dessa religiosidade ancestral. Tudo
o mais lhe virá «de fora», esse é o seu «dentro», porque é o laço umbilical que o liga à
infância de que nunca pôde, ou não quis, voluntàriamente sair. Entre esta infância com a
sua inexplicável plenitude — e dela nos dá Régio, na Confissão, inolvidáveis e fulgurantes
sondagens — e «o mundo», com a sua intermitente mas não menos interminável «queda»,
se jogará o destino espiritual que terá nas metáforas ardentes de «Deus e o Diabo» a
máxima teatralização de que essa religiosidade ancestral (ou permanente?) foi objecto
em língua portuguesa.
No sentido espiritual, mas também no sentido sociológico, Régio foi um habitante
de dois mundos, mas nenhum deles foi nunca verdadeiramente o desse «indiferentismo»
religioso característico duma certa forma de republicanismo. Tal «indiferentismo» era
um ar do tempo que o ávido adolescente Régio devia respirar, mas nunca teve, entre
nós, espessura cultural, nem impacto passional capaz de abalar uma sensibilidade e
um espírito tão exigentes como os do futuro autor de Jacob e o Anjo. Um afastamento
justificado da prática religiosa, um «livre‑pensamento» ou uma forma de racionalismo
profundo e articulado só existiam entre nós em situação de propósitos mal cumpridos,
medíocres ou ambíguos. Só nas entrelinhas da visão literária herdada da geração de 70,

e muito em particular disseminada sob a forma dum pessimismo incompatível com
qualquer sentido positivo e exaltante da existência, se insinuava sob formas válidas a
grande rejeição de Deus que constitui a pulsação mais funda do mundo e do homem
modernos. Decerto, e embora nem nesta «inacabada» Confissão Régio no‑lo diga, foi
entre as páginas dos grandes heróis da modernidade literária que o seu mundo de certezas
plenas se converteu na espectacular interrogação, que tem menos Deus por seu objecto
do que uma existência (a sua) desertada pela harmonia duma crença onde tudo tinha
sentido e invadida pelo nenhum sentido de tudo. O ateísmo confesso e coerente é raro
durante o período que vai das suas primeiras manifestações (teoréticas, sobretudo) até
à época da maturidade de José Régio. O próprio «livre‑pensamento» não tinha uma
configuração intelectual mais consistente. O liberalismo havia permitido essa possibilidade
a uma fracção reduzida de intelectuais e burgueses, mas não como prática ideológica
socialmente bem vista. A própria ideologia republicana, se tomamos em linha de conta
os seus poetas e ideólogos mais representativos — um Guerra Junqueiro, um Teófilo,
um Basílio Teles, um João Chagas, o próprio Afonso Costa, mas igualmente a linha de
Sampaio Bruno, de Pascoaes, de Leonardo, de Cortesão, e por fim a de Sérgio e Proença
— não favorecerá senão indirectamente o que a classe conservadora e integrista (é quase
a mesma) chamará «a falta de religião». Bem ao contrário, a República originou, numa
espécie de movimento inconsciente de que não seria difícil descortinar a motivação, ao
mesmo tempo social e subjectiva, um surto de «idealismo» e de «religiosidade», com
laivos ou expressões de misticismo profano — se assim se pode dizer — de coloração
ética de raiz kantiana, estóica ou heterodoxa cristã, como a evolução de Junqueiro e o
itinerário de Sampaio Bruno podem ilustrar.
Com efeito, para toda uma élite, a República não significou apenas o momento
de triunfo sobre o «antigo regime» aristocrático‑burguês, injusto e retrógrado ideológicamente, mas o sinal duma renovação espiritual(ista) capaz de conferir, à suspeita e
frígia mulheraça de peitos nus que a simboliza, a aura mítica e divina com que o Altar
comprometido havia aureolado o Trono. Era necessário transferir para a Pátria, agora
laicizada na sua expressão simbólica, o amor sacralizante endereçado ao Rei. Desta tarefa
profética se encarregou Teixeira de Pascoaes. Se a forma do seu culto, por excesso de
simbolismo e bruma, não alcançou o sucesso que poderia ter sido o seu, o essencial dele,
a divinização da substância espiritual ia respirar, mas nunca teve, entre nós, espessura
e mítica da Pátria, resumida na figura da Saudade, ambígua senhora‑da‑noite e aurora
do futuro, constitui a trama duma nova espiritualidade, acatólica mas não acristã ou
anticristã, de que participarão quase todos os «grandes homens» dos começos do século
XX e que ainda atingirá Fernando Pessoa numa das suas faces, e toda a sua geração,
incluindo Almada‑Negreiros. É neste contexto, como núcleo e circunferência dele, que
deve ser lido um poema como a Oração à Luz de Junqueiro, onde a geração crítica que é
a de Régio já não quis ver quase nada mais do que misticismo confuso e retórica exausta.
É que, entretanto, uma outra forma de idealismo, desta vez mais filosófico que místico
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e poético, se havia sobreposto à religiosidade imaginativa de Pascoaes, reclamando para
o «Espírito» de kantiana estrutura e para o platónico Bem (ideia das ideias), a que a sua
actividade criadora de ciência e de moralidade se endereça, o fervor suspeito dedicado à
mítica e mística Saudade. Tais eram, nos tempos da formação do jovem Régio, à parte
a permanência substancial da sensibilidade, da afectividade e da prática católicas da
generalidade do País, as duas formas de «religiosidade» informe mas não desprezível,
através das quais o estrato mais profundo e arcaico do nosso comportamento religioso
se metamorfoseava. Que não eram só aventuras desincarnadas de intelectuais não menos
desincarnados, a tríplice e dramática aventura, de conversão espectacular, ou nietzschiana
loucura, associada aos nomes de Manuel Ribeiro, Leonardo Coimbra e Raul Proença, o
mostra bem. Mas é justamente na obra de Régio, que podia ser espiritualmente filho de
cada um deles, que «o grande teatro» da nossa metamorfose religiosa, com sua angústia
latente e seu gosto de festa, dará a volta à questão que supomos ter com Deus e, por
supô‑lo, acabamos por ter, que mais não seja porque connosco e irremediàvelmente a
temos.
Comparadas com o impulso que lhe adveio da imersão numa religiosidade doméstica,
humanista e piedosamente revisitada nas mais comovidas páginas da Confissão, as formas
históricas da Religião tradicional, como as suas modernas expressões mais ou menos
irrealistas, pesarão pouco nos reflexos essenciais do «homem religioso» que será José
Régio, mas determinarão a simbologia e a forma sensível do seu encontro com o sagrado
ou simplesmente Inominado. Paralelamente, nenhuma atitude cultural manifesta de
indiferença religiosa abstracta ou de mais sistematizada e orgânica visão ateísta terá sobre
ele tanta influência como a indiferença objectiva de que as manifestações inumeráveis
da existência profana e sua substancial ausência de preocupação pelo mistério são a
expressão. Entre as formas da existência profana (mas duma ordem já predestinada)
nenhuma exercerá sobre Régio um império tão profundo como as que a poesia e a arte
em geral configuram. Régio não foi nunca um «intelectual» no sentido de alguém que
recebeu dos produtos quase puros da Cultura o seu alimento espiritual mais decisivo.
Mas também não foi um «intuitivo», que, à parte os quadros sumários duma cultura
pouco exigente, retirasse apenas de si e do seu encontro com o quotidiano os elementos
da sua particular visão do mundo e, como matriz e coroamento dela, a atitude religiosa.
Régio foi um homem de reflexão e de reflexão exigente, como a leitura do prodigioso
capítulo IV da Confissão confirma para quem precisa disso. Simplesmente é intranquila
e afectada do mesmo sinal equívoco que marca a sua relação com Deus aquela que ele
sustenta com a Cultura, que dessa relação, e de maneira especial por ser ele Poeta, faz
ìntimamente parte. Para fugir à idolatria que nela, como em tudo que Deus não é,
se insinua, desdenhou muitas vezes Régio a sua vasta e diversificada cultura, só quase
nisso bem intelectual apesar de tudo. Esse desdém, de traço por vezes irritante, era a
expressão sensível e negativa da consciência profunda da sua identificação com uma
sabedoria anterior e mais alta que aquela que a face intelectual da Cultura representa.

Nisto, como em tanta coisa mais, se assemelha a sua reacção à de Unamuno, arquétipo
ardente da religiosidade dramática e dramatizável que a Confissão ilumina de singulares
claridades. Como para Unamuno, o discurso manifesta para ele a impotência sem cessar
renovada de aceder a essa sabedoria que já está no silêncio da natureza e num outro mais
primordial ainda que é o silêncio divino, cuja presença só nos é acessível nessa impotência
do discurso que dele irrompe deixando‑o intacto. Como consolação, mas também como
insuperável tormento, só o instante criador e a obra de arte, seu testemunho já decaído,
incarnam (ou apontam para) essa plenitude, mas sob um modo que ao fim e ao cabo é
imaginário, embora o seja menos que tudo o resto.
Por de mais pressentiu Régio que essa mesma Arte, à qual confiará, em suma, o
sentido da sua existência, é, enquanto arte moderna, aquela «desplumagem» permanente
de Deus a que Mallarmé se referiu. O aprofundamento da consciência de si que a
constitui é, em permanência, uma profan(iz)ação das relações que os homens mantêm
com o mundo e consigo mesmos e a prova tangível da sua autonomia. De Flaubert a
Proust, mas igualmente de Baudelaire a Valéry, o signo «Deus» perde toda a virtude
significante, e em parte alguma o acto literário estrutura ou plasma outra espécie de
transcendência que a da própria Sociedade. Em Portugal, desde Eça que a dessacralização
do objecto e a correspondente sacralização do olhar literário são um facto consumado.
O sentimento e a paixão não significam contacto com o «divino» mas sua irónica
contrafacção. A «psicologia» romanesca não configura a alma de onde retira o conceito,
mas as aleatórias manifestações que a suspeitam e por fim lhe retiram todo o sentido
plausível. É nesta atmosfera de naturalismo e de imanência que Régio respira, como
toda a gente sua contemporânea, uma indiferença religiosa que não precisa sequer de se
problematizar, pois é, pura e simplesmente, a expressão universal da existência histórica
dos homens como existência profana. Mas, diferindo nisso da maioria, Régio não aceitará
a normalidade dessa existência profana, embora lhe respire os encantos e experimente
como um possesso a abissal fascinação. Na realidade, José Régio nunca teve que escolher
entre uma realidade concebida como imanente e outra à qual só a transcendência confere
existência e sentido. Toda a sua vida foi, consciente, difícil e quase jubilosamente, até
à provocação de si mesmo e dos outros, um homem religioso. Mas o ter escolhido, para
título do que é o seu testamento espiritual, Confissão dum Homem Religioso significa, para
quem era tão ciente e cioso da sua originalidade, que «a religiosidade» destas Memórias,
escritas na luz vacilante do fim próximo, com uma ausência de respeito humano que fará
data na história da nossa parca interioridade, é uma religiosidade colocada sob o signo
da diferença. Régio não foi apenas um «homem religioso», pleonàsticamente irmanado
com a evidência dos que sociològicamente o são e por isso não precisam de o sublinhar.
É uma «religiosidade‑outra» aquela a que o título tão règiamente anacrónico alude, mas
é, sobretudo, através do tom quase desprendido, o grito único e definitivo duma vida:
não fui outra coisa senão um homem religioso, tudo o mais foram arredores de mim ou
deve ser visto nessa luz, enfim, sem sombra de sombra.
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Que há em tudo isso que se não soubesse? Quem terá dúvidas de que o autor das
Encruzilhadas de Deus, do Jacob e o Anjo, da Benilde, da Salvação do Mundo, o evocador
de Roberto do Diabo, popular e flaubertiano, é um autor religioso até à medula dos ossos
e da alma? Quem esperará encontrar no último avatar da sua perpétua Confissão — e
mais confessional obra literária não existe entre nós — uma nova e mais alta revelação
do que aquela que, uma vez por todas, o Rei de Jacob e o Anjo nos anunciou? Em que
outro lugar pode brilhar e negrejar com mais intensidade a violenta queimadura que o
fogo invisível do Absoluto que lhe serviu de Deus ou do Deus que lhe serviu de Absoluto
deixou na sua alma, que na sua Obra onde toda a luz se apura e transfigura? Decerto,
em parte alguma. Acontece, porém, que o drama espiritual de Régio, pelo carácter
pictural que ele lhe imprimiu, pela sua própria natureza, subjectivíssima mas duma
subjectividade compartilhada e vivida por muitos, nunca adquiriu foros de abstracto
combate moral ou religioso, nem os tons esfumados do mundo de Pascoaes. Os ingénuos
ou clarividentes habitantes de Florença acreditavam piamente — diz‑se — que Dante
era o viajor de regresso do Inferno. Os leitores de Régio — porventura os últimos ainda
inocentes ou clarividentes — associaram pessoalmente o homem‑Régio à sua tragédia
profunda, embora recitada em público com não duvidoso sucesso. Esses leitores — e
também a eles pertenço — querem ver agora o reverso do cenário, penetrar no sótão
do alquimista, percorrer o verdadeiro pequeno mundo em que o Poeta bebeu os êxtases
e os pavores transfigurados dum combate que, afinal, não se tornou mais claro por se
ter travado com Deus, mas permitiu a Régio rodear a sua aventura humana dum lado
patético e sereno que doutro modo não teria conhecido. Escolheu‑se eleito e eleito se
tornou por essa eleição que o crucificou e redimiu.
Os leitores e admiradores de Régio não sairão desiludidos da visita que pela última
vez, despido como ninguém mais de todos os vãos européis, como ele diria, o Poeta
conduz com mão admiràvelmente abandonada de grande Mestre. Singular coincidência:
no breve espaço de um ano saíram três livros, todos dignos de nota, em que se resumem
as três fases dum mesmo processo sociológico e três momentos da vivência espiritual
e religiosa do Portugal moderno. Nas memórias singularíssimas da irmã de Pascoaes,
no memorial de (Jacob) Alçada Baptista e nesta Confissão de Régio é a atmosfera do
catolicismo provincial, dum mundo post‑camiliano quase intacto, que constitui a
trama das meditações e das experiências mais profundas. Em três vagas sucessivas, uma
mentalidade velha de séculos vem morrer junto de nós e, de três maneiras diferentes,
uma última forma de «piedade» enraizada nesse mundo sem ressurreição e que assim
se sabe recobre‑a dum intenso e duradouro frémito. Com infalível instinto, Régio
escolheu, desde o épico começo do seu livro em forma de coeur mis à nu do seu muito
admirado e fraterno Baudelaire, o tom justo, essa mistura muito sua de simplicidade
e autoconsciência dela, mas desta vez com uma espécie de humor, enfim, triunfante
da sombra de certo ressentimento que por vezes se ouvia na prosa do autor de A Velha
Casa. Abandono aos leitores, portas abertas, cartas sobre a mesa — que o jogo está no
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fim para eles, mas não para quem uma vez mais vai descer até onde pode e como pode
ao poço familiar, à negrura divina onde resplandece o começo do dia desde sempre
obstinadamente buscado. O seu inteligente e delicado apresentador tem razão em crer
e afirmar que estas «confissões imperfeitas» ficarão — e já o são — como uma das «mais
importantes obras religiosas da nossa literatura». Não é cegueira de intimidade amiga,
mas justa avaliação duma obra que só por si marcará o ano de 72.
Pessoalmente, esperava esta obra de Régio com uma curiosidade extrema. A única
vez que pude vê‑lo — num comboio entre Lisboa e Porto, por voltas de 53 ou 54
—, foi desta mesma obra, então em gestação, que o Poeta consentiu em falar. Era
visível que lhe atribuía uma importância excepcional. Dessa breve e nada íntima
conversa guardei, aliás, uma impressão de assombro. Tendo a conversa recaído precisamente sobre Religião, pois eu referira‑me à sua Introdução recente ao volume
Cristo tal como os Pintores, Escultores e Poetas Portugueses O Viram, Régio confessou
com desarmante simplicidade que, além da Bíblia e de Renan, pouco mais lera sobre
Jesus. Naturalmente fiz de mim para mim a reflexão: «será possível que ele tenha ficado
em Renan?». Não tardei em responder: «e porque não?». Na verdade que outra visão
de Cristo é possível entre a da Fé e a de Renan? Mas que Régio me parecesse alheio
às novas «imagens» de Jesus, aos Karl Barth, aos Bultmann ou a Teilhard de Chardin
pareceu‑me então incompreensível. Não o era talvez tanto como podia parecer. Razão
suplementar para desde então ficar esperando, em letra de forma, a última imagem de
Régio acerca do que lhe foi tormento, referência suprema e supremamente ambígua,
agonia e indesmentível paz, ao menos ideal. E a resposta vem agora, não diversa da
do Rei‑Cristo em que Régio projectou a sua agonia transcendente, não sem laivos de
masoquismo. Resposta mais clara e sóbria como convinha ao descer do palco: tudo é
alienante e alienação, salvo Deus. Conclusão sem ambages, tornada mais preciosa ainda
na medida em que a vemos nascer da atmosfera‑Régio, da sua vila e universo familiares
como fora do mundo, dos seus próximos enraizados mal ou bem no antigo tronco
duma fé supersticiosa e viva ao mesmo tempo, sobretudo duma sensibilidade colectiva
impregnada de Deus tanto nas suas práticas infantilistas ou absurdas como na familiaridade das suas blasfémias de sacristia. Não é por acaso que nestas Memórias que se não
desejaram literatura — e são por momentos da mais alta que lhe saiu das mãos —surge
de vez em quando uma reminiscência proustiana, duma pungência e duma fulgurância
insuportáveis. Para além de todo o seu conteúdo reflexivo, mais ou menos pertinente,
a religião de Régio é uma descida ao paraíso‑purgatório da memória, para salvar nela, e
com ela, todo o Amor que o construiu tal qual ele foi e cujo peso infinito e insuficiente
desenhou para ele o rosto de Deus.
Eduardo Lourenço
Ensaísta
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Vinheta desenhada por José Régio, incluída em “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

Se Tivesse de Escolher um Só Livro…
“… puisque dès qu’il y a choix,
Il ne peut être que mauvais.”
Marcel Proust

Lembrei‑me, à falta de melhor, de jogar aquele jogo mundano‑jornalístico de tentar
responder à pergunta: “Se tivesse de escolher um só livro de José Régio, por que livro
optaria?” A pergunta, evidentemente, não acolhe uma resposta minimamente aceitável.
Proust (ver epígrafe) inculcava que todas as escolhas só podem ser más e quem quer que se
defronte com a vasta e diversificada obra do autor de Benilde facilmente concordará com
o autor de À la recherche du temps perdu. De facto, como escolher entre poesia, romance,
conto, novela, teatro (das mais variadas modalidades), ensaio, crítica, autobiografia e
diário? Em todos os géneros, Régio se manifestou de modo superior.
Que livro de poesia eleger? E foi na poesia que ele deu o máximo do seu poder
criador? Foi a poesia que ele preferiu? Não é verdade que ele próprio privilegiava o
teatro? E não se sentia dilacerantemente mal‑amado pelos que não lhe acarinhavam,
como achava que merecia, a ficção (a longa e a curta)? Mas não é, no cômputo geral da
obra, a poesia que recolhe o maior número de títulos publicados? E não é, por ela, que
ele é, sobretudo, conhecido? Por outro lado, o seu maior investimento, em número de
páginas escritas, não se verificará, porventura, no domínio do ensaio e da crítica? Régio
não se empenhou, toda a vida, em reflectir, com inteligência e sensibilidade invulgares,
sobre as obras dos seus pares? Não acarinhou, ao longo do seu percurso, o projecto de
escrever um meditado e amadurecido ensaio sobre “compreensão crítica”? Então, em
que ficamos? Se quiséssemos optar pela poesia, eu hesitaria, sobretudo, entre os belos e
vibrantes sonetos da Biografia e a contida música de câmara de Mas Deus É Grande: dois
grandes livros. Mas deixaria então de lado o “Cântico Negro”, genial bandeira de uma
nunca traída independência? Excluiria, da minha escolha, com sossegada consciência,
tantos gritos belos e lancinantes das Encruzilhadas de Deus, tantos inesquecíveis e pungentes
poemas recolhidos no Fado, tantas sátiras contundentes – e de antologia – incorporadas
na Chaga do Lado? Tanta música delicada e subtil dos poemas finais, resgatados nos seus
livros póstumos? E na ficção? Um grande e perturbante romance, embora imperfeito,
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como o Jogo da Cabra Cega, verdadeiro mergulho nos abismos da natureza humana?
Ou, antes, uma inquietante viagem pelos mundos da morte e ressurreição, da ética, da
política, do verdadeiro sentido da “salvação”, como é O Príncipe com Orelhas de Burro?
Uma longa e saboreada saga romanesca (que, infelizmente, ficou inacabada) – A Velha
Casa – , testemunho de impressionante autobiografia romanceada, de alto teor revelador
(o terceiro volume é de leitura obrigatória, para quem quiser conhecer bem o “mundo”
da presença, em Coimbra)? As admiráveis, profundas, inquietantes, comoventes Histórias de Mulheres? A ficção, tanto a longa como a curta, vertida numa prosa que não
envergonharia Flaubert e que alguma nossa crítica tão mal leu e avaliou? Todo este
gosto de narrar, “apanhado” na infância e adolescência e jamais abandonado? Insisto:
o mergulho premeditado e gozado, num interminável folhetim – A Velha Casa – que,
sendo sobretudo psicológico, não exclui o social, o doméstico, o político, o místico,
apanhando, na sua rede, desde os personagens mais particulares e até invulgares até aos
mais tranquilamente “banais”?
O teatro?: desde o entretenimento cheio de intenções nada ligeiras (As Três Máscaras),
passando pelo intenso “mistério” – Jacob e o Anjo – , pela revolvente Benilde, até ao
espectacular e ambíguo El‑Rei Sebastião? Que escolher? A Benilde (e para aí me inclino…),
que encapsula tantas das obsessões do escritor, numa linguagem escorrida e tensa, que
a equipara ao melhor Garrett do Frei Luis de Sousa? O belíssimo poema espectacular,
que dá ao ferido e louco protagonista – o Rei Sebastião – uma perene aura de esperança
prometida – apesar de tudo? A peça em um acto – O Meu Caso – , pequena obra prima
de ironia em profundidade e recheada de sentidos e recados, apesar da sua diminuta
dimensão? Mário ou Eu Próprio – o Outro, espectacular e admirável homenagem ao
autor de Dispersão? Confesso que hesito, prolongadamente, entre a Benilde e El‑Rei
Sebastião. Ora “torço” por uma, ora pela outra, embora talvez com algum favoritismo para
a primeira. Mas ambas recheadas de recados secretos, de ambiguidades perturbantes – e
de uma linguagem teatral impecável.
O ensaísmo, de que deixou textos exemplares (Em torno da Expressão Artística,
Pequena História da Moderna Poesia Portuguesa, António Botto e o Amor, Ensaios de
Interpretação Crítica)? Textos em que se não sabe o que mais admirar: se a inteligência
pura, se a inteligência da sensibilidade? A psicologia penetrante, a leitura minuciosa e
perscrutadora dos textos, a coragem, o desassombro, o alto quilate ético?
No prefácio que escrevemos para o volume de recolha crítica e ensaística – Crítica
e Ensaio / I, em “Obras Escolhidas”, Círculo de Leitores, 1994 –
 , dissemos isto, que
trago, para meditação, em momento de “escolhas”: “Ninguém da sua geração – e muito
poucos das gerações anteriores ou posteriores – mostram possuir, no elevado grau exibido
pelo autor de Em torno da Expressão Artística, as características eminentes que fizeram
dele um dos mais bem apetrechados e penetrantes críticos da nossa história literária e
um dos nossos escritores mais bem dotados para um ensaísmo genuinamente autónomo
e de démarche perfiladamente científica. Régio, embora não exercendo uma actividade
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crítica sistemática, surge hoje como o grande crítico literário da presença, dotado que
foi de uma inteligência superior, de uma perceptividade e de uma sensibilidade finas
até ao quase limite da perversidade e de uma imaginação psicológica, cuja subtileza
poucos terão podido igualar. As páginas que deixou sobre Camões, Camilo, Sá‑Carneiro,
Florbela, Cesário, Garrett, Pessoa, António Patrício, Reinaldo Ferreira, etc., são ainda
hoje textos seminais. Grande como poeta, como ficcionista e como dramaturgo, José
Régio, uma das figuras portuguesas mais agredidas do século XX [e continua, pelos
vistos, no XXI], foi também grande – e com um equilíbrio e uma segurança que raros
souberam atingir – como ensaísta e crítico literário.”
Mantenho, hoje, estas palavras, uma por uma. Ousaria mesmo dizer que a leitura
do seu ensaísmo e da sua crítica me não dá menos prazer – incluindo o prazer estético
– que me dão a sua melhor poesia, a sua ficção, o seu teatro. Régio é tão fino criador
ao dissertar sobre Sá‑carneiro ou Camilo, como o é ao agitar, no palco do teatro ou da
ficção, os seus atormentados fantoches. De aqui, a minha dificuldade, ao ter de escolher:
a Benilde? A Velha Casa (cinco volumes completos e um sexto, só começado)? As Histórias
de Mulheres? O Príncipe com Orelhas de Burro? Mas Deus É Grande? O admirável ensaio
sobre Camilo?
Afigura‑se‑me afinal impossível escolher. E, na medida em que me parece de afastar
a possibilidade de uma decisão electiva, em relação a qualquer destas obras, começa a
nascer‑me uma tentação perversa: não eleger nenhuma e preferir um “outsider”, que nada
tenha a ver com a literatura (que não seja poesia, nem ficção, nem teatro, nem ensaísmo
literário, nem autobiografia, nem diário), mas que se apresente como um notabilíssimo
texto de meditação sobre um tema que, no fundo, tenha fecundado todo o universo de
criação literária de José Régio. Estou a referir‑me ao singular “Multiplicidade de Jesus”,
incluído no belo livro CRISTO tal como os pintores, escultores e poetas portugueses o viram,
sentiram e entenderam (Lisboa, 1952): Texto de uma singular penetração e que ensaia
perscrutar, cautelosa, teimosa e insidiosamente, o lado humano de Jesus; e que é, sem
dúvida, um dos cúmulos da arte de escrever do autor de Poemas de Deus e do Diabo.
Aqui fica esta escolha “lateral”, que é, também, um modo de não escolher, escolhendo,
ou, se preferirdes, de escolher, não escolhendo…
Eugénio Lisboa
Ensaísta
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José Régio: Teatro, Contexto e Singularidade
Encerraram‑se os portões da Exposição do Mundo Português nos finais de 1940
e o Estado Novo constata que, na Europa, em termos de afinidade política, Portugal é
acompanhado pela Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler e a Espanha de Franco. Cinco
anos depois, finda a Segunda Guerra Mundial, descobre‑se isolado, apenas acompanhado
pela Espanha, parte constitutiva de um bloco ibérico apartado da restante Europa, seja
a Ocidental, seja a do Leste. Do mesmo modo, Portugal descobre‑se rural quando a
restante Europa, inclusive a Espanha, apostam numa modernização industrial. Era tarde
para poder acompanhar a restante Europa, mas tentou‑se através de uma nova lei de
Electrificação Nacional (1944) e uma lei de Fomento e Reorganização Industrial (1945).
Lenta a sua aplicação, só a partir da década seguinte estas duas leis terão consequências
práticas, sobretudo a partir do I Plano de Fomento, em vigor entre 1953 e 1958.
Verdadeiramente, na década de 40, Portugal possui ainda uma economia quase bíblica:
“a sementeira, a colheita, a respiga, a debulha do grão e a irrigação são feitas do mesmo
modo que surgem descritas no Antigo e Novo Testamentos”, confessam duas inglesas
em viagem por Portugal nesta década(1). Para estas duas senhoras, uma jornalista, outra
esposa de diplomata, a agricultura, actividade dominante em Portugal nesse período, é
deveras “fascinante e estranhamente bíblica”(2). Não hesitam em escrever que, para elas,
a viagem por terras de Portugal tinha sido um reencontro com a Europa do passado, do
século XIX, fidalga, rural, pobre, analfabeta, puritana, pagã, supersticiosa, marcada por
uma profunda desigualdade social, em contraste com a nova Europa burguesa, industrial,
abastada, ou em vias disso após uma guerra devastadora, há muito alfabetizada, e religiosa,
mas não ingenuamente crédula.
Esta disparidade sentida e vivida pelas duas senhoras reflecte bem a mentalidade
portuguesa das décadas de 40 e 50 enquadradoras das peças principais de José Régio, o
desencontro entre uma Europa cosmopolita, racional e científica, e um Portugal rural,
lírico, bucólico, crivado de romarias campesinas e procissões urbanas. Uma refugiada
alemã em Lisboa, classificava esta cidade, a capital do país, como “uma aldeia atrasada”(3).
Para muitos destes refugiados, fugidos de uma guerra ou de ameaça de guerra, Portugal,
(1) Ann Bridge e Susan Lowndes, Duas Inglesas em Portugal. Uma Viagem pelo País nos Anos 40, Matosinhos, Quidnovi, 2008, p. 49.
(2) Idem, ibidem, p. 22.
(3) Irene Flunser Pimentel, Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2006, p. 54.
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com a sua lentidão, o seu pudor católico, o seu recato social, a sua ingenuidade de pátio
popular, retratado nos filmes da época, o seu servilismo, era também, evidentemente,
o Paraíso. Outros refugiados, acrescentavam qualidades negativas à vida em Portugal:
atraso, pobreza, analfabetismo, ignorância, superstição, preconceitos, opressão das
mulheres e profundas desigualdades sociais e as condições nefastas de insalubridade nos
bairros populares.
De certo modo, os ventos do final da Segunda Guerra Mundial vinham anunciar o
fim deste Portugal rural, que, a partir de 1945, vai lentamente definhando até explodir,
na década de 60 com um milhão de emigrantes para a Europa e a avalancha de costumes
cosmopolitas europeus.
O Neo‑realismo faz a sua solene entrada na História com as conferências e os
romances de Alves Redol (Gaibéus, 1939) e Manuel da Fonseca (Rosa dos Ventos, 1940)
e os artigos de vários intelectuais nas revistas Sol Nascente e Diabo. A Presença morre em
1940 depois de uma agonia de dois anos, substituída, de certo modo, pela Revista de
Portugal, de Vitorino Nemésio. Aparentemente, em tempo curto, a “arte pela arte” de
Régio fora vencido pela “arte social” de Álvaro Cunhal e Alves Redol.
O teatro navega entre a continuação do realismo nos grandes palcos e os ensaios de
tímida experimentação modernista, entre os quais se contam os textos e encenações de
Fernando Amado. Num país bloqueado, a fugir goradamente da nova Europa industrial,
José Régio cria um teatro novo, de natureza metafísico, lírico, muito belo, que não possui
paralelo nos restantes autores portugueses.
Luiz Francisco Rebello considera ter‑se dado nesta década uma renovação do
teatro português a partir do final da Segunda Guerra Mundial, através da conjugação
da abertura da Casa da Comédia de Fernando Amado, a inauguração do Teatro‑Estúdio
do Salitre de Gino Savioti, ambos em 1946, e a renovação do reportório da Companhia
Amélia Rey Colaço / Robles Monteiro, concessionária do Teatro Nacional D. Maria II,
que apresentou a peça Dulcineia de Carlos Selvagem, em 1943, com cenários de Almada
Negreiros e música de Ernesto Halffter. E conclui o historiador: “Alguma coisa estava a
acontecer no teatro português…”(4).
Minimizavam‑se peças e espectáculos como Degredados (1930), A Volta (1931) ou
Camaradas (1937), de Virgínia Vitorino, imbuídas de um nacionalismo à flor da pele,
ou de um populismo de bairro miserável, como Alfama (1933), de António Botto, ou
Tempos Modernos, de Olga Alves Guerra, a condenar o divórcio, e sublinhavam‑se peças
dirigidas à nova classe média erguida em torno de profissões especializadas (advocacia,
engenharia, medicina, professorado), como Transviados (1934), de João Pedro de Andrade,
opositor do regime, colaborador da revista Seara Nova, ou peças heterodoxas para a
mentalidade do Estado Novo, como O Público em Cena (1932), de Almada Negreiros,
Dulcineia ou a Última Aventura de D. Quixote (1934), de Carlos Selvagem, A Caixa de
(4) Luiz Francisco Rebello, História do Teatro Português, Mem Martins, Publicações Europa‑América, 1988, 4ª ed., p. 130.

Pandora (1946), de Fernando Amado, O Indesejado (António Rei) (1949), de Jorge de
Sena, e até peças de carácter materialista, como A Forja (1948), de Alves Redol.
O teatro de José Régio, sobretudo Jacob e o Anjo (1940) e Benilde ou a Virgem Mãe
(1947), integra‑se neste momento tensional do teatro português, provocando uma
dramaturgia nova, de sentido ideológico múltiplo, uma espécie de clarão luminoso
europeu beijando o novo teatro português (Almada, Andrade, Amado, Régio, Sena,
Redol), lançando à sorte da História os antigos Marcelino Mesquita, Alfredo Cortês, Júlio
Dantas, António Ferro (como dramaturgo), Raul Brandão, Virgínia Vitorino, António
Patrício, que, de certo modo, naturalistas, realistas, expressionistas ou simbolistas, tinham
perfeito o coração do teatro português nas primeiras décadas do século. Tratava‑se agora,
de iniciar a segunda metade do século XX, para a qual não eram já literariamente vitais
os temas nacionalistas nem as estéticas realistas, naturalistas e simbolistas provindas do
século XIX. Sociológica e historiograficamente, trata‑se de uma substituição de gerações
dramatúrgicas, na qual José Régio desempenha um papel singular, criando peças expressionistas de valor metafísico. É o único que o faz, evidenciando uma impressionante
singularidade dramatúrgica.
Com efeito, na “Introdução” ao volume Teatro de José Régio, Duarte Ivo Cruz
conclui que a criação teatral do autor exprime “a angústia daquela religiosidade ardente
que não se vazou em nenhum culto, mas nem por isso foi menos poderosa no contexto
existencial do autor. As peças são todas éticas, quase todas teleológicas [pressupõe‑se
que Duarte Ivo Cruz quereria escrever “teológicas”], isto é, assumem expressivamente
a dicotomia do combate bem‑mal, positivo‑negativo, deus‑diabo…”(5). Brevíssima mas
belíssima caracterização do teatro de Régio, a que acrescenta a característica lírica: “uma
toada poética de consagrada qualidade”(6), e a que nós acrescentamos a qualificação de
teatro de natureza metafísica.
De facto, as peças de Régio, sobretudo Jacob e o Anjo (1940)(7) e Benilde ou a
Virgem‑Mãe (1947) estatuem‑se entre as mais espiritualistas e metafísicas do teatro
português do século XX (talvez apenas superadas por O Marinheiro, de Fernando Pessoa)
e compreendem, no enquadramento, uma visão filosófica da arte como combate do
homem pela elevação do espírito sem tombar no dogmatismo religioso, abrindo, assim,
o pensamento humano a uma ambígua zona de indeterminação mental, fonte da arte,
a que, por falta de outra palavra, designamos por metafísica.
Escrita ao longo da década de 1930(8), Jacob e o Anjo é apresentado formalmente
como um “mistério” medieval, isto é, um lugar hierofântico de revelação, evidenciando
(5) Duarte Ivo Cruz, “Introdução”, in José Régio, Teatro, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, p. II.
(6) Idem ibidem, p. III.
(7) Sobre esta peça, cf. o magnífico livro de Maria Isabel Cadete Novais, Jacob e o Anjo: O Drama Intemporal da Condição Humana,
Vila do Conde, Centro de Estudos Regianos, 2006.
(8) Idem, ibidem, sobretudo Parte II.
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o drama regiano de luta entre o poder de Deus e o do homem ou da humanidade.
Ostenta as características simbólicas de atemporalidade e universalidade a que tende
a sua dramaturgia, ou, como Isabel Cadete Novais subintitula o seu livro, “o drama
intemporal da condição humana”.
Face ao conjunto de peças publicadas e representadas na década de 30, Jacob e o
Anjo, inspirada historiograficamente na vida do rei D. Afonso VI e na doença maligna
que, como um selo divino, força não só a sua deposição do trono a favor de seu irmão,
D. Pedro II, como a anulação do seu casamento, singulariza‑se como um teatro de
natureza ontológica, intentando a revelação de uma essência humana sob um aparato
dramatúrgico subversor (para a época) de protocolos teatrais. Neste último aspecto,
José Régio tem como companheiros os autores António Pedro e Almada Negreiros.
A utilização de alegorias religiosas (inspiradas em histórias bíblicas) e dramatúrgicas (não
atribuição de nomes individuais às personagens: o Rei, a Rainha…) mais realizam este
desiderato ontológico ou metafísico. Teatro ousado para a época, com a personagem
Bobo a simular o Anjo.
Isabel Cadete Novais refere que o teatro de Régio é um todo e que o autor “construiu
a sua dramaturgia na confluência de três correntes do pensamento – o alegorismo poético
post‑simbolista (onde se podem enquadrar as primeiras produções, incluindo Jacob e o
Anjo, com as suas personagens‑símbolos), o realismo‑naturalismo (verificado em Benilde
ou a Virgem‑Mãe, no confronto entre o dogmatismo religioso e o conhecimento científico
em que a fragilidade física e psicológica da protagonista se vê espartilhada) e ainda o
expressionismo, como posição contestatária em relação ao statu quo do teatro burguês
puramente comercial, não deixando, contudo, de se manter fiel a um certo classicismo
estrutural e terminológico das peças…”(9).
Por sua vez, Ana Maria Abreu, estudiosa do teatro de José Régio, vê nas peças deste
autor um conjunto cruzado de simbolismo, psicologismo e misticismo(10). Talvez seja
forçado resumir estes três –ismos numa única designação conjunta: teatro metafísico, de
expressão existencial e poética, ambicionando revelar planos estranhos ou extraordinários
da realidade, como as vozes ouvidas pela protagonista de Benilde e a crença indubitável na
sua gravidez de origem divina. Teatro metafísico, vocábulo singularíssimo, historicamente
pesado e semanticamente complexo, verdadeiramente, no século XX, em Portugal, só ou
quase só Régio. Metafísico, em Régio, significa um teatro que aborda, se não a cria, uma
realidade indizível mas actuante, indescritível mas existente, totalmente extraordinária
à ordem material, inenarrável na ordem lógica, de natureza ahistórica e espiritual,
desafiadora da consciência racional europeia. Benilde ou a Virgem‑Mãe é, assim, o mais
completo e perfeito retrato deste género de teatro: as “vozes” que Benilde ouve e os gritos
(9) Idem, ibidem, p. 27.
(10) Cf. Ana Maria Abreu, O Teatro de José Régio. Contributo para o seu Estudo, Faculdade de Letras de Coimbra, 1996, pp. 74 ss.
Texto policopiado.

Página da carta de José Régio para Alberto de Serpa, de 6 de Novembro/1947, referindo-se
aos projectos para a representação de Benilde, no Teatro Nacional Dona Maria II,
pela Companhia Amélia Rey Colaço – Robles Monteiro.

lancinantes do Mendigo, a própria crença de Benilde na origem sagrada da sua gravidez,
opõem‑se totalmente ao pensamento racional e lógico do pai Melo Campos e da tia
Etelvina. Benilde sente‑se e sabe‑se “escolhida” por Deus para assumir o papel de uma
nova Virgem, fora tocada pelo “amor de Deus”. Eduardo, seu noivo, acusa Benilde de
loucura: “Ela crê que vai ter um filho só porque Deus quer! Por milagre! Um filho do
próprio Deus… ou dos anjos… sei lá o que ela sonhou! Mas é um sonho, uma invenção
do seu espírito doente, uma terrível fantasia da sua imaginação…”(11). Eduardo supera‑se
como homem, aceita casar com Benilde, mesmo com esta grávida, entende que a violou
uma noite, quando Benilde sofrera uma das suas habituais crises de sonambulismo, mas
Benilde recusa, o filho é do “Céu”, não de homem. O delírio de Benilde enfraquece‑lhe
o corpo e ela prepara‑se para morrer…
De facto, dramaturgicamente, as “vozes” que Benilde ouve são preparadas pela sua
longa solidão no velho solar alentejano, pela vivência junto de sua mãe, que morreu louca,
e pela educação de um pai solitário, bem como pelos gritos do Vagabundo, exteriores ao
palco, mas profundamente influentes no transe psicótico vivido por Benilde. A atmosfera
da peça assume uma irrealidade transcendente que só pode ser designada por metafísica.
Profundamente metafísico, explorador da realidade indizível de sensações místicas
e mistéricas, efeito de crenças ancestrais, o espectador/leitor vê, assim, nas décadas de
40 e 50, ser resgatada uma tábua de valores historicamente transtemporal ou, mesmo,
atemporal, de natureza universal. Escrita e representada nestas décadas, o teatro de Régio
não poderia nunca ser escrita no seio da cultura portuguesa da segunda metade do século,
envolvida por uma visão material e profana da existência e um teatro profundamente
desconstrucionista, inspirado em Brecht, Artaud e Ionesco.
De certo modo, com Régio e com Benilde ou a Virgem‑Mãe, o teatro português
despede‑se da religião, de uma religião respeitada como vector importante do quotidiano.
Com Bernardo Santareno, na década de 60, a religião é já denunciada como máscara
supersticiosa e falsa da realidade, o que está longe de suceder com Régio. Régio é um
homem religioso(12), cristão, mas não dogmaticamente católico, como o escreverá, e não
mais haverá outro autor tão religioso quanto ele até ao final do século, como excepção
de Norberto d’Ávila, mais atreito a uma religiosidade popular açoriana.
Mas Benilde ou a Virgem‑Mãe também não podia ser representada na década de 30,
seria uma peça considerada blasfema e herética face ao catolicismo dogmático e rural do
cardeal Cerejeira. Não havia lugar cultural para se levantar uma dúvida – uma colossal
dúvida – sobre o dogma da virgindade de Nossa Senhora, identificada na peça como
expressão de delírio mental histérico de uma jovem sonâmbula. Foi, assim, uma heresia
religiosa e metafísica que subiu ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II em 25 de
Novembro de 1947, que forçou o espectador a reflectir sobre a verdade ou falsidade do
(11) José Régio, “Benilde ou a Virgem‑Mãe”, in Teatro, ed. cit., p. 114.
(12) José Régio, Confissão dum Homem Religioso, Porto, Brasília Editora, 2ª ed., 1983.
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dogma da Virgem Maria, heresia não de um autor ateu, mas de um pensador religiosos
mas céptico, que revisita e repensa os mitos bíblicos.
A década de 50 assiste à elevação da população urbana a um nível superior de
qualidade de vida, como se ambicionasse esquecer a pobreza da primeira metade do
século. Os estudantes do ensino secundário duplicam, de 50 mil para 100 mil e os
universitários quase triplicam, de 73 mil para 184 mil. Os receptores domésticos de rádio
quase triplicam e a televisão faz o seu solene aparecimento com a venda de cerca de 30
mil aparelhos. Em 1953, é criada a Fundação Calouste Gulbenkian, que revolucionará
a mentalidade artística e estética portuguesa através da concessão de inúmeras bolsas
para estudo e especialização no estrangeiro, modernizando a arte portuguesa. Porém,
as condições médias de qualidade de vida continuam ainda muito afastadas das médias
europeias. Grassa o trabalho infantil, os salários são exíguos, as condições de habitação
insalubres, especialmente fora das cidades, o número de hospitais é escasso, a tuberculose
continua endémica e a esperança média de vida excessivamente baixa.
Gera‑se, assim, uma melhoria relativa das condições de vida nas cidades e uma
total estagnação, senão retrocesso, da vida nos campos, que findará, esta última, com a
explosão emigratória da década seguinte. Televisão, liceus, universidades, rádios, cinema,
automóveis, pleno emprego, bairros novos, contrastam com uma vida medieval nos
campos, habitações sem casas‑de‑banho, promiscuidade sanitária entre homens e animais,
péssima alimentação, ausência de vacinação nas crianças. Nas cidades e periferias, nesta
década, o crescimento industrial gira em torno de taxas de 6,5 % ao ano, enquanto na
agricultura não atinge, em certos anos, 1%.
Como Irene Flunser Pimentel refere, a década de 50 assiste a uma “democratização
social e a uma feminização. A juventude já não se contentava com o quadro estreito e
autárcico da sociedade acanhada e paroquial imposta por Salazar aos Portugueses. Muitos
olhavam para a Europa e para os novos valores e as novas ideias que de lá vinham…”(13).
A inauguração da televisão, a revolução urbana que o metro trouxera a Lisboa, o
império do transístor a pilhas, móvel e económico, e das canções românticas que transmite,
a contínua venda de automóveis e a introdução da Lambreta, a saia a roçar o joelho na
juventude, a inauguração dos três grandes estádios de futebol de Lisboa e do Porto, o
enraizamento do hábito de frequência das praias no Verão com a ostentação dos corpos
desnudos, a introdução da fotografia a cores e a popularização dos máquinas fotográficas,
a crescente generalização da máquina de costura doméstica, libertando as senhoras dos
preços das costureiras, a entrada (ainda não maciça) do plástico nas cozinhas… são
factores criadores de uma nova mentalidade cosmopolita, que se ambiciona livre, mas
que o Regime continuamente bloqueia.
Gera‑se, assim, uma visão do corpo mais aberta, mais despojada de preconceitos
católicos; uma ténue, mas implacável, liberalização dos costumes entre homem e mulher;
(13) Irene Flunser Pimentel, História das Organizações Femininas no Estado Novo, Lisboa, Temas e Debates, 2001, p. 231.

uma visão dos valores menos hierárquica e tradicional, mais interclassista e inovadora; e o
desejo individual e social de experimentação do novo, da novidade, não raro proveniente
da Europa, que, de certo modo, Régio anunciara em Benilde.
As cidades aumentam, os bairros de lata pululam à beira de Lisboa, a população
urbana cresce, mas o mundo rural perde, nesta década, cerca de 100 mil trabalhadores,
emigrados para Lisboa e Porto ou para o estrangeiro, Portugal adere à EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre. Esta adesão (Portugal não foi convidado a aderir à
Comunidade Europeia), quebrando o isolamento comercial com a Europa, simboliza
o corte com a visão corporativista do país como mónada nacional e anuncia um futuro
Portugal europeu, que Marcello Caetano reforçará mas, verdadeiramente, só se realizará
no regime democrático da III República.
Todas as transformações sociais operadas nesta década confluem, ainda que lentamente, na criação de uma nova classe média urbana cuja visão política, ideológica,
cultural e até religiosa se encontra em desconformidade mental, inclusive em contradição,
com os princípios patrioteiros e moralistas do Estado Novo ostentados na Exposição do
Mundo Português em 1940.
Exprimindo esta nova mentalidade, a arte e o teatro manifestam‑se pela oposição
aos valores estéticos e ideológicos do Regime. O teatro – neo‑realista, existencialista,
surrealista, simplesmente realista, experimentalista, modernista ou clássico ‑ exprime‑se
como Resistência a todas as formas de opressão política e de bloqueio cultural. Desenvolve
‑se o TEUC, Teatro dos Estudantes Universitários de Coimbra, dirigido por Paulo
Quintela, que opera uma revisão moderna dos autos e farsas de Gil Vicente, fundado
em 1938, ganhando uma nova dimensão estética na década de 50, acompanhando a
criação do CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra; fundam‑se o
Teatro Universitário do Porto e os grupos cénicos das Faculdades de Direito e de Letras
de Lisboa, tão importantes na década seguinte, sobretudo o de Letras, que originará a
Cornucópia; é criado, em 1953, o Teatro Experimental do Porto, dirigido por António
Pedro.
Como referimos, Luiz Francisco Rebello faz assentar uma pequena revolução
no teatro português no século XX com a criação, em 1946, do Teatro‑Estúdio do
Salitre, fundado por Gino Savioti, director do Instituto de Cultura Italiana em Lisboa:
“O Salitre deu consciência à necessidade de libertar a cena portuguesa da hegemonia
naturalista [acentuação patológica da personalidade das personagens; acentuação de
intrigas insólitas e, até, anormais…], necessidade que difusamente vinha a sentir‑se
[desde a década anterior: o novo repertório moderno e europeu do Teatro Nacional a
partir de 1943; a criação do grupo “Os Comediantes de Lisboa” em 1944, dirigidos por
Francisco Ribeiro ou Ribeirinho] e que transparecia nos autores dramáticos ligados ao
movimento modernista”(14).
(14) Luiz Francisco Rebello, História do Teatro Português, ed. cit., p. 132.
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Com efeito, toda esta movimentação cultural e teatral só possui um sentido: “Resistir”
à imposição doutrinária do Estado Novo. Luiz Francisco Rebello escreve O Dia Seguinte
em 1952, peça que destrói a convicção de, habitando a atmosfera política repressiva do
Estado Novo, haver sequer a possibilidade de existir “dia seguinte” em felicidade; António
Pedro louva a “nova” mulher portuguesa em Antígona (Glosa Nova à Tragédia de Sófocles),
Bernardo Santareno critica as estruturas rurais portuguesas em O Crime da Aldeia Velha,
de 1959, condenadas a educar camponeses crédulos e supersticiosos; Romeu Correia,
autor popular, reabilita o teatro de feira, o de cordel, o teatro popular em Casaco de Fogo,
de 1953, e O Vagabundo das Mãos de Ouro, de 1960. Nenhum destes novos autores, a
que se sucedem, já na década de 60, Fiame Hasse Pais Brandão, Luís de Sttau Monteiro,
José Cardoso Pires, Natália Correia, substitui José Régio e o seu teatro metafísico.
El‑Rei Sebastião, de 1949, será, talvez, a peça que melhor representa a matriz
metafísica, intemporal, universal, de sentido transcendente do teatro de Régio. Situada
historicamente, os seus diálogos dirigem‑se, porém, a um Portugal suspenso do tempo, um
Portugal de tradição mítica, com um destino sagrado mas igualmente fadado ao fracasso.
São justamente estas as duas âncoras dramatúrgicas (a condição transcendente do reino
e a vocação para a derrota em Alcácer‑Quibir) que arrastam D. Sebastião para a tanto
para a circunstancialidade das intrigas da corte como para o desejo de, como homem e
como rei, Sebastião ser mais do que ele, continuador dos “Maiores” da nação, os que a
marcaram na desdita ou na glória. Sebastião ficará na história de Portugal, não como
um rei ajustado aos imperativos da corte, mas como figura mítica, mais correctamente,
como figura metafísica, de além da história, que corporifica oniricamente os desejos de
plenitude dos portugueses, aquele que, como símbolo (o Desejado, o Encoberto), os
realizará numa vivência mais imaginal e menos real.
Segundo Ana Maria Abreu (p. 105), José Régio teria construído a personagem
Sebastião através de três representações dramatúrgicas: a psicofisiológica, a mística
e a mítica. O resultado do cruzamento sintético e singular destas três características
designamo‑lo como característica metafísica, que ficcional e filosoficamente subsume
as três anteriores.
Miguel Real
CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas Europeias
e Lusófonas da faculdade de Letras de Lisboa.

Álvaro de Campos Revisited
Editar Álvaro de Campos comporta imensas dificuldades porque sempre existe a possibilidade de encontrar novos testemunhos da sua prosa e da sua poesia – sendo o «Ultimatum»
uma obra híbrida – dentro e fora do núcleo principal dos autógrafos de Fernando Pessoa:
o espólio 3 à guarda da Biblioteca Nacional de Portugal. Teresa Rita Lopes encontrou há
já quase três décadas poemas que faltavam na edição crítica de 1990 e obrigou a publicar
um Campos revisto e aumentado, em 1992, já não na série maior da INCM, mas na série
menor da colecção pessoana dessa editora. Mas Lopes nunca publicou a prosa completa do
seu heterónimo mais amado, a qual foi publicada em 2012 pela Ática e em 2014 (na Obra
Completa), pela Tinta‑da‑china. Desde 2012, quando co‑editei com Antonio Cardiello a prosa
de Campos, tenho tentado localizar testemunhos textuais que me permitam afinar a Obra
Completa – outro trabalho de co‑edição Pizarro‑Cardiello – ou escrever artigos como este, e
outro anterior(1), em que apresento determinados documentos. O convite que em 2016 me
fez o Centro de Estudos Regianos para escrever um artigo, permite‑me agora, em 2017, dar
a conhecer autógrafos que pertencem às arcas ou ao universo de Campos.
*
Antes de fazer o prometido, e agradecendo ao Centro de Estudos Regianos diversas
informações, parece‑me necessário fazer um inventário e indicar aquilo que o Arquivo
de Vila do Conde possui, no espólio de José Régio, de e sobre Fernando Pessoa.
1.	Um texto manuscrito e não datado, de seis páginas, de Régio, intitulado «Diversidade e unidade de Fernando Pessoa». Não existe qualquer informação sobre a
publicação deste texto, embora não se possa dizer com rigor que é inédito. Cito
a informação recebida: «Como Régio colaborava com grande intensidade em
jornais e revistas poderá ter enviado a pedido, ainda que não conste das nossas
listas bibliográficas. É curioso que esse título seja o de um livro de Jacinto do
Prado Coelho, de 1949 (observação feita por Enrico Martines numa das suas
pesquisas, em Vila do Conde), mas o rascunho de Régio não é uma recensão
desse livro, nem ele faz referência ao mesmo».
(1) Pizarro, Jerónimo; Freitas, Filipa, «Editar Álvaro de Campos: o primeiro “Arco de Triumpho”», in Genuína Fazendeira – os
frutíferos 100 anos de Cleonice Berardinelli, Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2016, pp. 329‑356.
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2.	Uma cópia dactilografada por Pessoa do ciclo de cinco poemas «Além‑Deus»,
destinado a Orpheu, n.o 3, 1917, que não chegou a ser publicado. Em carta a
João Gaspar Simões, de 26 de Outubro de 1930, Pessoa explica: «A mesma
nuvem paira sobre os cinco poemas a cujo conjuncto chamei “Alem‑Deus”
[“Abysmo”, “Passou”, “A voz de Deus”, “A queda”, “Braço sem corpo brandindo
um gladio”], e que escrevi ha ainda mais tempo [1913]; são cinco pequenos
poemas, completos, e estiveram para ser publicados (chegaram a ser impressos)
num “Orpheu 3” que foi frustrado de cima».(2)
3.	Seis poemas avulsos, dactilografados. Cito, novamente: «Além destes poemas,
Pessoa enviou muitos mais, para a revista [Presença], mas esses ficaram na editora.
Só possuímos estes 6». Esses seis, com o nome «Fernando Pessoa» dactilografado no
fim, são os seguintes: «Treme em luz a água», sem título, sem data(3); «O suonatrice
d’arpa, s’io baciassi», sem título, sem data, com duas indicações finais: «“Passos
da Cruz”, iv» e «Trad. di Nelmi»(4); «Tenho tal sono que pensar é um mal», título
«Sono», sem data(5); «Teu nome, esqueci‑o», sem título, datado [5‑9‑1933](6);
«Se já não torna a eterna primavera», sem título, datado [15‑9‑1933](7); e «Onda
que, enrolada, tornas», sem título, datado [9‑5‑1934](8).
4.	Uma selecção de English Poems (1918‑1921) que foi manuscrita por Carlos
Queiroz: (1) Sonnets vii [«Thy words are torture to me»] e xiii [«When I should
de asleep to mine own voice»]; (2) os 37 versos iniciais de Antinous; e (3)

(2) Pessoa, Fernando, Cartas entre Fernando Pessoa e os Directores da Presença, edição e estudo de Enriço Martins, Lisboa: Imprensa
Nacional‑Casa da Moeda, 1998, p. 66.
(3) No testemunho manuscrito tem a data «21/6/1913» (BNP/E3, 16‑37); no dactilografado não tem data, mas possui um título,
«Canção». Este poema foi publicado na revista Athena, n.º 3. Lisboa, Dezembro de 1924, p. 86 (dentro de «Alguns poemas»,
e sob o título geral «De um cancioneiro»). Cf. http://casafernandopessoa.cm‑lisboa.pt/bdigital/index/index.htm
(4) Trata‑se do poema «Ó tocadora de arpa, se eu beijasse», traduzido para o italiano e copiado a máquina por Pessoa. O testemunho
dactilografado que se conhece, BNP/E3, 117‑5, ia ser incluído numa antologia sensacionista e está assinado por «fernando
pessôa sensacionista» (com o circunflexo em «Pessoa», anterior a Setembro de 1916). Em vida de Pessoa, o soneto foi publicado
na revista Centauro, n.º 1, Lisboa, Outubro‑Dezembro de 1916, p. 66. A 30 de Novembro de 2015, a BNP anunciou no seu
site esta notícia: «BNP integra, por doação, novo autógrafo de Fernando Pessoa […] Passos da Cruz encima a página, datada
de 25‑7‑1914. Trata‑se de 2 dos 14 sonetos, o v e vi, que o poeta publicou sob esse título, em 1916, no n.º 1 e único de
Centauro, revista trimestral de literatura, dirigida por Luís de Montalvor, um dos companheiros de Orpheu que, editado no
ano intermédio, deixou marca indelével no modernismo português». Os sonetos v e vi são os seguintes a este, «Ó tocadora…»,
numerado iv.
(5) Datado de 1‑11‑1933 no documento inventariado com a cota BNP/E3, 61B‑54. Há um segundo testemunho, que ostenta a
cota BNP/E3, 66‑17. Este, dactilografado, é uma passagem a limpo do primeiro, manuscrito.
(6) Na edição crítica que Ivo Castro publicou em 2004 dos poemas de 1931‑1933, há outros nove poemas com esta data. Trata‑se
de uma espécie de «dia triunfal». No espólio pessoano existe um testemunho dactilografado de «Teu nome, esqueci‑o», com
a cota BNP/E3, 61B‑16. Este poema e o anterior foram publicados, com os títulos «Sono» e «Poema», respectivamente, no
número único de Março de 1977 da revista Presença (o número do cinquentenário, 1927‑1977).
(7) O testemunho que se conserva em BNP/E3, cotado 61B‑21, está dactilografado mas não tem o nome do ortónimo («Fernando
Pessoa»).
(8) Existem dois testemunhos com a mesma data: BNP/E3, 118‑33, manuscrito; e BNP/E3, 118‑34, dactilografado.

Inscriptions i [«We pass and dream»], v [«I conquered»], vii [«I for my city’s»],
vii [«This covers me»].
5.	Um testemunho dactilografado de uma prosa de Álvaro de Campos, «Toda a arte
é uma forma da literatura», com o nome de Campos dactilografado e manuscrito
no fim. Foi remetido, em carta de 13 de Maio de 1936, por Carlos Queiroz a
José Régio (junto com os poemas ingleses).(9)
6.	Três poemas de Álvaro de Campos traduzidos ao inglês pelo próprio (leia‑se, se
for preciso, por Fernando Pessoa): «Make use of my time!», título «Foot‑note»,
datado [11‑4‑1928](10); «I have a bad cold», sem título, sem data(11); e «In the
Little cubicle of my engineer’s office», título «The Type‑Writer», sem data(12).
7.	10 cartas, 1 telegrama e 1 postal de Pessoa para Régio, relacionados quase
todos com as colaborações na Presença. As cartas estão publicadas na edição de
Enrico Martines (Cartas Entre Fernando Pessoa e os Directores da Presença, 1998).
Interessa esclarecer que a carta de 26‑1‑1928 vinha acompanhada de quatro
poemas: «Venho dos lados de Beja», título «Escripto num livro abandonado
em viagem», sem data, assinado «alvaro de campos»(13); «Qualquer musica,
ah, qualquer», título «qualquer musica…», sem data, assinado «fernando
pessoa»(14); «O rastro breve que das hervas molles», título «ode», sem data,
assinado «ricardo reis»(15); e «Já sobre a fronte vã se me acinzenta», título «ode»,
(9) Cito a Obra Completa de Álvaro de Campos, p. 689: «Existem quatro testemunhos. O primeiro, A (75‑19r), datado de 9‑4‑1930,
é a metade inferior de uma folha volante de «Sobre Um Manifesto de Estudantes» (Lisboa, 1923), manuscrita a tinta preta na
face não impressa; o segundo, B (71A‑60r), uma folha de papel de máquina dactilografada a tinta preta; o terceiro, C, o texto
impresso no Catálogo do I Salão dos Independentes, Lisboa, Maio de 1930, p. 22; o quarto e último, D, o texto impresso na
revista Presença, n.o 48, Coimbra, Julho de 1936, p. 3, apresentado como inédito. Também existe um testemunho manuscrito
a lápis das três primeiras frases (92I‑10v), que se encontra riscado no verso de uma “Introducção a toda a politica”, texto depois
intitulado “Prefacio ao conservantismo”». Na descrição falta o testemunho que se encontra no Centro de Estudos Regianos.
(10) Trata‑se de «Apostilla». Cito a Obra Completa de Álvaro de Campos, p. 635: «Deste poema existem dois testemunhos: A (70‑35
e 36), duas folhas dactilografadas, nas quais figura a data 11‑4‑1928 e a assinatura de «Alvaro de Campos» em letras maiúsculas;
e B, o texto impresso no semanário O Notícias Ilustrado, n.o 10, Lisboa, 27 de Maio de 1928, p. 2. Postumamente, os directores
da revista Presença voltaram a publicar o poema, em Novembro de 1939.
(11) Remete para «Tenho uma grande constipação» Cito a Obra Completa de Álvaro de Campos, p. 648: «[Existe um testemunho]
[69‑17r] Meia folha de papel dactilografada a tinta azul. O texto editado não tem uma atribuição [de autoria] explícita». Foi
datado por Pessoa a lápis: «14/3/1931».
(12) Tradução de «Dactylographia». Cito a Obra Completa de Álvaro de Campos, p. 654: «[Existe um testemunho] [70‑60r] Uma
folha de papel de telegrama dactilografada a tinta preta com duas intervenções a lápis: a assinatura de Campos e o penúltimo
verso. Poema datado de 19 de Dezembro de 1933. Foi publicado na revista Presença, n.o 1, série 2, Coimbra, Novembro de
1939, pp. 19 e 20, com algumas diferenças mínimas que passaram para a 1.a edição das Poesias de Álvaro de Campos (1944,
pp. 301‑302)».
(13) Cito a Obra Completa de Álvaro de Campos, p. 635: «Deste poema existem três testemunhos: A (70‑34), um texto manuscrito
a lápis no verso de uma folha dactilografada; B (70‑33) um texto dactilografado a tinta preta em meia folha de papel; e C, o
impresso na revista Presença, n.o 10, Coimbra, 15 de Março de 1928, p. 2. O testemunho A tem uma data autógrafa: 25‑1‑1928».
(14) Desta composição existem outros dois testemunhos, um manuscrito, BNP/E3, 60‑9r, datado do dia 9‑10‑1927, outro
dactilografado e riscado, BNP/E3, 51‑61v.
(15) Cito a Obra Completa de Ricardo Reis, p. 407: «Texto publicado na revista Presença, n.o 10, Coimbra, 15 de Março de 1928, p.
2, sob o título «ode». Existem dois testemunhos anteriores à publicação, um manuscrito, 51‑60r, identificado com a letra A, e
um dactilografado, 51‑61r, ao qual corresponde a letra B. O primeiro está encimado por «RReis.» e «25.1.1928»; o segundo,

69

sem data, assinado «ricardo reis»(16). Pessoa tinha escrito a Régio: «Do melhor
grado, e agradecendo por mim todos, accedo ao honroso convite que me nos
faz para que collaboremos no numero anthologico de “Presença”. Envio quatro
composições breves: uma é do Alvaro de Campos, outra minha; do Ricardo
Reis vão duas, para que escolha a que prefere. Do extincto Alberto Caeiro nao
pude obter composição alguma, pois os parentes, ou testamemeiros, me nao
facultaram o traslado»(17). A carta de 15‑11‑1928, também de Pessoa para Régio,
tem como anexo a «Tábua Bibliográfica» de Mário de Sá‑Carneiro(18); e a carta
de 6‑12‑1928, a «Tábua Bibliográfica» de Fernando Pessoa(19).
Dos materiais referidos interessam, nesta ocasião, os referentes a Álvaro de Campos:
o poema «Escripto num livro abandonado em viagem», o texto em prosa «Toda a arte
é uma forma da literatura» e as três traduções (uma delas, inédita).
*
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A Obra Completa de Álvaro de Campos (2014) divide‑se em poesia e prosa.
Na primeira metade encontra‑se «Escripto num livro …», na segunda, «Toda a
arte…». As traduções não foram incluídas (teriam ficado num anexo), porque
as duas publicadas pela revista Presença em 1977 não indicavam o tradutor. Esta
decisão terá sido a mais prudente, porque hoje, depois de estudar os testemunhos
dactilografados dessas traduções, é possível afirmar que não foram corrigidos à mão
por Pessoa, mas por Charles David Ley. O Centro de Estudos Regianos informou
‑me primeiro que existem 106 cartas de Carlos Queiroz para Régio, «interessantes,
mas sem referências às traduções»; depois que não havia qualquer referência a essas
traduções nas cartas de Adolfo Casais Monteiro, João Gaspar Simões, Charles David
Ley e Luís Cardim; e finalmente que as correções nos testemunhos dactilografados
apenas por «ode», mas o nome «ricardo reis», dactilografado, encontra‑se depois do último verso. A é um manuscrito em
folha de memorando da firma “M. Avila Lima | Lisboa | 53, Rua da Victoria, 2.o». B é uma cópia a químico em meia folha
de papel, em cujo verso há um testemunho dactilografado e riscado do poema ortónimo que começa “Qualquer musica, ah,
qualquer,”, que também foi publicado no número 10 da revista Presença».
(16) Cito a Obra Completa de Ricardo Reis, pp. 408‑409: «Texto publicado na revista Presença, n.o 10, Coimbra, 15 de Março de
1928, p. 2, sob o título «ode». Os dois testemunhos anteriores, ambos dactilografados, são A (51‑53r), em folha de papel de
memorando da firma «Frederico Ferreira & Avila, Lda,» com data de 13 de Junho de 1926 (está no mesmo suporte das odes
publicadas no número 6 da Presença), e B (70‑33v), em meia folha de papel de cópia e riscado. B está encimado pela indicação
«ode» e o nome «ricardo reis», dactilografado, figura depois do último verso. No rosto da folha 70‑33 encontra‑se um
testemunho dactilografado do poema “Escripto num livro abandonado em viagem”, publicado na mesma página do número
10 da revista Presença, atribuído a Álvaro de Campos».
(17) Pessoa, op. cit., 1998, p. 61.
(18) «Tábua» publicada na Presença, n.o 16, Coimbra, Novembro de 1928, p. 8.
(19) «Tábua» publicada na Presença, n.o 17, Coimbra, Dezembro de 1928, p. 10. Um rascunho de ambas tábuas encontra‑se nos
anexos de Canções, de António Botto (2010, pp. 165‑169). A tábua de Pessoa pode ser consultada no volume Eu Sou Uma
Antologia: 136 autores fictícios (2013; 2.a ed., 2014).

pareciam ser de Charles David Ley, porque «a caligrafia e a cor da tinta usada são
praticamente iguais às das cartas de Ley». Estes dados permitem supor que Ley fez
as traduções dos três poemas de Campos – a Presença deu a conhecer esses poemas,
em português, em 1939, e Ley foi professor do British Council de Lisboa de 1939 a
1943 –; que falta uma carta de Ley ou que este entregou pessoalmente as traduções;
e que houve uma relação muito estreita entre Ley, Queiroz e Casais Monteiro, pelo
menos nestes anos.
O primeiro testemunho que faltou consultar durante a preparação do volume de 2014
foi Pre‑C, que teria complementado os outros três. Não altera o estabelecimento
textual, mas permite um confronto mais preciso entre a versão dactilografada por
Pessoa (Pre‑C) e a versão tipográfica da Presença (C).
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Pre-C
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A

B
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C

O segundo testemunho que também não foi consultado na altura foi o referente a
«Toda a arte...». Novamente, a fixação do texto não vem a ser alterada – B é uma cópia
a químico de Pre‑D –, mas é interessante reconfirmar que a Presença não se baseou no
texto impresso no Catálogo do I Salão dos Independentes, e daí ter indicado que se tratava
de um inédito. De facto, sob «Inédito» lê‑se: «Este original pertence a Carlos Queiroz»,
observação que permite confirmar a origem do documento. A outra indicação a lápis
também é clara: o texto devia compor‑se «no mesmo tipo em que está a nota Fernando
Pessoa a páginas 15 do nro 47 da presença», isto é, do número de Dezembro de 1935, em
que, através da dita nota, os editores reagiam à recente morte de Pessoa e anunciavam
que o «próximo número [da revista] será inteiramente consagrado ao grande poeta que
lhe deu algumas das mais belas páginas que ela publicou».
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Pre-D

A

C
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B

D

Por último, note‑se que a data no canto inferior direito, 15 de Maio de 1929, é a
data em que Pessoa enviou, para a redacção da Presença, o poema «Apontamento»(20).
Falta referir as traduções de três poemas de Álvaro de Campos, duas das quais
reveladas pela Presença em 1977.
(20) Pessoa, op. cit., 1998, p. 87.
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Duas traduções de poemas de Álvaro de Campos

Os seguintes são autógrafos conservados na Biblioteca Nacional de Portugal acompanhados dos documentos facultados pelo Centro de Estudos Regianos. Juntar estas
peças permite avaliar melhor as traduções.
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BNP/E3, 69‑17r. «Tenho uma grande constipação».

CMVC. «I have a bad cold».

Tenho uma grande constipação,
E toda a gente sabe como as grandes constipações
Alteram todo o systema do universo,
Zangam‑nos contra a vida,
E fazem espirrar até à metaphysica.
Tenho o dia perdido cheio de me assoar.
Doe‑me a cabeça <indifferentemente> indistinctamente.
Triste condição para um poeta menor!
Hoje sou verdadeiramente um poeta menor.
O que fui outrora foi um desejo; partiu‑se.
Adeus para sempre, rainha das fadas!
As tuas asas eram de sol, e eu <conintuo> cá vou andando.
Não estarei bem se não me deitar na cama.
Nunca estive bem senão deitando‑me no universo.
Excusez du peu... Que grande constipação physica!
Preciso de verdade e de aspirina.
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14/3/1931
I have a bad cold,
Everybody knows what bad colds are,
They alter the whole system of the universe,
They make us angry with life,
They make even <matep> metaphysics expire.
My day has been wasted blowing my nose,
My head áches <indistin> indistinctly.
A sad state of things for a minor poet!
For to‑day I am really a minor poet.
What I was in the old days was only a wish; it <borke> broke.
Good‑bye for ever, Queen of the <Faire> Fairies.
Your wings were made of sunlight and here am I just walking.
I shan’t be well unless I get to bed,
I never was well unless in bed in the universe.
Excusez un peu… <Eh> What a bad, general cold;
I need truth and aspirins.
Alvaro de Campos.
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BNP/E3, 70‑35r. e 70‑36r. «Apostilla».
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CMVC. «Foot‑Note».

APOSTILLA
Aproveitar o tempo!
Mas o que é o tempo, para que eu o aproveite?
Aproveitar o tempo! Nenhum dia sem linha...
O trabalho honesto e superior...
O trabalho á Virgilio, á Milton...
Mas é tam difficil ser honesto ou ser superior!
É tam pouco provavel ser Milton ou ser Virgilio!
Aproveitar o tempo!
Tirar da alma os bocados precisos – nem mais nem menos –
Para com elles juntar os cubos ajustados
Que fazem gravuras certas na historia
(E estão certas tambem do lado de baixo, que se não vê)...
Pôr as sensações em castello de cartas, pobre China dos serões,
E os pensamentos em dominó, egual contra egual,
E a vontade em carambola difficil...
Imagens de jogos ou de paciencias ou de passatempos –
Imagens da vida, imagens das vidas, Imagem da Vida...
Verbalismo...
Sim, verbalismo...
Aproveitar o tempo!
Não ter um minuto que o exame de consciencia desconheça...
Não ter um acto indefinido nem facticio...
Não ter um movimento desconforme com propositos...
Boas‑maneiras da alma...
Elegancia de persistir...
Aproveitar o tempo!
Meu coração está cansado como um mendigo verdadeiro.
Meu cerebro está prompto como um fardo posto ao canto.
Meu canto (verbalismo!) está tal como está e é triste.
Aproveitar o tempo!
Desde que comecei a escrever passaram cinco minutos.
Aproveitei‑os ou não?
Se não sei se os aproveitei, que saberei de outros minutos?
( Passageira que viajavas <conmigo> <y>/t\antas vezes no <compar> mesmo
compartimento commigo
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No comboio suburbano,
Chegaste a interessar‑te por mim?
Aproveitei o tempo olhando para ti?
Qual foi o rhythmo do nosso socego no comboio andante?
Qual foi o entendimento que não chegámos a ter?
Qual foi a vida que houve nisto? Que foi isto á vida)
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Aproveitar o tempo!...
Ah, deixem‑me não aproveitar nada!
Nem tempo, nem ser, nem memorias de tempo ou de ser!
Deixem‑me ser uma folha de arvore, titillada por brisas,
A poeira de uma estrada, involuntaria e sòsinha,
O regato casual das chuvas que vão acabando,
O vinco deixado na estrada pelas rodas emquanto não vêm outras,
O peão do garoto, que vae a parar,
E oscilla, no mesmo movimento que o da terra,
E estremece, no mesmo movimento que o da alma,
E cahe, como cahem os deuses, no chão do Destino.
alvaro de campos
11/4/1928.

Foot‑Note.
Make use of my time!
But what is my time that I should make use of it!
Make use of my time!
No day without a line…
Honest and distinguished work…
The work of a Virgil or a Milton…
But it is so hard to be honest or dintingu[i]shed!
And so <unlike> [↑ unlikely] that one is Milton or Virgil!
Make use of my time<.>!
Taking just the right little <phrases> [↑ pieces] out of my soul, neither more nor
less ‑‑‑
So as to fit the right j<a>/i\g‑saw out of them
To make a definite picture in history.
(And it is as definite on the <definite> bottom side which you don’t see)…
<To make a card‑castlecastle out of my sensations,>
To make my sensations card‑castles to amuse the visitors,
And put my thought out like dominoes, like against like,

And treat my will like a difficult cannon in billiards.
Images from games of skill or pat<e>/i\ences or pastimes ‑‑‑
Images from <like> life, images from lives, Images from <Lofe> Life.
<Wodriness> [↑ Wordiness]...
Yes, wordiness.
Make use of my time!
Not to spend a minute unrelated to a conscience‑examination,
Not to do an undefined or factitious action…
Not to make a movement opposed to my intentions…
The soul’s good manners…
The elegance of <perserverance> persevering…
Making use of my time:
My head is <v> <married to> [↑ tired out like] a veritable <n> beggar.
My brain is ready like a bundle <3/8> put in a corner.
My corner (wordiness!) is <o> like itself, and it is sad.
Making use of my <te> time!
Since I began writing five minutes have passed.
Did I make use of them or not?
I<t>/f\ I don’t know if I made use of<t> them, what can I know about my other
<mi> minutes?
<Lady‑> Lady‑passenger who travelled so many time the same compartment as I
In the suburban train,
Did you come to be interested in me?
Did I make use of my time looking at you?
What was the rhythm of our quietness in the moving train?
What was the understanding which we never came to <gave> [↑ have]?
What life was there in this? What was this to life?
Making use of my time!
Ah, only let me make use of nothing at all!
Not time, not being, nor memories of time or being!
Let me be the leaf of a tree <tickeld> tickled by the breezes,
The dust of a road, involuntary and <alobe> [↑ alone];
The rut left in the road by some wheels before others come along,
The street‑Arab’s top, which is going to fall,
And quivers, with the same movement as the soul’s,
And <fall> [↑ falls], as gods fall, onto the pavement of Fate.

A de C.
[11]/4/28.
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BNP/E3, 70‑60r. «Daytilographia».
No canto superior esquerdo lê‑se «Alvaro de Campos.»
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CMVC. «The Type‑Writer».

DACTYLOGRAPHIA
Traço, sòsinho, no meu cubiculo de engenheiro, o plano,
Fórmo o projecto, aqui isolado,
Remoto até de quem eu sou.
Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das machinas de escrever.
Que nausea da vida!
Que abjecção esta regularidade!
Que somno este ser assim!
Outr’ora, quando fui outro, eram castellos e <correrias,> [↑ cavalerias]
(Illustrações, talvez, de qualquer livro de infancia),
Outr’ora, quando fui verdadeiro ao meu sonho,
Eram grandes paisagens do Norte, explicitas de neve,
Eram grandes palmares do sul, opulentos de verdes.
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Outr’ora...
Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das machinas de escrever.
Temos todos duas vidas:
A verdadeira, que é a que sonhámos na infancia,
E que continuamos sonhando, adultos, num substrato de nevoa;
A falsa, que é a que vivemos em convivencia com outros,
<Que é a pratica> Que é a practica, a util,
Aquella em que acabam por nos metter num caixão.
Na outra não ha caixões, nem mortes.
Ha só illustrações de infancia:
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler;
Grandes paginas de cores para recordar mais tarde.
Na outra somos nós, Na outra vivemos;
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer.
Neste momento, pela nausea, vivo só na outra...
Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
Se, desmeditando, escuto [↓ accordo],
Ergue a voz o tic‑tac estalado das machinas de escrever.
19‑12‑1933.

The Type‑Writer.
In the little cubicle of my engineer’s office, I draw up the plan,
I sign the suggested improvements, isolated here ,
Far away, even from what I am.
Beside me, in a banal and sinister <accompan> accompaniment,
The staccato tic‑tac of the type‑writer.
What a boredom with life!
How abject this regularity is.
<What a curse> [↑ How sleepy] it is being like this!
In the old days when I was different, it was all castles and knights,
[(]Perhaps illustrations in some book of my childhood’s);
In the old days, when I was true to my dreams,
There were <Northerm> Northern countrysides explicit with snow,
There were great Southern palm‑trees, opulent im their greenness.
In the old <dau> days.
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Beside me, in a banal and sinister accompaniment,
Is <tge> the staccato tic‑tac of the type‑writer.
We have all got two lives,
The real one, which is what we dreamed of in our childhood,
And which<w> we go on <f> dreaming when we are grown up, in a cloudy substratum,
The false one, which we live in the company of <othess> others,
Which is the practical and useful one,
In which we finish by getting into a coffin.
In the other one, there are no coffins, nor deaths,
There are only the childhood illustrations;
Big<m>, coloured books, to look at but net to read;
Great, coloured pages to remember later.
In the other one, we are ourselves,
We live in the other one,
In this one we die, which is what living means;
At <thu> this moment, in my boredom, I am living <alobe> alone in the other one.
But, beside me, in a banal and sinister accompaniment,
The staccato tic‑tac of the type‑writer raises its voice.
Alvaro de Campos.

Estes textos e nomeadamente as traduções – que coincidem com os três poemas de
Campos que a Presença publicou em 1939 – permitem revisitar com redobrado interesse
crítico escritos de Campos que já pareciam fechados em termos de recensio (recolha
de todos os elementos disponíveis) e collatio (comparação de todos esses elementos
disponíveis). «Tenho uma grande constipação», por exemplo, tem três estrofes, e não
duas, na versão impressa na Presença e na tradução, e nestes testemunhos o penúltimo
verso é «Excusez un peu...», e não «Excusez du peu...». «Apostilla» em BNP/E3, 70‑35/36
coincide fundamentalmente com «Apostilla» na Presença e na tradução correspondente,
mas «Dactylographia» em BNP/E3, 70‑60 tem um verso a mais («Se, desmeditando,
escuto [↓ accordo],») do que na revista e em «The Type‑Writer». Estes pormenores
lembram – como demonstrou Gianluca Miraglia (2007) no caso da «Ode Marítima»
– que uma tradução pode servir para rever um determinado texto‑base ou para discutir
qual foi o texto‑base utilizado pelo tradutor para realizar a sua tarefa.(21)
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(21) Miraglia, Gianluca, «“É um dos pontos negros da biografia que não tive”: reflexões acerca de um texto autobiográfico de
Fernando Pessoa com uma digressão sobre um erro na Ode Marítima que as edições críticas não emendaram», in Estudos
Italianos em Portugal, n.o 2, 2007, pp. 325‑339.

Presença, 1939, «Poemas inéditos de Álvaro de Campos».

Finalmente, a descoberta das traduções que supomos de Charles David Ley representam um convite para revisitar Campos, mas também Ley, que não refere Pessoa no seu
livro La moderna poesía portuguesa (1951), tal como indica Antonio Sáez Delgado(22), mas
que já tinha escrito uma «Introdução aos poemas de Fernando Pessoa», publicada na revista
Seara Nova, n.o 631, a 16 de Setembro de 1939, e um opúsculo intitulado A Inglaterra
e os escritores portugueses, no mesmo ano. Em «Fernando Pessoa’s Critical and Editorial
Fortune in English», Jose Blanco lembra que Ley foi um pioneiros dos estudos pessoanos:
Pessoa died in 1935. His first poem in English translation was published three years
later (November 1938), in the Portuguese journal presença («O céu, azul de luz quieta»
/ «The sky is blue with quiet light»). Its translator was Charles David Ley, a member
of the British Institute in Lisbon, who also published, in Portuguese, A Inglaterra e os
Escritores Portugueses (Lisbon: Seara Nova, 1939), in which he considers the influence
of Tennyson, Shelley, Alice Meynell and Whitman on Pessoa’s poetry. And in reviewing
the first volume of Pessoa’s poetry published posthumously by Ática, Ley wrote in
the Anglo‑Portuguese News that «There is little doubt that this publication is the great
literary event of the year» (APN 168, 5 November 1942, p. 6).(23)
Jerónimo Pizarro
Universidad de los Andes
(22) Sáez Delgado, Antonio, «Fernando Pessoa em Espanha – uma visão panorámica», in Fernando Pessoa em Espanha, comissãrios
Antonio Sáez Delgado e Jerónimo Pizarro, textos de Antonio Sáez Delgado et al., Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal /
Babel, 2014, p. 18.
(23) Blanco, José, «Fernando Pessoa’s Critical and Editorial Fortune in English: A Selective Chronological Overview», in Portuguese
Studies, vol. 24, n.o 2, número especial, «Pessoa: The Future of the Arcas», editores convidados, Steffen Dix e Jerónimo Pizarro,
Londres: Maney Publishing, 2008, p. 14.
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 pistolografia e epistolaridade
E
(a correspondência de Régio com Agustina e Eugénio Lisboa)
1. Há muito que me sinto tentada em aproximar a epistolografia da escrita do eu.
Sabendo embora tratar‑se de uma comunicação bidirecional e pragmática; sabendo também
que se trata de uma escrita «diferida no tempo»(1) e «produzida entre espaços distintos»(2);
sabendo ainda que, as mais das vezes é um ato interpelador que demanda resposta, não
deixo de nela ver uma espécie de espelho em que o autor projeta a sua imagem.
A correspondência trocada entre escritores tem vindo, apesar do pragmatismo
do e‑mail, a suscitar um elevado interesse editorial; por um lado, ao exibir um claro
intimismo, tão do agrado de um certo gosto voyeur, apela ao consumo aumentando o
número de vendas; por outro, e bastante mais importante, abre amplas perspetivas de
estudo reclamando uma vantajosa interação com o mundo académico.
As publicações epistolográficas, recorrentemente adornadas com um dilatado
aparato paratextual em que se incluem estudos introdutórios, prefácios, notas, fotografias,
ilustrações, fac‑similes…erigem‑se documentos imprescindíveis à perceção do ser humano,
que se esconde detrás do autor textual, bem como do contexto da sua produção.
São três as linhas matriciais orientadoras do estudo da epistolografia de que dei
conta noutro local:
Perscrutar a locução testemunhal que descreve um perfil biográfico plasmado em
confidências que, dando conta de um percurso de vida, delineia os meandros da criação;
destrinçar os bastidores da vida e da crítica literária do tempo da escrita claramente
explicativos de muitas ocorrências; perspetivar o género enquanto arquivo de criação
que anota o percurso da escrita desde a génese à receção, conferindo‑lhe, de acordo
com a crítica genética, uma matriz oficinal(3).

As cartas de Régio parecem querer elevar a consciência de si mesmo pela escrita, ou,
dito de outro modo, a sua voz escrita fá‑lo reviver a sua própria vida, porventura enquanto
(1) Ceia, Carlos, «Epístola». E‑Dicionário de Termos Literários (EDTL) [publicado em linha]. [cons. em 30.10.2016]. Disponível
em http://edtl.fcsh.unl.pt/business‑directory/6887/epistola/ .
(2) Idem.
(3) Ponce de Leão, Isabel, «Abrindo sobrescritos». Bessa‑Luís, Agustina. Correspondência Agustina‑Régio. Lisboa: Guimarães,
2014, p. 9
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espécie de descoberta do sujeito por si próprio. Intimismo e confessionalismo, marcas
distintivas da sua poética, surgem plasmadas na correspondência que troca com Agustina
e Eugénio Lisboa, aproximando‑se, por vezes, do que poderei chamar epistolaridade,
posto que construa uma personagem – algo diferente consoante o destinatário – com
preocupações restritas, o que está bem longe de corresponder à verdadeira dimensão do
Homem que marcou distintivamente as letras portuguesas do século XX, levando a uma
clarificação do modernismo, até hoje nem sempre valorizada. Há, da parte de Régio,
uma espécie de epistolário biográfico especulador, fundamentalmente, da receção da sua
obra. Por isso me permiti falar em escrita do eu. A angústia configura‑se como marca
distintiva que teima em não abandonar e circunscreve as suas missivas ciente de que «La
culture ne sauve rien ni personne. Mais c’est un produit de l’homme; ils s’y projette, s’y
reconnaît; seul ce miroir critique lui offre son image»(4).
2. As cinquenta e oito missivas trocadas entre Régio e Agustina, onde a autora de
Vale Abraão arroga um vigoroso tom interpelativo, permitem deslindar aspetos dos perfis
biográficos dos seus autores – ou das personagens que criam – bem como fortes tensões
existentes no mundo das letras.
No caso da correspondência assinada por José Régio, escritor e poeta quase se
ausentam para ceder lugar ao ser comum, amargurado com a vida e com os homens;
está patente um certo cansaço – «ser literato (em vários géneros), professor e rebuscador
de velharias – é bastante para um homem exíguo e que vai envelhecendo»(5) – com que
justifica a demora das suas respostas. As suas confidências restringem‑se à desilusão existencial negando o caminho ao intimismo. As cartas e postais que Régio envia a Agustina
estão longe das que enviou a Jorge de Sena ou a Branquinho da Fonseca. Há nelas uma
timidez e um acanhamento em pormenores do foro íntimo, porventura motivados por
questões de idade e de género. É, claramente, o homem mais velho que tenta travar a
impetuosidade da jovem escritora na sua relação com o mundo. Para além de darem
conta da sua deambulação geográfica e dos seus problemas de saúde, as missivas pouco
dizem da intimidade do homem, ainda que avultem marcas distintivas da conflitualidade
regiana. Não que essa intimidade seja imprescindível, bem pelo contrário, mas seria
expetável face às características demonstradas pelos escritos da destinatária.
De facto, as cartas e postais de Agustina têm características intimistas que descobrem
o ser observador, revoltado, por vezes amargurado, mas sempre pronto a enfrentar o
futuro, resguardando‑o num humor e numa ironia assazmente cáusticos. Nelas, mulher e
escritora fundem‑se e confundem‑se, sendo cada carta uma página de um romance onde
a realidade entra no mundo da ficção e vice‑versa. Mesmo tratando de trivialidades – a
compra da arca para o bragal da Sibila, a cómoda inglesa ou a mudança de casa para

(4) Sartre, Jean‑Paul, Les Mots. Paris: Folio, 1964, p. 272
(5) op.cit. p. 48.

Esposende, a «praia de ventos uivantes»(6) –, Agustina não abandona o tom ficcional que
transforma o acaso numa grande história. Daí poder‑se também falar de espitolaridade.
Nelas é manifesta a necessidade de falar de si ao homem mais velho, «oficial do mesmo
ofício»: «Toda eu sou actividade – obras, relações, sentimentos.»(7) É o apreço que por ele
tem que gera o tom interpelativo com que reclama respostas mais assíduas e encontros
mais frequentes: «Demorou muito tempo a dar‑me notícias»(8); «Volte a escrever‑me.
Depressa»(9); «Bem podia ter vindo ver‑me»(10); «Se vier a Vila do Conde diga‑me
depressa»(11). Sobretudo, as duas últimas cartas de Agustina deixam transparecer uma
intensa afetividade tornada sofrida pela distância. Toda a correspondência configura a
mulher misteriosa que se esconde por detrás de arrebatamentos e de sentimentos quase
contraditórios e para quem a morada é o mundo – o seu e o das suas personagens.
Apesar de as suas vidas se desenrolarem em espaços geográficos diferentes, há
um topus comum magnificamente significativo – o Diana Bar, aquele mítico café da
Póvoa de Varzim que albergou tertúlias literárias e artísticas e foi templo de encontros e
desencontros. Estes «espaços de estar», tão de moda na primeira metade do século XX e
de novo, felizmente, tão de moda em pleno século XXI, eram topoi de fuga à solidão, e
instituíram‑se microcosmos de estímulo mútuo à criação artística. Interessantemente, e
apesar de ter sido o autor de A Velha Casa que mais frequentou o Diana Bar, ali tendo
produzido alguns dos seus escritos, é Agustina que se lhe refere com grande entusiasmo,
embora acabe por confessar que a ausência de Régio desse espaço o descaracterizou.
Usando ambos, ao longo de toda a correspondência, um tratamento cerimonioso
nas fórmulas de saudação e de despedimento, estas não deixam de denotar um respeito e
uma admiração recíproca, bem como uma aproximação afectuosa. Apesar da escassez da
correspondência trocada que, algumas vezes, não passa de meras saudações de boas‑festas,
a verdade é que se nota uma lenta aproximação entre os dois interlocutores, porventura
mais provocada pela espontaneidade e juventude de Agustina, que gostava de falar de
si, do que pela postura mais ortodoxa de Régio propositadamente ocultadora da sua
sensibilidade.
Em muita desta correspondência – porventura a mais interessante – está patente a
vida e a crítica literárias contemporâneas, bem como os seus bastidores, olhados por ambos
com ceticismo e deceção. No caso de Régio é manifesta a dificuldade de interação com
outros escritores e críticos, como é visível em comentários que vai tecendo. Desconsidera
a literatura atual, carente de autênticas virtudes literárias e lamenta que os escritores não
(6) Idem, p. 72.
(7) Idem, p. 64.
(8) Idem, p. 29.
(9) Idem, p. 37.
(10) Idem p. 36.
(11) Idem, p. 87.
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se interessem «verdadeiramente uns pelos outros»(12). Quanto aos críticos, refere‑se com
pouca benevolência a João Gaspar Simões(13) e patenteia um generalizado desdém por todos
que nada podem face aos aos verdadeiros Artistas. Há, contudo, uma subtileza latente
que o leva a subtrair a identidade de pessoas e a aceitar que «a literatura é o próprio Reino
da diversidade»(14). Ao longo da correspondência é manifesta a demarcação do autor de
Encruzilhadas do ambiente literário envolvente, mas não é menos manifesta a argúcia,
a prudência e o bom senso que usa, e que reclama ao leitor uma análise de entrelinhas.
Pelo contrário, a postura de Agustina, apoiada pela sua juventude, é implacável.
Questiona a qualidade literária de autores como Irene Lisboa, Alberto de Serpa ou
Américo Durão e, a propósito de Françoise Sagan, considera a França uma «terra onde
escrever bem é quase coisa de polícia de trânsito»(15). Mostra indiferença e até desprezo
pela crítica, afirmando: «Mais uma vez não me atribuíram o prémio da Sociedade de
Escritores, o que não me causou nenhum desgosto.»(16) Abre, contudo, exceções, sendo
Régio uma delas: «Ainda que eu grite a todos os céus que não leio páginas literárias, leio
os seus artigos, tão fora do mau espírito daquelas caixas dos vinte amigos.»(17). A postura
de Agustina, face aos bastidores literários, é de avanços e recuos pois se, por um lado,
interage e aceita fazer parte de associações e tertúlias, por outro é manifesta a necessidade
de alheamento e isolamento, como se a convivência apenas consigo própria pudesse
constituir um elemento salvífico.
Esta correspondência torna‑se ainda mais importante enquanto arquivo de criação
e interferência mútua nos diferentes estádios do procedimento criativo. Há como que
uma abertura ao debate, uma troca de opinião, que, por vezes, faz esbater o conceito
de obra como produção solipsista. Situados em análogo plano intelectual, os escritores
estabelecem um diálogo crítico isento, fomentador de eventuais auto e heterocorrecções.
Distanciando‑se da epistolografia puramente ficcional, ainda que também exista, estas
cartas enfrentam realidades sem terem um carácter exibicionista, ainda que, sobretudo no
caso de Agustina, a escrita fomente a intersecção entre o discurso literário e o epistolar,
tornando‑se num terreno de criação muito próximo da epistolaridade. É o próprio
Régio que denomina uma carta de Agustina como «um pequeno capítulo acrescentado
à Sibila»,(18) afastando‑a assim, muito justamente, da ars dictandi. Também o autor de
Benilde se agiganta nos interessantes passos de crítica literária que se revestem de um
cariz ensaístico.
(12) Idem, p. 90.
(13) Idem, p. 34.
(14) Idem, p. 62.
(15) Idem, p. 66.
(16) Idem, p. 86.
(17) Idem, p. 42.
(18) Idem, p. 27.

Colhem‑se, de facto, nesta correspondência, elementos inestimáveis para o estudo
das obras que ambos iam publicando, bem como se encontram fortes subsídios para
noções teóricas da crítica genética. A admiração e o respeito recíproco existentes entre
os dois escritores não os coíbem de uma crítica saudável mas dura.
Ao elogiar a autora do Dicionário Imperfeito, Régio não ignora o seu papel de
homem mais experiente e, tentando transmitir alguns dos seus conhecimentos, aponta
grandes defeitos e extraordinárias virtudes na obra de Agustina, não deixando de a alertar
para a perigosidade de algumas das suas personagens, bem como de afirmações mais
ousadas. Assumindo o papel de conselheiro, função que a diferença de idade legitima,
adverte‑a frequentemente pedindo tolerância, como acontece, e. g., em carta datada de
22.06.1959.(19)
As missivas de Régio são também férteis em referências à sua própria obra, interessando‑se pela opinião da autora de Vale Abraão e dando conta das suas fases de laboração
e publicação.
A correspondência de Agustina tem, como atrás disse, um registo algo diferente.
Sendo, algumas das cartas e postais, autênticas páginas de romances não deixam, contudo,
de se debruçar sobre a sua própria obra e sobre a do autor de Encruzilhadas. Mas aqui é
a irreverência – uma irreverência à moda antiga –, a quase rebeldia que impera através
de um fino sentido de humor muitas vezes suportado por um tom irónico. Admiradora
do teatro de Régio, não deixa de o acusar do culto da tristeza referindo‑se à ficção e à
poesia em termos elogiosos
Tal como nas de Régio, nas missivas de Agustina são recorrentes referências à
sua própria obra, mas de forma menos obsessiva, em jeito tertuliano de prolongar na
realidade o mundo da ficção.
A presente correspondência evidencia a necessidade que ambos os autores têm de
falar de si. Régio da sua obra e da literatura. Agustina dos seus sentimentos e vivências
que, ocasionalmente, também passam pela literatura. As cartas do autor de Biografia são
as de um crítico da literatura, as da autora de Os Meninos de Ouro são as de uma crítica
da vida que seduz imbricando realidade e ficção. De facto, ler esta correspondência é
fazer um percurso instável porque a manipulação de sensações e realidades é sistemática.
Interessantemente, demandei nos manuscritos desenhos de Régio, pois apesar do
poeta se considerar um «desenhista de domingo»(20), a sua obra plástica, se outra virtude
não tivesse, que a tem, evidenciava, pelo menos, a da coerência com a sua obra literária
na conflitualidade transmitida. Curiosamente, porventura por respeito à ars dictandi,
há um único desenho que ilustra um postal de retribuição de votos natalícios. O traço
vigoroso que lhe é peculiar mantém‑se numa imagem formal e anódina.

(19) Idem, pp‑ 56‑57
(20) Régio, José, Confissão dum Homem Religioso. Lisboa: Brasília Editora, 1971, p. 36
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Já Agustina surpreende
com a faceta de desenhista
até agora desconhecida. A sua
veia plástica é, por vezes, desconcertante e reveladora do
seu lado pragmático. Surge
só e apenas em postais de
boas‑festas e tanto é fruto de
um lirismo quase naïf, como
da precisão e do rigor do traço
que usa nas naturezas‑mortas.
Agustina e Régio são dois
seres que caminham lado a lado
e que usam formas diferentes
de se queixarem das mesmas
coisas: da vida, da crítica e de si
próprios. Enquanto Agustina
afirma: «Adeus metafísica,
filosofia, ponderação magistral e até pudor, é preciso salvar a vida»,(21) Régio diz‑se
«melindrado e melancólico»(22). Ambos encenam a dose de misantropia que o seu olhar
crítico propicia. A ironia e o sentido de humor de Agustina não são menos dramáticos
que os queixumes de Régio. São assim os génios.
3. Quanto à correspondência entre José Régio e Eugénio Lisboa – aquele residente
entre Portalegre e Vila do Conde e este em Lisboa e sobretudo em Moçambique – faz parte
de um volume que reúne as 109 missivas trocadas entre os supra citados autores, entre
1955 e 1969, e que, claramente, se afasta, como por vezes acontece na correspondência
entre escritores, do «retrato penoso de egos não domesticados e de vaidadezinhas torpes»(23).
Obra magistral eivada de limpidez e de um despretensiosismo léxico‑semântico próprios
de autores com provas dadas, cientes de que o essencial da escrita é a boa comunicação,
naturalmente sustentada pela correção morfológica e sintática que tornam o discurso claro;
sendo erudito, este surge despojado de literatices balofas e dispensa berloques artificiais.
Um pouco diferente do que se passa na correspondência com Agustina, é aqui
clara – de ambas as partes – a preocupação em falar de livros e de literatura e não
de sentimentos pessoais ou de vidas privadas. A amizade entre José Régio e Eugénio
Lisboa surge pela cultura, pela escrita e pelos livros e por eles se sustenta de forma algo
cerimoniosa porventura devido à diferença de idades. Não admira pois que estas cartas
(21) op.cit., p. 47.
(22) Idem, p. 66.
(23) Régio, José, Correspondência com Eugénio Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2016, p. 19.

sejam, em certa medida, uma história dos meandros literários, mais ou menos agitados,
da época em que a arte como arma se tentava impor; não que haja uma cega oposição
ao neorrealismo emergente, outrossim porque se pugna por uma conceptualização da
arte sem servilismos nem comprometimentos. O panorama literário lusófono, tal como
se presentificava entre 1955 e 1969, encontra‑se aqui plasmado, ainda que, obviamente,
crivado pela subjetividade das posturas judicativas dos autores e da sua conhecida
posição face ao conceito de arte. É de louvar a clara e desassombrosa adesão a novos
valores – «Reinaldo Ferreira […] é verdadeiramente um grande poeta»(24), Rui Knopfli,
autor de «uma obra muito consciente, senhora de si, intelectual»(25) – e a crítica a alguns
dos ditos «intocáveis» ‑ «Que diz do piparote que o Mourão‑Ferreira chegou ao Gaspar
Simões a propósito dos Garretts do mesmo Simões?»(26), «a indignação que senti com
dois desonestíssimos artigos do Eduardo do Prado Coelho é difícil de descrever»(27)–,
tudo justificado com acerto e coragem.
Esta correspondência mostra abertamente os primórdios da oficina literária de
Eugénio Lisboa, de que Régio foi o verdadeiro impulsionador, e que soube, ao longo
de toda a sua vida, honrar os ensinamentos do Mestre na sua formação como escritor
hoje consagrado.
Tendo‑se conhecido em Portalegre, prontamente Régio viu no jovem, estudante de
engenharia que aí fazia o serviço militar, a sensibilidade e o génio de quem muito tinha
para dar ao mundo das letras. Nele apostou, entregando, sem temores, a organização e
o estudo introdutório de um volume sobre a sua poesia inserido na «coleção de bolso,
Poetas de ontem e de hoje, dirigida por João Gaspar Simões»(28) e editada por Tavares
Martins, a quem «nunca tinha publicado uma linha que fosse, de artigo, crónica, crítica
ou simples testemunho»(29). Não se arrependeu e, embora como é sabido, fosse parco
em elogios e avesso a discursos encomiásticos, o seu parecer, uma vez o texto concluído,
deixou o jovem autor «literalmente eufórico»(30):
O que não pode ser louvar‑me – é reconhecer eu a penetração, a densidade, o encadeamento lógico, visíveis (e creio que felizmente não só a mim!) em todo o estudo, e
que, aliás, eu já esperava de Você. […] o emprego do termo próprio, justo, já é notável
na sua prosa; e devo confessar que, se já esperava de Você as qualidades de inteligência
e sensibilidade patentes num estudo tão completo e aprofundado a dentro dos seus
limites de extensão, não sabia, por ainda não ter lido nada seu, quais seria as suas
(24) Idem, p. 185.
(25) Idem, p. 262.
(26) Idem, p. 50.
(27) Idem, p. 329.
(28) Idem, p. 16.
(29) Idem, p. 17.
(30) Idem, p. 18.
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possibilidades de expressão verbal. Vejo que tais possibilidades de expressão já não
desmerecem do nível da coisa exprimível. Estou, portanto, e em suma, verdadeiramente
satisfeito com o ter escolhido,se me permite falar assim.(31)
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De resto, ao longo de toda a correspondência é notória a insistência de Régio para
que Eugénio Lisboa, então residindo em África, consagre mais tempo ao mundo das
letras: «Os seus livros em projeto?»(32), «E projetos literários ou, melhor, realizações? Você
há‑de impor‑se – e tem de começar»(33), «Diz‑me que um dia quererá fazer um estudo
sobre os meus livros em prosa. Oxalá – porque não vejo mais ninguém que o faça!»(34),
«Se Você tem (como bem creio que tenha, e até já o provou) alguma coisa a dizer, já
não pode continuar a desperdiçar tempo. Uma coisa há que um escritor não conquista
senão trabalhando, experimentando: é a forma, a sua forma»(35), «a minha crença nas suas
possibilidades é objetiva e crítica»(36)… Tudo isto e muito mais corrobora o conhecido e
importante papel que Eugénio Lisboa teve na vida de Régio e nos movimentos culturais
portugueses e moçambicanos que esta correspondência também deixa antever.
Mas, se estas cartas configuram, por um lado, a gratidão de Régio face à atenção
que Eugénio Lisboa devota à sua obra, elas são, por outro, e talvez de forma mais
premente, a manifesta preocupação de Régio face ao desenvolvimento e receção da
sua res literária. Rara é a missiva que Régio dirige a Eugénio Lisboa em que não
fale da sua obra, recorrentemente naquele tom de se sentir proscrito pela crítica.
Referências à Antologia organizada por Eugénio Lisboa, ao teatro (Jacob e o Anjo,
A Salvação do Mundo, Três Peças em um Ato, Benilde, O Meu Caso...), ao Jogo da Cabra
Cega, a A Chaga do Lado, a Histórias de Mulheres, a alguns livros de poesia insertos
na Obra Completa, a Ensaios de Interpretação Crítica, a A salvação do Mundo, a Três
Ensaios sobre Arte, a Confissão dum Homem Religioso e, sobretudo, aos vários volumes
de A Velha Casa (1945‑1966), «a obra […] capital na [sua] produção literária»(37),
sobretudo aqueles elaborados durante o tempo em que esta correspondência foi
mantida, são recorrentes.
Mas se a preocupação de Régio pela sua obra – elaboração e receção – é, em meu
entender, matéria primaz desta correspondência, há que salientar a atenção prestada à
literatura e à sua respetiva crítica, às quezílias geradas por vaidades vãs e aos problemas com a
censura que, ao tempo, iam persistindo no local que à data se chamava Metrópole. Também
(31) Idem, p. 57.
(32) Idem, p. 108.
(33) Idem, p. 154.
(34) Idem, p. 162.
(35) Idem,p. 181.
(36) Idem, p. 255.
(37) Régio, José, Confissão dum Homem Religioso. Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2001, p. 185.

a saúde de Régio é matéria recorrente uma vez
que atravessa o período em que é acometido
de uma pneumonia e internado no «Casarão
de Sofrimento»(38), seja o Sanatório Rainha
Dona Amélia.
Interessantemente, e tal como já acontecera com a correspondência trocada com
Agustina Bessa‑Luís, o grande incentivador
da interação das artes – uma das grandes
preocupações da revista presença que fundou
e dirigiu – e, a meu ver, o carismático desenhista, apenas insere nesta correspondência
um único desenho esquecendo‑se, propositadamente ou não, do papel de artista
plástico que tão bem cultivou.
Naturalmente que Régio é consciente do seu, não direi narcisismo, mas, pelo menos,
egocentrismo, e essa consciência está refletida no apelo que dirige a Eugénio Lisboa:
«Fale‑me de si, como eu por demais falo de mim»(39). Ora a postura e as prioridades de
Eugénio Lisboa são bem outras, como já acima referi. Eugénio tem família – apesar de
pouco falar dela –; Eugénio trabalha – e de que forma – para a sustentar; Eugénio quer
ser – ou não – e é o animador cultural dos locais por onde passa em Moçambique, seja
Lourenço Marques ou a Beira; Eugénio quer saber e intervir no que se passa na Metrópole.
Eugénio quer… e, talvez por isso, se esquecesse assazmente do seu potencial criativo de
que, felizmente, a sua fase mais madura viabilizou a explosão.
As cartas de Eugénio Lisboa, ainda que tenham planos para o seu futuro literário,
contêm, acima de tudo, críticas plenas de imparcialidade à obra regiana ‑ «também me
começa a assustar a pressa com que mata duas ou três pessoas por volume»(40) –, bem como
uma manifesta preocupação com a divulgação da referida obra por terras de África; uma
curiosidade indómita pelas cultura e literatura portuguesas em particular – «é consolador
saber que ao menos o [Joaquim] Paço d’ Arcos e o [Fernando] Namora vão sendo cada
vez mais traduzidos»(41) – sem esquecer que elas têm a sua génese no conhecimento do
mundo, assim afirmando o seu cosmopolitismo cultural – Tchekhov(42), Montherlant(43)
–; uma postura acutilante relativamente a certas vulgaridades reveladora do grande e
(38) op. cit., p. 276.
(39) Idem, p. 183.
(40) Idem, p. 258.
(41) Idem, p. 112.
(42) Idem, p. 112.
(43) Idem, p. 314.
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probo polemista que é e, sobretudo, um interesse desmedido pelas artes e pelas letras
africanas, descobrindo talentos – Reinaldo Ferreira(44) –, denunciando medocridades – «a
verdade é que estes meios ultramarinos (não só portugueses) são particularmente dados
à corrupção em densidade e profundidade»(45) –; levando a África a literatura europeia;
proferindo conferências – «a palestra está definitivamente marcada para o dia 26 de
Abril e prevejo uma sala boa»(46) –; colaborando e solicitando colaboração para revistas
e suplementos culturais de periódicos – «Notícias de Lourenço Marques»(47), «Paralelo
20»(48), «Cineclube de Lourenço Marques»(49), «Voz de Moçambique»(50), «A Tribuna»(51)
–; tudo já prenunciador do magistério de que depois se viria a ocupar. Implacável numa
crítica sempre construtiva, sofrendo na pele algumas retaliações, revela‑se o verdadeiro
pioneiro do estudo da cultura africana. As cartas não me deixam mentir. Para que conste.
A correspondência trocada entre José Régio e Eugénio Lisboa é a de dois vultos
das letras e da cultura que se admiram e respeitam sem que, por tal, a convergência
de pontos de vista seja uma constante, estando sempre abertos a novas e recíprocas
aprendizagens. É também um fertilíssimo passeio pela amizade, pelas letras e pelas artes,
sobretudo lusófonas, de forma vigorosa, desassombrada e valente. De quem não se teme
e de quem não teme.
4. A reflexão que fiz da correspondência trocada entre estes três vultos maiores
das letras portuguesas faz‑me evocar um ensaio de Simon Leys(52) em que defende que,
inconscientemente embora, de tudo que nos apoderamos ao longo das nossas leituras,
elaboramos um novo quadro original.
Esse quadro original é uma realidade. Realidade que me fez refletir sobre as fronteiras entre epistolografia e epistolaridade; realidade que me tornou mais íntima destes
escritores; realidade que me fez descobrir‑lhes novas facetas; realidade que me ajudou a
desnudar marcas distintivas.
Assim, as cartas e postais de Agustina descobrem a jovem impaciente e atenta ao
mundo circundante. Refletindo sobre a sua obra, também assume, impetuosamente,
posturas judicativas sobre o mundo das letras que a rodeia usando, por vezes de uma
ironia irreverente, própria da idade, mas que se perpetuou, ainda que com diferente
maturidade ao longo da sua obra. São cartas, por vezes provocatórias, que Régio refreia.
(44) Idem, p. 92.
(45) Idem, p. 98.
(46) Idem, p. 279.
(47) Idem, p. 135.
(48) Idem., p. 167.
(49) Idem, p. 191.
(50) Idem, p. 218.
(51) Idem., p. 242.
(52) Leys, Simon, The Hall of Usefulness. New York: Book Review, 2011.

Acresce, descobrir‑se nestas missivas a sua apetência para o desenho com que ilustra
sobretudo alguns cartões de Natal. É evidente que esta correspondência está longe do
valor que viria a ter e tem toda a obra agustiniana.
Quanto a Régio, parece‑me o género epistolográfico não ser a sua forma eletiva de
expressão. Na correspondência trocada com Agustina revela‑se cauto, fechado, ainda
que dê sábios conselhos à jovem escritora. Esta, ao não conseguir respostas pretendidas
que lhe permitissem polemizar, encomenda‑lhe, com alguma graça, uma arca para o
bragal da Sibila. Já as cartas que Régio envia a Eugénio Lisboa, mostram uma empatia
diferente; referindo‑se embora, assiduamente à sua obra, e não abandonando o tom
queixoso face à crítica, são mais acutilantes nas apreciações ao mundo circundante;
nelas proliferam referências a artigos na imprensa periódica, críticas abertas, severas e
cáusticas a críticos e escritores, notícias de amigos comuns e, o que não é despiciente,
uma grande insistência com Eugénio Lisboa para que ele se tornasse no grande escritor
que hoje é. Régio é grande. A epistolografia talvez seja, em meu entender, e apesar da
coerência demonstrada que deixa adivinhar as linhas mestras de toda a sua obra, o género
que menos acarinhou.
Grande, imenso, se mostra Eugénio Lisboa nestas cartas. Elas são a prova clara da
sua afirmação:
Nunca fui de andar a correr atrás de glórias, mesmo glórias que eu admirasse. Nunca
fui,por outras palavras, um caçador de troféus, com que me fizesse fotografar […]
Trata‑se, digamos de uma questão de pudor e, também, se quiserem, de sentido estético.
No meu código de conduta, isso não se faz. É feio correr atrás da glória dos outros,
para construir, com ela, um pouco da nossa própria. […] Convém ser modesto, isto
é, realista.(53)

Nunca correu, de facto, nem corre. Nem mesmo a sua notável escrita memorialista
deixa descortinar uma ponta de vaidade que seja. Pelo contrário, nela se nota a humildade
dos grandes que se entregam às suas causas, entregando‑se aos outros. As cartas de Eugénio
Lisboa para além de serem um modelo de boa escrita – o termo certo no local próprio
viabilizando a citação oportuna – revestem‑se de enorme despretensiosismo; não raro
surgem marcas de oralidade – próprias de um discurso claro, aberto, imediatista – sem
que com isso consiga disfarçar o imenso homem de cultura que é. Os livros são o seu
axis mundi. Por eles e com eles divulga a literatura portuguesa em África e a africana na
Metrópole. Por eles e com eles dá conhecer as literaturas de outras expressões linguísticas.
Por eles e com eles vive e dá vida.
Impiedoso, cáustico, autêntico, não manda recados, assumindo, com galhardia,
posições que lhe poderiam vir a ser incómodas. Uma vez assumidas, ódios mesquinhos
(53) Lisboa, Eugénio, «A mais bela respiração da vida», Régio, José, Correspondência com Eugénio Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional
‑Casa da Moeda, 2016, p. 9.
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desvanecem‑se porque o importante é que a literatura e a cultura encontrem o lugar que
lhes é devido neste mundo distraído.
Assim acabo de elaborar o meu quadro seguindo os ditames de Leys. Aproprio‑me
desta epistolografia e vejo três enormes vultos das letras portuguesas, idiossincráticos, é
certo, mas que fornecem um arquivo de confidências e reflexões que apela, sem deslumbramentos face às artimanhas da escrita do eu, a um estudo cada vez mais proficiente
das suas obras
Isabel Ponce de Leão
Universidade Fernando Pessoa (Porto) / CLEPUL
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David Mourão‑Ferreira e José Régio: Intermitências do Afecto
A relação de David Mourão‑Ferreira com José Régio é uma longa história de encontro
e desencontro, da qual vou tentar mostrar os principais contornos. O conhecimento
presencial remonta a 1947, quando Régio vem a Lisboa assistir à representação da sua
peça Benilde ou a Virgem Mãe, interpretada pela jovem e talentosa actriz Maria Barroso.
O jovem David lá esteve a aplaudi‑la no «galinheiro» do Teatro Nacional, mas, antes disso,
tudo fez para conseguir realizar o sonho de conhecer o autor de Poemas de Deus e do
Diabo. Na realidade, desde os dezasseis anos que deseja poder ser apresentado ao poeta
que tanto admira. A 22 de Novembro de 1947, Ventura Ferreira diz‑lhe que, nesse dia,
José Régio estará, ao fim da tarde, na Pastelaria Smarta. Chega lá por volta das 7 horas da
tarde e vê o poeta sentado a uma mesa com o Prof. Delfim Santos. Pequeno, magro, olhos
extraordinariamente brilhantes por detrás duns óculos redondos, a fazer fé no relato do
encontro, que David Mourão‑Ferreira registou no Diário. Entrou no café, mas faltou‑lhe
a coragem para se dirigir àquele desconhecido, de quem era afinal tão íntimo, através
da leitura dos seus poemas. Deu meia volta, mas não desistiu. Encheu‑se de audácia e,
nessa noite, telefonou para o Hotel Metrópole, onde Régio estava hospedado. No dia
seguinte, este marcou encontro com o jovem admirador, na mesma Pastelaria Smarta.
Quando Régio chegou, já David o esperava religiosamente, não tirando os olhos da
porta. Mal o viu entrar, levantou‑se, bem‑educado como ele sabia ser, baixou a cabeça
e apresentou‑se. David gaguejava ainda mais do que era seu costume e lá foi dizendo
que, havia quatro anos, pensara escrever‑lhe uma carta a expressar o seu encantamento
com os Poemas de Deus e do Diabo. Régio admira‑se e pergunta‑lhe, sorridente: “Há
quatro anos? Isso só prova que você é ainda muito novo...!” David tem Vinte anos, Régio
quarenta e seis e um nome consagrado. Comunica‑lhe que pensa escrever um ensaio
sobre a poesia. Eis o diálogo tal como foi relatado por David:(1)
–– Olhe, talvez vá sendo tempo. Porque eu… livros de poemas já não publico mais.
A fonte secou.
–– Mas, já depois de publicado o Mas Deus É Grande, li eu poemas seus à sua altura:
um na Brisa, outro na revista Instituto e outros no Mundo Literário…

(1) «Sobre os Poemas de Deus e do Diabo à distância de vinte e cinco anos», Távola Redonda, fasc. 8, 1 de Novembro de 1950.
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–– Sim… sim…são contemporâneos do Mas Deus É Grande… ou anteriores…
A fonte secou(2).
O nosso jovem quer por força que o poeta perceba que ele não defende o neo
‑realismo, como forma óbvia de identificação com o seu ídolo. José Régio, do alto da
sua experiência, tem já vistas mais largas e compreensivas:
Sabe? Eu não ataco os neo‑realistas. Acho que eles são necessários. A História Literária
é feita disso mesmo, desses choques de diferentes maneiras de ver as coisas. E a verdade
é que todas as novas gerações reagem contra as antecedentes. Nós próprios, os da
revista Presença, fizemos o mesmo! (3)

Não era isto o que o jovem esperava ouvir, mas aprendeu uma bela lição – cada
um deve seguir o seu próprio caminho, ninguém deve “ir por aí”, só porque alguém
lho ordena. José Régio é uma influência claramente assumida pelo jovem, nos anos de
formação. Num conto inédito, intitulado «Perigo», escrito em 1945, encontramos um
eco do «Cântico Negro»:
104

Felizes os que assim pensam, os que seguem sempre firmes, pelas rotas conhecidas,
sem sequer atentarem na beleza das serranias e vales, na cor dos poentes aureolados,
nos cânticos do mar…Felizes os que assim pensam! Felizes!... Mas não os invejo. Eu
prefiro seguir só, sem faróis e sem guias, os meus rumos, pedregosos e bravios, sem
sinalização nem fins certos a atingir!... (inédito)

Numa palestra realizada na «Sociedade José Estevão», ao Lumiar, na noite de 16 de
Novembro de 1944, o jovem David profere estas exaltantes palavras:
José Régio é, quanto a mim, o maior poeta moderno português. Superior a Fernando
Pessoa e a Mário de Sá‑Carneiro. Poucos poetas portugueses terão a dentro dos limites
de uma obra ainda pequena, tal multiplicidade, tal variedade, tal complexidade. Muito
poucos terão compreendido com tanta lucidez que a missão do poeta não é servir as
preocupações do seu tempo, mas sim os problemas de todos os tempos, os problemas
eternos. Equilíbrio, variedade, lucidez eis as principais características da sua obra poética.

Nesta primeira fase de admiração incondicional, toda a obra regiana o entusiasma
e, entre 1942 e 1947, o jovem leu tudo o que José Régio havia publicado, conforme
declara e pode comprovar‑se, a partir dos cadernos de apontamentos:

(2) DI, 24 de Novembro de 1947. A fonte não secou, como a obra posterior de José Régio veio a demonstrar: Chaga do Lado
(1954), Filho do Homem (1961), Cântico Suspenso (1968) e os póstumos Música Ligeira (1970) e Colheita da Tarde (1971).
(3) Idem, ibidem.
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José Régio com amigos num passeio à Serra de S. Mamede, em 21 de Julho/1952.
Da esq. para a dir., David Mourão-Ferreira, José Régio, Adelino Santos e Feliciano Falcão.

Abreviando, direi agora que entre os meus 15 e os 20 anos – ou seja entre 1942 e
1947 – li tudo quanto Régio publicara até essa altura, tudo o que entretanto ele foi
publicando; e não exagero, de maneira nenhuma, se acrescentar que Régio se tornou,
nesses anos decisivos da minha formação, simultaneamente um guia e um ídolo,
um revelador de mim‑mesmo sob inúmeros aspectos (até naqueles em que me fui
descobrindo radicalmente diferente dele‑próprio) e mais do que tudo isto, uma espécie
de herói intelectual, por cujos actos, na ordem do espírito, gostaria de vir a pautar
grande parte do meu comportamento(4).

Procurando mostrar como se forma esse herói intelectual, enquanto figura modelar,
escreve, o nosso mais penetrante e completo exegeta da obra regiana – Eugénio Lisboa:
Certas obras e personalidades literárias, aparecidas no momento certo ou decisivo
dos nossos anos de formação, tornam‑se‑nos influências poderosas, inesquecíveis ou até
obsessivas, no decurso da vida: surgem como modelos, como referências não apagáveis,
como marcos escaldantes que não podemos ignorar, ainda quando outros nomes possam
ulteriormente surgir, cuja grandeza aos nossos olhos se lhes avantaje.(5)
DMF demonstrou esse sentimento de adesão‑rejeição ao ídolo da juventude, cujo nome
conhecia desde os catorze anos, através de um texto de António Sérgio e com quem viria a
manter uma complexa relação, que compreendeu três fases distintas – admiração, reversão
e conversão –, desde a devoção até à hostilidade, da parte de David Mourão‑ Ferreira, e
do enlevo até à amargura, da parte de José Régio. A primeira fase vai até meados dos anos
cinquenta, em que David toma Régio por figura tutelar. A segunda fase, sobretudo na década
de sessenta, “mata a figura do pai”, no prefácio de Vinte Poetas Contemporâneos e, sobretudo,
no verbete, com laivos de acinte, no Dicionário de Literatura (dir. de Jacinto do Prado Coelho).
A terceira fase, a partir dos anos setenta, ou seja, depois da morte de Régio, é aquela em que
o autor de Os Amantes regressa à admiração pelo autor de Histórias de Mulheres. Eugénio
Lisboa relaciona este afastamento com uma aproximação a Vitorino Nemésio:
[…] não seria talvez abusivo supor que a cautela do prefácio visava também proteger a
sensibilidade de Nemésio (de que era de alguns conhecida a rivalidade surda que o roía,
relativamente ao que considerava o excesso de glória que desde cedo nimbara a personalidade
e a obra de Régio). Seja como for, Régio reagiu mal, tanto mais que David Mourão‑Ferreira,
um tanto desastradamente, sublinhava na dedicatória pessoal do exemplar oferecido ao
autor de Biografia, precisamente «o mais largo espaço» que lhe fora «consagrado» e que
no prefácio, explicitamente considerava despido de qualquer significado. À frieza que,
daí em diante, Régio lhe mostraria não seria, por certo, totalmente alheio, pelo seu lado,
um certo arrefecimento do entusiasmo pelo autor de Jogo da Cabra Cega(6).
(4) «Evocação, em Portalegre», Presença da «presença», Porto, Brasília Editora, 1977, p. 131.
(5) Cf. LISBOA, Eugénio, «Um ‘herói intelectual’ – Régio visto por David Mourão‑Ferreira», Colóquio/Letras, nº 145/146,
Julho‑Dezembro de 1997, p. 378.
(6) Idem ibidem.
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Numa alocução proferida em Portalegre, em 1971, na inauguração da Casa‑Museu
José Régio, David Mourão‑Ferreira refere as circunstâncias em que o nome do autor de
Poemas de Deus e do Diabo se lhe revelou:
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Preciso de recuar, no tempo, qualquer coisa como trinta anos para evocar a primeira vez
em que os meus olhos depararam com este nome. Foi num artigo de António Sérgio –
melhor: numa «nótula solta» – que ele me saltou à vista, ao folhear na biblioteca paterna,
ainda por 1941, um volume já não muito recente da colecção da Seara Nova. Nessa
nótula (de 1933, como acabo agora de verificar) o grande mestre dos Ensaios referia‑se
a José Régio como «o melhor poeta da sua geração» e «um dos melhores do Portugal de
sempre». Era mais que o suficiente, como se pode calcular, para despertar o apetite de
um rapazote de catorze anos, que já ia perpetrando, por essa altura, uns arremedos de
poesia e cujos ídolos poéticos eram, ao tempo, o Antero e o Junqueiro. […] os meses
foram passando, o aprendiz de poeta teve entretanto a revelação de Fernando Pessoa
e, só no fim do ano seguinte, ao receber, como prenda de Natal um livro intitulado
O Príncipe com Orelhas de Burro, então acabado de sair, é que voltou a encontrar na sua
frente o nome de José Régio. […] Dificilmente saberei dizer hoje o deslumbramento
que representou, para o rapaz em questão, a leitura deste romance, desta genial «história
para crianças grandes», desta assombrosa narrativa, utópica e ucrónica, que mais tarde
me pareceria comparável, sob muitos aspectos, a certas obras‑primas de Thomas Mann
e de Hermann Hesse (estou a pensar, por exemplo, em O Eleito, do primeiro, ou em
Narciso e Goldmundo, do segundo) – e cujos ensinamentos se mostram inesgotáveis, a
meu ver, não só para os adolescentes, mas para os adultos de todas as idades(7).

Fui procurar o rasto desta leitura, nos cadernos do jovem David, correspondentes a
esse ano de 1943 e aí encontrei este texto de encomiástica crítica a O Príncipe com Orelhas
de Burro, sobretudo se considerarmos a grandeza dos nomes com os quais o equipara(8):
José Régio, poeta, novelista, crítico, e que agora se afirma plenamente como romancista,
é um dos mais brilhantes valores da moderna literatura portuguesa, infelizmente tão
pobre em personalidades vigorosas.
O Príncipe com Orelhas de Burro, romance editado pela Editorial Inquérito, é bem
digno de figurar lado a lado com as outras obras da mesma colecção, lado a lado com
O Drama de João Barois, com a Infância de Tolstoi, com Terra Bendita de Buck ou
com O Ingénuo de Voltaire. O estilo fluente e evocativo das obras medievais, em que
é escrito, a simplicidade da narrativa e a complexidade dos problemas, que envolve,
o realismo das situações e a profunda observação psicológica dos personagens são
características que se impõem.
Ninguém, talvez, nos nossos dias, tenha conseguido o que José Régio agora conseguiu:
conciliar duma forma atraente e sugestiva a corrente tradicional e as correntes actuais
(7) Idem, p.126‑127.
(8) RÉGIO, José, O Príncipe com Orelhas de Burro, Lisboa, Editorial Inquérito, 1942.

do romance. Baseando‑se num conto, que todos nós, em crianças, ouvimos, num
desses contos de maravilha e de fadas, que, de geração em geração, se vão narrando,
José Régio escreveu um romance psicológico e social, demonstrando que entre um e
outro não existe barreira alguma – antes pelo contrário: um ao outro se completam.
Uma faceta da personalidade de José Régio, que acho merecer atenção, é o crítico
social. Na novela «Davam Grandes Passeios aos Domingos» já ele se revela em toda a
pujança do seu talento. As cores com que pinta aquela sociedade «fina» de Portalegre
são magistrais. O tio Lino – Dr. Adelino Caldeira por obra e graça da Universidade
de Coimbra e da casa de penhores do pai Caldeirinha («Davam Grandes Passeios aos
Domingos», pág. 17), a Lá‑Lá, o Chico Paleiros, a própria D. Alice, são personagens
inolvidáveis, que parecem ter saído da pena dum Eça; são reais e muito bem observadas!
Neste romance, a crítica social não diminuiu: o autor, nos mais ínfimos pormenores,
tem sempre ocasião para, com uma frase mais incisiva ou uma palavra mais mordaz,
definir uma infinidade de hipocrisias, de misérias, de atitudes mesquinhas, a que a
todo o instante assistimos, de que nós próprios somos inconscientes cúmplices e às
quais, pela sua vulgaridade, não atribuímos a importância devida.
Repetimos: O Príncipe com Orelhas de Burro, pela originalidade da sua concepção, pelo
bem urdido enredo, pelo turbilhão de assuntos, que agita, enfim, pelas suas múltiplas
qualidades, merece um lugar de destaque na literatura portuguesa de hoje.

Atentemos agora no verbete sobre José Régio, assinado por David Mourão‑Ferreira,
inserto no Dicionário de Literatura(9). Vejamos como faz a sua apresentação, depois de
referir o pseudónimo, local, data de nascimento e actividade lectiva durante mais de
trinta anos, no liceu de Portalegre:
Foi um dos fundadores da revista Presença (v.) e o seu principal animador. Romancista,
dramaturgo, ensaísta e crítico, como poeta é que, todavia, primeiramente se impôs e mais
larga audiência depois atingiu: não há hoje, talvez, poeta contemporâneo que usufrua de
tanto prestígio junto do grande público, muito embora esse prestígio se deva, nalguns
casos, a características menos positivas da sua poesia ‑ tais como um tom declamatório,
uma imaginística demasiado acessível e uma excessiva preocupação de tudo miudamente
explicar, que se confunde não raro com a sua real vocação de analista e de psicólogo.

Observe‑se como naquela apresentação o poeta é relegado para quinto lugar, reconhecendo, todavia, que é como poeta que ele se impôs, gozando de enorme prestígio junto
do público, mas não pelas melhores razões, o que, de uma assentada, neutraliza o elogio,
para se enumerarem as consideradas más razões, que culminam na conclusão de que a sua
real vocação é a de “analista e de psicólogo”. A preocupação de tudo miudamente explicar
corresponde à crítica que Almada Negreiros dirigiu a Régio, a quando de um passeio
nocturno, com o jovem David, em 1951, dizendo que o poeta “falhava por bisbilhotice”.
(9) Dicionário de Literatura, dir. de Jacinto do Prado Coelho, Porto, Livraria Figueirinhas, 1960.
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O parágrafo seguinte retoma, em súmula, o artigo publicado na Távola Redonda
sobre Poemas de Deus e do Diabo e inserto em Vinte Poetas Contemporâneos, que nos
diz que José Régio apresentara já naquele primeiro livro o elenco dos temas que viria a
desenvolver nas obras posteriores, apontando depois que “vários aspectos desses temas
surgem cristalizados em sonetos (alguns deles modelares) e ordenados num esboço de
poema cíclico em suspenso”. Reserva o elogio para As Encruzilhadas de Deus (1936), que
“atinge os momentos mais altos da sua poesia torrencial e reflexiva, ao mesmo tempo
lírica e dramática”. Considera que a partir daqui a obra regiana procede a uma dissociação
em dois pólos, absorvendo o teatro o “ímpeto dramático” e reservando‑se “para a obra
poética em verso, os recursos de um lirismo pouco evoluído, ora moralisticamente
sentencioso, ora sentimentalmente enternecido, mais preso à lição dos grandes líricos
do século passado do que vinculado a qualquer experiência de modernidade.” O tom
crítico da primeira parte da frase vê‑se clarificado na segunda parte, sendo a obra regiana
considerada não moderna, afirmando‑se com toda a convicção que, “se ainda é cedo
para avaliarmos o que significam, nos destinos do teatro português, peças como Jacob
e o Anjo (1940), Benilde ou a Virgem Mãe (1947), El‑Rei Sebastião (1949), A Salvação
do Mundo (1953) ou as Três Peças em Um Acto (1957), é, todavia, desde já possível que
a poesia de J. R., reduzida ao lirismo, muito perdeu da força primitiva de livros como
Fado (1941), Mas Deus É Grande (1945) e A Chaga do Lado (1954)”.
A crítica davidiana ao lirismo regiano tenta compensar‑se chamando a atenção para a
técnica, que vem “evidenciando um progressivo virtuosismo métrico”, e ainda para qualidades
de fundo ético, “notáveis qualidades de coragem e desassombro na sátira social”. Este é
um grande elogio, pelo conteúdo e pelos termos em que é feito; só que tal elogio ver‑se‑á
logo mitigado por um “mas”, que lhe retira originalidade naquele procedimento: “Mas
nisto, ainda, se mostra sobretudo José Régio um émulo ou um epígono de Gomes Leal e
de Guerra Junqueiro.” Quanto ao ficcionista, reconhece que “neste domínio realizou José
Régio algumas obras da maior densidade psicológica e da mais subtil crítica de costumes”,
enumerando os títulos ficcionais, mas fazendo de imediato uma reserva ao romance Jogo
da Cabra Cega (1934), considerado “perturbante, embora mal estruturado”. Ao referir
O Príncipe com Orelhas de Burro (1942), que fora a sua porta de acesso à obra regiana, já
nada resta do entusiasmo juvenil, nesta curta referência: “«história para crianças grandes»,
romance utópico e ucrónico em que retoma os grandes temas da própria poesia”.
As Histórias de Mulheres (1946) são apresentadas como “quase todas elas exemplos
magistrais da arte de narrar”. Assim também com o volume Há Mais Mundos (1962),
“em que a mesma arte se patenteia”. O maior apreço pela obra regiana David vai
reservá‑lo para a sua produção ensaística e crítica, que “marcou igualmente nas letras
portuguesas um lugar inconfundível”: “Penetrante, arguto, tão apto por vezes para a
síntese impressionista como para a análise psicológico‑literária, deu‑nos notáveis estudos
sobre as obras de Camões, Camilo, Raul Brandão e Florbela Espanca.” Chama ainda a
atenção para os Ensaios de Interpretação Crítica (1964), “que se adaptam ao seu próprio

conceito de crítica compreensiva” e considera a Pequena História da Moderna Poesia
Portuguesa (1941) “obra surpreendente pela concisão e pela justeza, quase divinatória,
de alguns juízos”. Tendo enumerado a restante obra ensaística do autor, bem como os
diversos locais por onde se dispersa a sua colaboração, tudo levaria a crer que o verbete
fosse dado como findo. Mas a última frase de David é deveras surpreendente, pela carga
emocional negativa que contém: “e só há que lamentar, nos últimos anos, uma tendência
repetitiva e uma teimosa restrição de interesses.” Ao usar o verbo “lamentar”, descabido
num verbete que se quer neutro, revela‑se como se fosse um pai que dá uma reprimenda
ao filho “teimoso”, projectando este adjectivo na “teimosa restrição de interesses”.
A relação literária David‑Régio não é apenas a de crítico e criticado. Estamos perante
a relação do Filho que censura o Pai. Ele‑Filho‑Crítico lamenta que Ele‑Pai‑Criticado
mantenha a “teimosa restrição de interesses”. Neste lamento, o Filho retira ao Pai a
liberdade, que no passado tanto admirou nele, a liberdade de prosseguir na senda dos
seus interesses, da sua autenticidade, pedra basilar do pensamento regiano.
Atentemos no exemplar da tradução portuguesa de Harold Bloom, The Anxiety of
Influence (1973) – A Angústia da Influência(10), tradução da responsabilidade de Miguel
Tamen, que existe na Biblioteca de David Mourão‑Ferreira e que ele leu e sublinhou, com
o seu conhecido lápis azul. O primeiro trecho sublinhado é o seguinte: “[…] os poetas
fortes fazem a história lendo‑se mal uns aos outros, de modo a desobstruir um espaço de
imaginação para si próprios.”(11) Nada mais apropriado do que esta frase para explicar a
relação de leitura de David Mourão‑Ferreira à obra de José Régio. O observador atento
não pode deixar de estranhar a relação pendular que se situa no máximo da admiração nos
anos Quarenta e Cinquenta, no mínimo da admiração nos anos Sessenta, para voltar ao
ponto inicial a partir dos anos Setenta. Este fenómeno é tanto mais significativo quanto
David Mourão‑Ferreira diz ter sido Régio o único escritor que procurou deliberadamente
conhecer pessoalmente, com quem privou de perto, diariamente, em visitas na casa deste,
em Portalegre, durante seis meses, entre Março e Agosto de 1952, com quem passeou
pelo Alentejo em companhia de seus pais, que o visitavam durante a sua estadia na tropa,
em Portalegre, a quem pediu um retrato para colocar na sua casa de recém‑casado, em
1953, e de quem recebeu manuscrito no seu Diário, acompanhado de um desenho, o
célebre soneto «A Longa História», escrito em 1952, dedicado a David, tendo‑o Régio
incluído‑o na 3ª edição de Biografia, publicada nesse ano:
Desci, desci nas sombras e no frio, / No silêncio desci, desci mais fundo… / Como
um longínquo som dum vago rio, / Se me perdia ao longe o som do mundo. // No
muro circular e fugidio / Se espelhou meu suor de moribundo. / Que o poço era sem
fundo, mas desci‑o, / Desci‑o até supor achar‑lhe o fundo. // Que fundo era esse lodo,
(10) Manuel Frias Martins, tradutor de O Cânone Ocidental de Harold Bloom, defende que a tradução exacta é: Ansiedade da
Influência.
(11) BLOOM, Harold, A Angústia da Influência, Lisboa, Edições Cotovia, 1991, p. 17.
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que fugia / Sob os pés, que mau grado me arrastavam, / Sob o corpo, que à força inda
descia…? // Disso os meus versos rangem, disso travam… / Mas era inda descer ou
já subia, / Que ante mim as estrelas cintilavam?!(12)

112

Dificilmente se explica que depois de receber tantas provas de amizade da parte de Régio,
David tenha sobre ele escrito textos tão pouco edificantes que fizeram arrefecer a amizade
do autor de Poemas de Deus e do Diabo. Tendo morrido em 1969, Régio já não assistiu à
reconversão davidiana feita a partir dos anos Setenta. O fenómeno é deveras curioso, porque
a admiração encomiástica se revela nos textos escritos antes de David conhecer Régio, e nos
escritos depois da morte deste. Verifica‑se pela leitura do Diário davidiano que a aproximação,
em 1947, e principalmente durante os seis meses em Portalegre, foi susceptível de criar uma
forte amizade entre ambos. Teremos forçosamente de concluir que a proximidade da pessoa
do autor gerou um afastamento relativamente ao apreço pela sua obra, por parte de David,
vindo a requalificá‑la depois da morte do seu autor. Não deixa ainda de ser interessante,
pois são insondáveis os desígnios da memória, que o segundo sublinhado no livro de Bloom
ocorra apenas na página 33 e agora, como se de um irónico aviso do destino se tratasse, num
contexto alusivo ao Lost Paradise, de Milton, num passo que evoca directamente Deus e o
Diabo, ou seja, os dois símbolos mais regianamente canónicos e usados aqui em situação
metafórica do poeta moderno e do poeta ancestral, que continua a mostrar a sua presença:
“Satã é o poeta moderno, enquanto Deus é o seu antepassado morto, ou, melhor, o poeta
ancestral, ainda embaraçadoramente poderoso e presente.”(13)
A leitura deste livro, conforme observo nos sublinhados, parece feita por projecção
identificativa. Vamos encontrar um novo sublinhado apenas na página 73, num passo
que associa a poesia aos bruxos e shamans: “As formas gigantescas que inventaram a
poesia são os equivalentes antropológicos de bruxos, feiticeiros, shamans, cuja vocação
é a sobrevivência e o ensinar a sobreviver.” Vem muito a propósito para o poeta de In
Memoriam Memoriae, o sublinhado deste passo: “O pensamento poético é proléptico
e à Musa invocada sob o nome de Memória é implorada uma ajuda que faça o poeta
recordar o futuro.”(14) O último sublinhado deste livro, a páginas 110, filia‑se na linha
da herança melancólica que Régio deixa a David Mourão‑Ferreira: “Um poema é a
melancolia de um poeta”. Assim com a amizade de David Mourão‑Ferreira e José Régio:
uma estranha e longa história de melancolia e intermitência do afecto.
Teresa Martins Marques
CLEPUL ‑ Universidade de Lisboa

(12) RÉGIO, José, «A Longa História», Biografia (1929), 6ª ed., Porto, Brasília Editora, 1978, p.163‑164.
(13) Idem, p. 33.
(14) Idem, p. 73.

 “Reino do Abstrato” e a “Consciência do Concreto” – Diálogos
O
entre José Régio e Mário Dionísio

I
Mário Dionísio (1916‑1993) é considerado o principal teorizador do Neorrealismo,
movimento artístico com que José Régio se confrontou ao longo da sua vida de escritor
e crítico. Constituído nas duras batalhas ideológicas dos anos trinta, sobretudo nos
periódicos O Diabo e Sol Nascente, o movimento de Mário Dionísio, Joaquim Namorado
e tantos outros teve na corrente presencista um dos alvos da sua campanha de afirmação.
Falava‑se de uma luta entre duas gerações, a dos nascidos à volta de 1900 (os escritores
da Presença) e a dos neorrealistas, cerca de vinte anos mais novos – isto, naturalmente,
de forma geral e com algumas notáveis exceções.
É no quadro deste confronto geracional que Mário Dionísio publica em O Diabo
um artigo em forma de carta com o título “S.O.S. geração em perigo”(1). Dirigida a um
«querido camarada», a carta (fictícia) referia‑se à geração precedente em termos de ela
não compreender a evolução inerente à própria existência da literatura, o facto de a um
movimento artístico suceder sempre outro, portador de novas ideias e de uma nova
estética. Estes artigos de género epistolar eram correntes nos periódicos da época. Ter em
conta, por exemplo, as “Cartas do nosso tempo” – depois adjetivadas de “ intemporais”
– publicadas por José Régio na Seara Nova(2).
Não admira, pois, que numa carta de 1939 para Alberto de Serpa (esta, sim, real)
se queixe José Régio nos seguintes termos: « (…) E ainda há pouco, um senhor Mário
Dionísio, atual crítico do Diabo, criticava o Jogo da Cabra Cega como uma daquelas obras
inferiores que até os bons escritores (fazia‑me esse favor) têm na sua obra.»(3) Não passara
despercebido ao fundador da Presença o artigo em que o crítico neorrealista, analisando
o livro Porto Inseguro, de Rossine Camargo Guarnieri, desvalorizava esta experiência
(1) DIONÍSIO, Mário – O Diabo nº 248, Lisboa, 24‑6‑1939, pp. 1 e 12.
(2) Foi uma destas “cartas intemporais” que desencadeou a conhecida polémica de 1939 com o jovem Álvaro Cunhal – carta «a
um moço camarada, sobre qualquer possível influência do romance brasileiro na literatura portuguesa», Seara Nova, nº 608
de 8‑4‑1939, pp. 151‑153.
(3) Carta de 20‑3‑1939, 888 cartas de José Régio para Alberto de Serpa, espólio adquirido pelas câmaras municipais de Vila do
Conde e Portalegre, 2008, parte I, grupo I, doc. 64.
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menos conseguida do poeta brasileiro, perguntando: «O facto dum bom poeta publicar
alguns (ou muitos) maus poemas, pode dalguma maneira prejudicar o valor positivo
dos outros? Que pode interessar‑nos para a classificação de Aquilino Ribeiro como bom
escritor que ele tenha feito a Maria Benigna? (...) Ou que José Régio tenha feito o Jogo
da Cabra Cega, ou que Ronsard tenha feito a Franciade?»(4) Obras literárias como Jogo da
Cabra Cega, focadas nos conflitos individuais e psicológicos das personagens, situavam‑se
nos antípodas da arte dita social do movimento neorrealista. O combate travava‑se então
entre dois modelos de literatura: um, assente no papel capital do indivíduo como criador
da obra de arte; e outro que apontava para a necessidade de um comprometimento
social do artista, para a produção de textos que respondessem às interrogações da época.
É elucidativo o comentário de José Régio sobre a resposta de José Rodrigues Miguéis
a um inquérito do suplemento literário do Diário de Lisboa: «Sempre, através das mais
diversas doutrinas e dos mais adversos doutrinários, a literatura sofreu da confusão entre
literatura e política. Hoje, toda a obra de sensibilidade livre e pensamento especulativo
sufoca tanto na Rússia como na Alemanha. Mas os séculos rolam, as épocas voam, as
doutrinas dão a vez a outras doutrinas, uns homens morrem e nascem outros, tout casse,
tout passe, tout lasse, – só o espírito permanece inatingível através das suas verdadeiras
obras.»(5) E noutra parte do texto, afirma: «qualquer obra de arte não responde senão a
um problema de ordem estética; e a resposta é a própria obra realizada.»(6)
É desta altura (1935) o artigo da Presença com o título “li te ra tu ra” em que o
poeta d’ As Encruzilhadas de Deus defende a criação artística independente, verberando
duramente «os chefes de todas as facções que perseguem como corruptos e corruptores
os artistas que os não sirvam»(7). Três anos depois, no ensaio António Botto e o Amor, José
Régio aborda os conceitos de arte pela arte (arte livre) e arte social (arte ao serviço). Esta,
segundo diz, constituir‑se‑ia como «uma mise‑en‑scène de problemas político ‑sociais,
senão que também uma afirmação e uma apologética doutrinárias.»(8) Significa isto que
a designada arte pela arte é imune a preocupações de ordem social, política ou ética?
José Régio reponde negativamente e dá como argumento de autoridade as obras de
importantes autores, desde Gil Vicente e Antero até Gide e Mauriac. O artista pode e
deve preocupar‑se com tudo o que ao homem diz respeito – assevera –, mas fazendo‑o de
forma livre e espontânea, exclusivamente pela sua obra, sem se sujeitar a mandamentos
e orientações de qualquer espécie.
Considerações de José Régio em torno da questão da autonomia da obra de arte
surgem ainda no posfácio aos Poemas de Deus e do Diabo. Ali se apresenta a arte pela
(4) DIONÍSIO, Mário – O Diabo, nº 229, 11‑12‑1939, p. 2.
(5) RÉGIO, José – Presença, Coimbra, nº 44, Abril de 1935, p. 12.
(6) IDEM – Ibidem.
(7) IDEM – Presença, Coimbra, nº 45, Junho de 1935, p.17.
(8) IDEM – António Botto e o Amor, Ensaios de Interpretação Crítica, Obra Completa, Lisboa, IN‑CM, 2009, p. 177.

arte como arte viva, não como fim, mas como meio «da desinteressada expressão e livre
comunicação do humano.»(9)

II
As expressões “reino do abstrato” e “consciência do concreto” surgem na “Ficha 4”,
de Mário Dionísio, a propósito da poesia de João José Cochofel e outros poetas do Novo
Cancioneiro: «Até aqui grande parte da tarefa do poeta era uma tarefa de transferência
para o reino do abstracto. De hoje em diante grande parte da actividade poética cifrar‑se‑á
em dar aos homens a consciência do concreto que há neles e nas coisas, o concreto que
eles e elas são.»(10) Do lado de José Régio e do movimento da Presença, a tarefa do poeta
não era, como se viu, nem do domínio do abstrato nem do concreto, mas da cerrada
expressão e realização do humano: «Arte humana é para a Presença toda a arte em que
o homem se revela e exprime, seja através de que seu aspecto for: A realidade humana
é muito mais rica do que a fazem quaisquer espécies de fanáticos; principiando pelos
fanáticos do real.»(11)
Falando de “realidade humana”, José Régio tinha em consideração a realidade do
homem individual e dos profundos conflitos da sua interioridade, o que não excluía,
naturalmente, um olhar sobre os outros, nomeadamente sobre «os infelizes de qualquer
categoria ou espécie.»(12) No posfácio aos Poemas de Deus e do Diabo, o autor refere o livro
Fado como exemplo desse seu interesse (ou sedução) pelos desfavorecidos, sobretudo
por, num mundo em crise de valores, encontrar neles o «eterno germe da redenção do
homem» e a «mais autêntica virtualidade da Graça». E acrescenta: «Dum ponto de vista
humanista e social, a miséria tem de ser firmemente combatida; e dum ponto de vista
moral e religioso, a ninguém pode ser imposta.»(13). Veja‑se esta quadra do poema “Fado
das ruas sem sol” em que se confronta a desgraça vivencial dos pobres com a riqueza de
outros e a hipocrisia da caridade, um tema que o poeta tocou em vários dos seus textos:
«E eis que Dona Compaixão / Pregara a necessidade / De se fechar a estação / Com
bailes de caridade.»(14)
Diferente é o poema “A um camarada”, do livro A Chaga do Lado. Neste texto, o
sofrimento do operário explorado não sobreleva sequer o do poeta, prisioneiro da sua
arte e das suas angústias existenciais: « Se me dás essa mão calosa e deformada, / Aperto‑a
na minha, camarada. / Também, do meu labor, sou eu cativo, / E a tinta que me suja
(9) RÉGIO, José – Poemas de Deus e do Diabo, posfácio (1969), V. N. de Famalicão, Quasi Edições, 2005, p. 92.
(10) DIONÍSIO, Mário – “Ficha 4”, Seara Nova nº 762, Lisboa, 21‑3‑42, p. 87.
(11) REDAÇÃO – “Presença reaparece”, Presença, Coimbra, série II, nº 1, Novembro de 1939, p. 3.
(12) RÉGIO, José – Posfácio aos Poemas de Deus e do Diabo, obra citada, p. 96.
(13) IDEM – Ibidem, p. 97.
(14) RÉGIO, José – Fado (1941), Obra Completa‑Poesia I, Lisboa, IN‑CM, 2001, p. 385
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a mão é sangue vivo. // Também, na minha testa, há gotas de suor. / Gelado, o meu.
Não sei se o teu, pior. / Exausto, ao fim do dia, és uma simples besta / Que dorme;
e a insónia, a mim, mais me regela a testa. (…)»(15) O poema não se limita a cantar a
excecionalidade do poeta e o spleen, dir‑se‑ia baudelairiano, que o atormenta. Há nele,
como se infere da última quadra, um discurso ideológico contra a luta social de classes:
«Cumpre‑se, em ambos nós, a velha praga... E em breve, / Sobre ti, sobre mim, nos seja
a terra leve. / Deixa‑os, esses que odeiam, entre nós erguer a espada! / Dá‑me a tua mão
suja e honesta, camarada.»(16)
Justamente em 1941 – ano de publicação de Fado – saía na coleção Novo Cancioneiro
o livro Poemas, de Mário Dionísio, compilação do trabalho poético do autor realizado
entre 1936 e 1938. O livro compreende três divisões – “O homem sozinho na beira do
cais”, “Anunciação” e “Com todos os homens nas estradas do mundo” –, o que desde logo
sugere a realização de um caminho com vista a atingir um objetivo. Neste livro, o poema
“Arte Poética” como que define o programa da poesia neorrealista, embora o discurso,
integrando alusões aos automóveis rápidos e aos maquinismos fabris, seja parcialmente
tributário da estética do Modernismo: «A poesia não está nas olheiras imorais de Ofélia
/ nem no jardim dos lilases. / A poesia está na vida, / nas artérias imensas cheias de gente
em todos os sentidos, / nos ascensores constantes, / na bicha de automóveis rápidos de
todos os feitios e de todas as cores, / nas máquinas da fábrica e nos operários da fábrica
/ e no fumo da fábrica. (…) // A poesia está na luta dos homens, / está nos olhos abertos
para amanhã.»(17) De notar que, tal como José Régio, Mário Dionísio conhecia e admirava
os modernistas. A sua primeira dissertação de licenciatura, apresentada à Faculdade de
Letras de Lisboa em 1938, tinha como tema a “Ode Marítima”, de Álvaro de Campos.
O candidato a licenciado ficou reprovado, talvez pelo desconhecimento de Fernando
Pessoa na academia, o mesmo Pessoa que, como ortónimo e heterónimo, colaborou
na Presença desde o seu nº 5, de 4 de Junho de 1927, tendo sido referido por Régio,
já em 1925, na sua dissertação de licenciatura apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.(18)
A Presença encerrou em 1940 por razões distintas das de O Diabo e de Sol Nascente
que também naquele ano terminaram de se publicar. Enquanto José Régio trabalhava
paulatinamente no 1º volume de A Velha Casa (vindo a público em 1945), na sua poesia,
nos seus contos e no seu teatro (Mas Deus É Grande é de 1945, Histórias de Mulheres
de 1946 e Benilde de 1947), além de se dispersar por colaborações diversas em jornais e
revistas, Mário Dionísio publicava na Seara Nova – entre 21‑2‑1942 e 31‑7‑1943 – um
(15) RÉGIO, José – A Chaga do Lado (1954), Obra Completa‑Poesia II, Lisboa, IN‑CM, 2001, p. 92.
(16) IDEM – Ibidem.
(17) DIONÍSIO, Mário – Poesia Completa, Lisboa, IN‑CM, 2016, pp. 56 e 57.
(18) RÉGIO, José – “As Correntes e as Individualidades na Moderna Poesia Portuguesa”, Ensaios de Interpretação Crítica, Obra
Completa, Lisboa, IN‑CM, 2009, pp. 343 a 402.

conjunto de artigos denominados “Fichas”. Neles se reafirmavam os princípios teóricos
do Neorrealismo em confronto com as conceções idealistas da arte e a corrente interna
do movimento que em termos literários privilegiava o conteúdo, secundarizando a forma,
com vista a uma mais clara e efetiva intervenção no domínio do social.
As “Fichas” de Mário Dionísio correspondem a um período importante do seu
trabalho de teorização, antecipando os pontos críticos que conduziriam à chamada
“polémica interna” do Neorrealismo(19), mais tarde tratados pelo autor em dois importantes textos dos anos cinquenta e sessenta: o ensaio A Paleta e o Mundo e a conferência
Conflito e Unidade da Arte Contemporânea. Entre estes pontos, estavam a não aceitação
da literatura como mero documentário social, rejeitando a representação do real como
fotografia e valorizando o processo artístico de transposição; ainda a necessidade do
aprumo estético na conceção da obra de arte e a noção da inseparabilidade da forma e
do conteúdo. Mário Dionísio respondia desta maneira tanto à corrente interna apostada
na “batalha pelo conteúdo”, como aos adversários do movimento para quem a literatura
neorrealista não ultrapassava o patamar dos escritos panfletários e de agitação política.
Recorde‑se, a propósito, a advertência inscrita por Alves Redol na portada de Gaibéus:
« Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de
tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que os outros
entenderem.» O escritor de Vila Franca de Xira viria a explicar mais tarde o sentido exato
da sua advertência(20), mas Mário Dionísio, entretanto, sentira‑se obrigado a proclamar:
«Os neo‑realistas repelem vivamente a lenda do seu desinteresse pelos assuntos estéticos.»(21)
Apesar de todas as diferenças de ordem estética e ideológica, poder‑se‑á dizer que
Mário Dionísio não esteve longe de José Régio no que respeita às questões da liberdade
do artista e da autonomia da obra de arte. Quase no final da sua conferência Conflito e
Unidade da Arte Contemporânea, proferida em Dezembro de 1957 na Sociedade Nacional
de Belas Artes, o conferencista critica não explicitamente o dirigismo partidário, dizendo:
«A grande lição é esta: não se pode resolver criar uma nova arte. Nem planificar um sonho
sem o caricaturar. Querer racionalizar a criação artística é impedi‑la.»(22) José Régio não
se exprimira de forma diferente quando em 1935, no artigo “Li te ra tu ra”, chamara a
atenção para o prestígio social da arte – que todos pretendem mobilizar em seu proveito
– e criticara os chefes de todas as fações como corruptos e corruptores por quererem engajar
ao seu serviço aqueles que, como artistas, só na independência podem assegurar a plena
realização dos seus objetivos.
(19) A chamada “polémica interna” do Neorrealismo compreende dois grupos de textos publicados na revista Vértice de 1952 a
1954. Num primeiro momento, desenvolveu‑se entre António José Saraiva e João José Cochofel; depois, já em 1954, entre
Mário Dionísio e António Vale (aliás, Álvaro Cunhal) com a participação de Fernando Lopes Graça.
(20) REDOL, Alves – “Breve memória” de Maio de 1965, prefácio à 6ª edição de Gaibéus.
(21) DIONÍSIO Mário – “Ficha 5”, Seara Nova nº 765, Lisboa, 11‑4‑1942, p. 134.
(22) DIONÍSIO, Mário – Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, Lisboa, Casa da Achada, 2015, p. 45.
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Em 1957, num artigo do Diário Popular com o título “Meditação optimista sobre
a luta de gerações”(23), José Régio declarava o seu empenho em poder vir a ler A Paleta e o
Mundo, de Mário Dionísio, cujo 1º volume se publicara naquele ano. A partir de citações de
João Gaspar Simões e Mário Sacramento, cujas críticas entretanto lera, admitia um possível
alargamento de juízos, conceitos e interpretações por parte de Mário Dionísio, devido, talvez,
ao aprofundamento do fenómeno artístico que a criação de uma obra de tal envergadura lhe
possibilitara. Na verdade, estes juízos, conceitos e interpretações atribuídos por José Régio à
maturidade do espírito já se encontravam nas “Fichas” da Seara Nova, em entrevistas(24) e em
muitos textos publicados pelo autor em diversos periódicos. A Paleta e o Mundo, pela sua
envergadura, ter‑lhes‑á dado outra visibilidade, sendo que era, de facto, no fundamental das
suas conceções artísticas, uma obra em desacordo com os setores “ortodoxos” da corrente
neorrealista. Uma obra polémica, como lhe chamou Mário Dionísio, porque resultava da
vontade de manifestar a sua discordância em relação a certas teses sobre «criação estética,
função social da arte, realismo, que então se estavam generalizando com um furor dogmático
assaz deturpador de todo o pensamento crítico que então as inspirava.»(25)
Outro artigo esclarecedor do diálogo entre as duas correntes é o que José Régio
publicou em 1963, no Diário de Lisboa, a propósito de um texto de Alexandre Pinheiro
Torres saído no mesmo jornal: «Devo declarar que pròpriamente me não considero
adversário do neo‑realismo, seja qual for a maior ou menor atracção que essa corrente
me possa inspirar. Em princípio me não considero adversário de nenhuma corrente
artística.»(26) Neste artigo, José Régio considera Mário Dionísio como um «dos mais
esclarecidos críticos ligados ao neo‑realismo»(27), e embora aluda ao agressivo ímpeto
daquele movimento e à paixão das suas crenças e convicções, impeditivas de um espírito
de objetividade e justiça, não deixa de lhe reconhecer sensibilidade artística e vocação crítica.
No espólio de Mário Dionísio – Centro de Documentação da Casa da Achada,
Lisboa – há duas cartas de José Régio: uma, de 25‑10‑1949(28), relativa a um questionário
sobre Balzac para a revista Europe; outra, de Fevereiro de 1966(29), a agradecer a oferta que
aquele lhe fizera do seu livro Memória dum Pintor Desconhecido. Saliente‑se igualmente
o facto de Mário Dionísio ter recebido com dedicatória três livros de José Régio: Vidas
São Vidas, quinto volume do ciclo A Velha Casa («Portalegre, Fevereiro 1966 – A Mário
(23) RÉGIO, José – Diário Popular, Lisboa, 14‑11‑1957, suplemento “Quinta‑feira à tarde”, nº 49, pp. 1 e 2.
(24) Ver, por exemplo, a entrevista de 3‑1‑1945 a O Primeiro de Janeiro, publicada em Entrevistas, Lisboa, Casa da Achada, 2010,
pp. 11 a 18.
(25) DIONÍSIO Mário – A Paleta e o Mundo, Publicações Europa‑América, 2ª edição, 1973, Vol. I, p. 7.
(26) RÉGIO José – Diário de Lisboa, 18‑4‑1963, pp. 19.
(27) IDEM – Ibidem.
(28) CASA DA ACHADA, Espólio de Mário Dionísio, DOS‑6‑S‑doc 1‑001.
(29) IDEM, DOS‑6‑S‑doc 2‑001

Carta de Mário Dionísio para José Régio, de 8 de Outubro/1949, pedindo colaboração
do Escritor para a revista literária Europe nº 55-56, dedicada a Honoré de Balzac.
Régio veio a colaborar com o ensaio intitulado “L’influence de Balzac”.

Dionísio, à sua sensibilidade e à sua inteligência»); Histórias de Mulheres («Vila do
Conde, 1968 – Ao Mário Dionísio, que além de mais também conta histórias, com
uma camaradagem que sempre se tem vindo fortalecendo»); e Cântico Suspenso («Vila do
Conde, Dezembro de 1968 – A Mário Dionísio, cordial homenagem de José Régio»).
A carta relativa ao questionário para a Europe – com cujo corpo redatorial Mário
Dionísio se relacionava – antecede o artigo de José Régio publicado no número especial
sobre Balzac, de Julho‑Agosto de 1951. O artigo intitulava‑se “L´influence de Balzac”,
tendo colaborado na edição especial, além de José Régio, os escritores portugueses Ferreira
de Castro, Vergílio Ferreira, Fernando Namora, Carlos de Oliveira e Aleixo Ribeiro – todos,
de uma ou outra forma, ligados à corrente neorrealista e à chamada literatura social.
O romancista de A Velha Casa apresenta no seu artigo uma visão pessoal da obra de Balzac,
apontando a forma superior como retratava as personagens e procedia às descrições dos
ambientes, transmitindo ao leitor a ilusão da realidade. Indica Camilo como o autor
português que mais poderá ter recebido a sua influência, e quanto a si próprio, declara:
«Bien faible est, je crois l´influence que la lecture de Balzac a pu avoir sur mes tentatives
littéraires . Créateur de vie (d´illusion de vie) d´une rare puissance, mais artiste insuffisant,
et psychologue totalement tourné vers le général – il ne m´a jamais semblé être un modèle
à imiter personnellement.»(30) Influências de autores franceses, assevera tê‑las recebido de
Flaubert, Stendhal, Sainte‑Beuve ou Proust e até mesmo – por paradoxal que possa parecer,
segundo diz –, de um observador objetivo como Maupassant.
De referir ainda a existência no espólio de Mário Dioníso de uma carta de Júlio(31),
irmão de José Régio, explicando os contornos do caso ocorrido no Liceu de Portalegre
com o professor Alberto Miranda. O caso remonta à segunda metade dos anos trinta,
quando o professor impediu os alunos de entrarem nas suas aulas fardados de Mocidade
Portuguesa. Alvo de processo disciplinar e suspensão sem vencimentos, teve a solidariedade
de José Régio que chegou a temer ver‑se igualmente envolvido em ação disciplinar.
O assunto consta das Páginas do Diário Íntimo, apontamentos de 15 de Junho e 12 de
Outubro de 1937. A carta de Júlio – datada de Vila do Conde, 4 de Junho de 1977 –
atesta o interesse que este caso relacionado com José Régio despertou em Mário Dionísio.
Provavelmente, dele teria apenas referências vagas, daí o pedido de informações a Júlio,
artista e poeta (Saul Dias) por quem tinha grande admiração.

IV
Considerados os mais importantes teorizadores das duas correntes em confronto
entre os anos trinta e sessenta do século XX, José Régio e Mário Dionísio nunca polemizaram, facto surpreendente quando se sabe como era a polémica bem do gosto de
(30) RÉGIO, José – “L´influence de Balzac”, Europe, nº 55‑56 de Julho‑Agosto, pp. 176 a 178.
(31) CASA DA ACHADA, Espólio de Mário Dionísio, DOS‑S‑18‑doc 5‑001/003.
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ambos. Apesar das diferenças de pensamento, uma admiração recíproca se estabeleceu
entre os dois homens, o que contraria uma certa lenda de conflitualidade absoluta tantas
vezes assacada ao debate da época.
Implacável na defesa das suas ideias, José Régio manifestava grande abertura em
relação a todas as correntes, entendendo que qualquer artista, independentemente das
suas posições, tinha o direito de se exprimir. Um bom exemplo disso foi o caso de Raul
Leal (Henoch) e do seu artigo “A Virgem‑Besta”, publicado na Presença no nº 31‑32 de
Março‑Junho de 1931.(32) Mas também a disponibilidade da revista coimbrã para acolher
os jovens poetas do futuro Novo Cancioneiro. Joaquim Namorado, Fernando Namora,
João José Cochofel e Mário Dionísio publicaram poemas nos nºs 51, 52 e 53‑54 de
Março, Julho e Novembro de 1938. Aliás, ainda no artigo da Presença que em Novembro
de 1939 lançava a sua segunda série se proclamava a abertura da revista «aos verdadeiros
artistas, críticos ou pensadores de qualquer escola, idade, classe.»(33)
Um debate fecundo – como talvez não tenha voltado a haver – desenvolveu‑se
neste período, sendo extraordinário que tudo tenha tido lugar sob um clima de pesada
vigilância censória e policial, com os riscos inerentes para quem se atrevia a não abdicar
da livre expressão do pensamento. Entre os livros proibidos, contam‑se obras de índole
tão diversa como Jogo da Cabra Cega, de José Régio; Gaibéus, de Alves Redol; Quando os
Lobos Uivam, de Aquilino Ribeiro; Vagão J, de Vergílio Ferreira; Povo, de Afonso Ribeiro;
O Encoberto, de Natália Correia e Diário VIII, de Miguel Torga. O debate, sobretudo
nos periódicos de expressão neorrealista, desenvolvia‑se por vezes com recurso ao uso de
perífrases e expressões crípticas para iludir a atenção da mesa censória: por exemplo, a
palavra “diamática” significava “materialismo dialético” (do inglês dialectic materialism)
e as referências a Marx ou a Engels eram feitas normalmente segundo o registo anódino
de “um grande pensador do século passado”.
Entre José Régio e o movimento neorrealista houve consideração e respeito pelo
valor dos opositores. Basta lembrar que na polémica de 1939 com Álvaro Cunhal, este
não deixa de reconhecer José Régio «como um dos mais poderosos e capazes poetas
portugueses contemporâneos» e o seu livro As Encruzilhadas de Deus «como uma das
mais vibrantes obras poéticas contemporâneas.»(34) De notar que esta polémica começou
por causa da influência crescente que o novo romance brasileiro de cariz social ia tendo
entre os neorrealistas e até junto de algumas figuras da Presença. José Régio, nas páginas
da Seara Nova, criticou o «alarido de admiração ou reclamo»(35) associados, segundo ele,
àquela literatura. Mário Dionísio, que várias vezes escreveu sobre Jorge Amado (uma
(32) A este respeito, ver SIMÕES, João Gaspar – José Régio e a História do Movimento da “presença”, Porto, Brasília Editora, 1977,
pp. 58, 59 e 75 a 78.
(33) REDACÃO – “Presença reaparece”, Presença, Coimbra, série II, nº 1, Novembro de 1939, p. 2.
(34) CUNHAL, Álvaro – Seara Nova nº 615, Lisboa, 27‑5‑1939, p. 286.
(35) RÉGIO, José – Seara Nova nº 608, Lisboa, 8‑4‑1939, pp. 151‑153.

delas, por sinal, criticando o desvio romântico do seu livro ABC de Castro Alves(36)),
também recebeu com entusiasmo a estimulante arte do romance vinda do outro lado do
Atlântico. Quanto a José Régio, reconhecendo embora o valor dos romancistas brasileiros,
não se eximiu de criticar, e por vezes caricaturar, aquilo a que chamava uma espécie de
moda. No romance Vidas São Vidas (1966) do ciclo A Velha Casa há um diálogo entre
as personagens Jó‑Jó e Mimi, dois jovens superficiais que frequentavam a Brasileira do
Chiado, falando dessa nova literatura que tanto entusiasmava a sociedade lisboeta.(37) No
mesmo capítulo daquele romance, o narrador refere uma nova geração de escritores que
não frequentava o emblemático café do Chiado e «que até em literatura afirmava como
premente dever a luta por um mundo melhor: um mundo económica e socialmente mais
bem organizado, mais justo.»(38) Incorporando na obra romanesca elementos das suas
memórias críticas – neste caso relativas ao confronto com o movimento neorrealista – José
Régio acaba por homenagear os seus opositores e, de certa forma, exorcizar através da
ficção narrativa a memória dos duros combates literários de três décadas.
Neste sentido, é esclarecedor que José Régio tenha publicado em 1945, n´O Primeiro
de Janeiro, um artigo em que declarava que «sempre se parecerão entre si os artistas, por
mais que tudo o mais os separe», todos pertencendo, quando são artistas verdadeiros,
«à mesma tão ampla família»(39). É o que decorre da apreciação insuspeita de Fernando
Namora sobre a obra do poeta de Vila do Conde, obra que «dificilmente aceita a totalidade
de uma concordância, ou de uma discordância», mas que sendo «viva e fecundante – é
um dos cumes da nossa história literária contemporânea.»(40)
Manuel José Matos Nunes
Doutor em Estudos Portugueses, especialidade Estudos
de Literatura, FCSH da Universidade Nova de Lisboa

(36) DIONÍSIO, Mário – “Ficha 3”, Seara Nova nº 761, Lisboa, 14‑3‑1942, pp. 74 e 75.
(37) RÉGIO, José – Vidas São Vidas, Obra Completa, Lisboa, IN‑CM, 2003, p. 116.
(38) IDEM – Ibidem, p. 105.
(39) RÉGIO, José – “O neo‑realismo e a família dos artistas”, O Primeiro de Janeiro, Porto, 31‑1‑1945.
(40) NAMORA, Fernando – IN MEMORIAM de José Régio, Porto, Brasília Editora, 1970, p. 190.
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Vinheta desenhada por José Régio, incluída em “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

3 Fados de José Régio
Apesar da relevância de um autor como José Régio – indispensável para compreender
Presença, mas também necessário para colher a junção fundamental que, entre o final dos
anos vinte e os anos quarenta do século vinte, liga o primeiro Modernismo português aos
movimentos sucessivos que, quer queira ou não, recebem Orpheu e leem‑no seguindo a
linha de pensamento da interpretação presencista ou contra a mesma –, a obra regiana
não teve grande difusão em Itália. À parte a recente e meritória obra de divulgação da
poesia do autor de Biografia realizada por Enrico Martines(1), os poucos textos deste escritor
disponíveis em tradução italiana encontram‑se na maioria no interior de antologias poéticas
e coletâneas da literatura portuguesa.
Na verdade, o interesse dos estudiosos italianos por este autor manifesta‑se relativamente
cedo, visto que já em 1942 dois poemas (Genesi e Cantico Negro) figuram numa antologia da
moderna poesia portuguesa publicada pelo Instituto da Cultura Italiana em Portugal(2). Em
dezembro de 1948 – e, portanto, adiantado de pelo menos sete anos relativamente à data
proposta por Raposo Costa para a primeira tradução italiana de um texto regiano editado
em Itália(3) – a revista La Commedia: diorama di teatro publica uma tradução efetuada por
Gilberto Beccari e Oscar Cecchi, de Benilde ou a virgem‑mãe(4). Todavia, apesar deste precoce
interesse, durante o século XX poucas serão as obras de José Régio traduzidas em italiano.
No que concerne à vasta produção poética, apenas uma mão‑cheia de poemas: Fado Canzone
(Fado‑Canção), inserida por Jannini, em 1955, na sua obra Pagine della letteratura portoghese(5)
– numa tradução depois parcialmente reproposta por Luciana Stegagno Picchio, em 2004,
no interior da antologia Poesia portoghese e brasiliana(6); Racconto (Conto) e Epitaffio del Poeta
(Epitáfio do poeta), tirados de Biografia e selecionados por Leo Negrelli para um volume de
(1) Martines, Enrico, José Régio, il poeta di Dio e del Diavolo. Edizione critico‑genetica di Poemas de Deus e do Diabo e Mas Deus
é Grande, Parma, MUP, 2003; idem, «Giochi di ritmo e rima… Poesie di José Régio», Palazzo Sanvitale. Quadrimestrale di
letteratura, 18‑19, Dicembre 2006, p. 13‑104.
(2) Poeti moderni portoghesi, traduzido por E. Vólture – apresentado por G. Saviotti, Lisbona, Ed. «Estudos Italianos em Portugal,
1942, p. 70‑72.
(3) Raposo Costa, Jaime, Autori portoghesi tradotti ed editi in Italia. Narrativa poesia saggistica (1898‑1998), Roma, Ambasciata
del Portogallo, 1999, p. 76‑77.
(4) Régio, José, «Benilde o la Vergine‑Madre», La commedia. Diorama di teatro, IV, 6, dicembre del 1948, p. 2‑41.
(5) Jannini, Pasquale Aniel, Pagine della letteratura portoghese, Milano, Nuova Accademia Editrice, 1955, p. 400‑405.
(6) Stegagno Picchio, Luciana, Antologia della poesia portoghese e brasiliana, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 2004, p. 255‑259.
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1964 dedicado ao soneto português(7); três poemas – Adamo ed Eva (Adão e Eva), Il poeta pazzo,
la vetrata e la santa morta (O poeta doido, o vitral e a santa morta) e Amore (Amor) – escolhidos
por Giuseppe Tavani para a sua antologia Da Pessoa a Oliveira, publicada em 1973 pelas
Edizioni Accademia(8); por fim, Cantico nero (Cântico negro), Mitologia (Mitologia) e Fado
dell’Alentejo (Fado alentejano) que, em 1998, encontram espaço na Antologia della letteratura
portoghese organizada por Giovanni Ricciardi e Roberto Barchiesi(9).
No que diz respeito ao teatro, depois da primeira publicação de Benilde, só Giacobbe
e l’Angelo (Jacob e o Anjo) chega à Itália numa tradução realizada por Giuseppe Carlo Rossi
e publicada, em 1956, no interior do volume Teatro portoghese e brasiliano(10). Praticamente
ignorado, pelo contrário, o Régio narrador: apenas um par de contos – «Menina» Olímpia
(Menina Olímpia e a sua criada Belarmina), escolhido por Enrico Cicogna para uma antologia
de narradores portugueses publicada em 1963(11), e La strada (O Caminho) aparecido,
contudo, só em 2006, graças à tradução da Antologia do conto português organizada por
João de Melo(12) – e poucas páginas tiradas do romance Uma gota de sangue, inseridas
por Ricciardi e Barchiesi na Antologia della letteratura portoghese (volume no qual aparece
também a tradução do artigo Literatura viva presente no primeiro número de Presença)(13).
Num panorama assim mísero de traduções, parece significativo evidenciar uma publicação
passada inadvertida e talvez deliberadamente ocultada pelo próprio Régio. Se é verdade, de
facto, que a publicação de Benilde o la Vergine‑madre é conhecida há algum tempo – por ser
mencionada várias vezes por Eugénio Lisboa(14) e, ainda recentemente, recordada por Manoel
de Oliveira que, antecipando a publicação de um ano (1947), pôde, embora prudentemente,
associá‑la ao episódio Il miracolo rodado, em 1948, por Roberto Rossellini para o filme Amore(15)
(7) Negrelli, Leo, Il sonetto portoghese dalle origini ai nostri giorni. Antologia da Sá de Miranda ai contemporanei, Firenze, Il Fauno,
1964, p. 242‑245.
(8) Tavani, Giuseppe, Da Pessoa a Oliveira. La moderna poesia portoghese. Modernismo – Surrealismo – Neorealismo, Milano, Edizioni
Accademia, 1973, p. 173‑189.
(9) Ricciardi, Giovanni – Barchiesi, Roberto, Antologia della letteratura portoghese. Testi e traduzioni, Napoli, Tullio Pironti, 1998,
pp. 721‑722. O Fado alentejano é traduzido por Barchiesi, enquanto que as traduções dos restantes textos regianos presentes
no volume são atribuídas a Ricciardi.
(10) Rossi, Giuseppe Carlo, Teatro portoghese e brasiliano, Milano, Nuova Accademia, 1956, p. 267‑363.
(11) Cicogna, Enrico, Carosello di narratori portoghesi, Milano, Martello, 1963, p. 171‑190.
(12) Melo, João de, Antologia del racconto portoghese, Roma, Cavallo di ferro, 2006, p. 187‑196.
(13) Ricciardi, Giovanni – Barchiesi, Roberto, op. cit., p. 723 e 720‑721.
(14) Vejam‑se as bibliografias inseridas no interior dos volumes: Lisboa, Eugénio, José Régio ou a Confissão Relutante. Estudo Crítico
‑Biográfico e Antológico, Lisboa, Rolim, 1989; idem, José Régio – Uma literatura viva, Lisboa, ICALP, 19922 (1978).
(15) «(…) num encontro casual que tivemos no Porto, no passeio central da Praça da Liberdade, contou‑me que mudara de ideias
e que a Benilde já não figuraria em A Velha Casa, e que passaria a ser uma peça de teatro, como realmente aconteceu, tendo
a mesma até aparecido, em 1947, numa publicação italiana. No ano seguinte, Rossellini apresentou Il Miracolo, segundo
episódio do filme Amore, em que Fellini encarnava um personagem que uma pastora toma por S. Pedro ao aparecer‑lhe a
sós, quando ela guardava um rebanho. Logo de seguida a este encontro, a personagem misteriosa desaparece para sempre,
deixando a pastora engravidada. O povo da aldeia, escandalizado com o que ela conta de se ter encontrado com S. Pedro, tal
era a semelhança com o Santo pintado num dos altares da igreja do lugar, põem‑na fora do templo. O mais curioso é que se
veio a saber depois que um semelhante acontecimento fora anteriormente narrado num conto argentino ou de outro qualquer

–, ninguém, pelo que sei, fez referimento a uma plaquette intitulada 3 Fados, publicada pelo
editor romano Carucci a 2 de março de 1957 como quarto título da Coleção del Punto,
dirigida por Maria Grazia Biovi com a colaboração de Nicoletta Festa(16). O volume – de 71
páginas in‑dezasseis, colocado à venda pelo preço de trezentas liras e do qual se tiraram vinte
exemplares numerados – contém
a tradução de três poemas de José
Régio, publicados com a tradução
e texto original integrado, retirados
do volume Fado de 1941 (coletânea da qual, sempre em 1957,
em Portugal, se publicava uma
segunda edição com ilustrações
de Stuart de Carvalhais): Fado
d’amore (Fado de Amor), Fado delle
strade senza sole (Fado das Ruas sem
Sol) e Fado dei poveri (Fado dos
Pobres). Em confirmação do êxito
do volume Fado, que, a este ponto,
podemos considerar o livro regiano
mais apreciado pelos editores italianos, destaco que a tradução de
Magnino di Fado dei poveri tinha
já aparecido, com o título Canzone
dei poveri, numa antologia da lírica
universal organizada, em 1949,
por Vincenzo Errante e por Emilio
Mariano(17) e que esta versão será
reproposta, vinte anos mais tarde,
na Antologia della letteratura portoghese e brasiliana de Cesco Vian(18).
país sul‑americano. Eram plágios? Nem plágios, nem sugestões. De resto, esta ideia de Benilde em Régio já dela tinha notícia
em 1931, se bem que pudesse até ser de data anterior. Creio serem ideias que podem occorer em simultâneo ou em espaços e
tempos diversos, com algo de comum, mas por formas distintas. » Oliveira, Manoel de, «Régio e o cinema», Jornal de Letras,
Artes e Ideias, XVII, num. 960, 18‑31 Julho de 2007, p. 40.
(16) Os títulos aparecidos anteriormente no interior da coletânea são: Ibn Sina (Avicenna), Opera poetica, organizada por A. Bausani,
Roma, Carucci, 1956; Cento poesie giapponesi, cuidada por Leo Magnino, Roma, Carucci, 1956; Pierre Jean Jouve, Poesie,
organizadas por Nelo Risi, apresentação de G. Ungaretti, Roma, Carucci, 1957.
(17) V. Errante – E. Mariano (a cura di), Orfeo. Il tesoro della lirica universale, Firenze, Sansoni, 1949, pp. 1421‑1424. Os únicos
poetas portugueses contemporâneos presentes neste volume são José Régio, considerado um neorealista, e António Botto,
cujas suas três poesias (Maratona, Amanti e Atleta) são consideradas expressão do “lirismo clássico”.
(18) C. Vian (organizado por), Antologia della letteratura portoghese e brasiliana, Milano, Fabbri, 1969, pp. 242‑245.
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Nesta edição de 1957, os três poemas são antecedidos por uma introdução assinada
por Leo Magnino, também ele o tradutor dos três fados. O volume aparece acompanhado
por uma cinta na capa, com a reprodução a preto e branco de O Homem da Guitarra de
Georges Braque e a tradução da primeira estrofe de Fado português(19) – outra composição da
coletânea Fado que, no entanto, não figura entre os três textos presentes no volume preparado
por Magnino, apesar de na introdução se citarem as primeiras três estrofes desta composição.
Não é minha intenção propor uma análise detalhada das traduções de Magnino.
A tradução em italiano dos três poemas regianos aparece francamente infeliz e as soluções
propostas pelo tradutor evidenciam um conhecimento não muito aprofundado sobre o
poeta e, mais em geral, acerca da língua portuguesa. Entre os numerosos exemplos que
se poderiam citar, limito‑me, assim, a assinalar alguns particularmente significativos. No
sexto verso da terceira estrofe do Fado d’amore, Magnino transforma a primeira pessoa
do pretérito imperfeito do verbo ser na segunda pessoa e desvirtua assim o sentido de
uma composição que se sustem na comum parábola de degradação que liga a rapariga
entrevista na juventude ao poeta:
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Eras criança e mulher,
Tinhas, petulante e doce,
Um jeito como se fosse
De quem quer dar, receber…
Eu – começava a saber
Que era uma pobre criatura
Das que vivem na loucura
De redimir tudo, e todos,
E têm falas e modos
De altiva e triste figura…

Eri bambina e donna
e avevi, petulante eppur dolce,
un gesto come di chi voglia
tutto dare e pur ricevere…
Io incominciavo a comprendere
che eri una povera creatura,
di quelle che vivono nella follia
di tutto voler redimere e tutti
e avevi parole e maniere
di altera e triste persona. (20)

Excêntricas parecem algumas das escolhas que levam, por exemplo, Magnino a
traduzir Aquele estranho maneta com “E quello strano manichino”(21) (Fado dei poveri),
assim como numerosos são os falsos amigos no quais Magnino tropeça: o quartinho de uma
prostituta torna‑se um “quartierino”(22) e os vidros baços de um edifício transformam‑se
fatalmente em “vetri bassi”(23) (Fado delle strade senza nome)…
Como demonstram algumas soluções adotadas na tradução de Fado de Amor, fraca
é também a familiaridade do tradutor com a linguagem coloquial e com o registo mais
(19) «Il fado nacque un giorno/ in cui il vento era agitato/ e il cielo prolungava il mare,/ nella murata di un veliero/ nel petto di un
marinaio/ che essendo triste cantava//»
(20) Régio, José, 3 Fados, Roma, Carucci, 1957, p. 26‑27.
(21) Ivi, p. 45.
(22) Ivi, p. 47.
(23) Ivi, p. 59.

popular adotado por Régio num volume que, obviamente, reelabora a tradição do fado
de Coimbra e de Lisboa, dialogando, contudo, também com a literatura de cordel do
norte de Portugal(24):
Depois passaram‑se os dias,
A vida meteu‑se ao meio,
Quanto havia de vir veio
(vv.37‑39)

ma poi passarono i giorni,
la vita mi assorbì totalmente
e avvenne ciò che doveva accadere:

¿Caíste, meu ai‑jesus
Dum passado que passou,
Caíste, ou quem te empurrou
Ao mal, que, por mal, seduz?
(vv. 51‑54)

Sei caduta, o mio Gesù,
Per un passato che è già passato,
sei caduta, ma chi ti ha sospinto
A quel male che al male conduce?

¿Quantos, nas mãos, te sujaram,
Minha pombinha alvadia
(vv. 65‑66)

Quanti, nelle loro mani, t’insozzarono,
o mia colombina smarrita,

Numerosos também são os erros presentes na transcrição das composições em
português; na abertura das interrogativas, como se viu, aparecem castelhaníssimos pontos
de interrogação invertidos e o próprio Josè Regio (sic) nesta sua infeliz edição perde o
acento no apelido para ganhar um acento grave no nome.
Também a introdução aparece de certa forma original e verte toda em redor da
cidade de Coimbra – a «capitale ad un tempo dell’intellighenzia portoghese e dell’arte
e della musicalità di questo popolo (…) la città più caratteristica e affascinante del
Portogallo»(25) – onde na universidade desta cidade Magnino tinha tido o papel de
leitor(26). Se a Lusa‑Atenas é «il centro spirituale e geografico del Paese» de onde, escreve
sempre Magnino, «tutti i grandi movimenti ideologici, che trasformarono il Portogallo
negli ultimi secoli, si partirono»(27) e hoje – estamos em 1957 – «continua ad essere uno
dei principali fattori del rinnovamento dello spirito portoghese»(28), José Régio é aqui
apresentado como um “autentico coimbrão per elezione»(29) que se insere numa tradição
de poetas cantores da cidade: António Nobre (Carta a Manoel), Alberto de Oliveira
(24) Galhoz, Maria Aliete, «A ligação do livro “Fado”, de José Régio, com os folhetos de cego», Boletim do Centro de Estudos Regianos, I,
1998, 2, pp. 41‑45.
(25) Ivi, p. 59.
(26) Marinoto, Rita, O ensino da língua e da literatura italianas na Universidade de Coimbra, in Actas do I Colóquio da Associação
Portuguesa para a História do Ensino das Línguas e Literaturas Estrangeiras, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2000, p. 91‑117.
(27) Magnino, Leo, op. cit., p. 8.
(28) Ivi, p. 9.
(29) Ivi, p. 13.
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(Balada dos Estudantes), António H. de Melo (Cantigas), João Lebre e Lima (Rio Mondego)
e Cândido Guerreiro. Antes de debruçar‑se sobre a poesia regiana, Magnino recorda
a sua estadia na universidade portuguesa, «gli illustri maestri del glorioso ateneo»(30) e
alguns amigos, sobre os quais será necessário voltar posteriormente. Por fim, Régio e os
seus versos «pieni di dolce melanconia e di profonda saudade»(31). O autor de Mas Deus
É Grande é «uno dei fondatori e, per qualche tempo direttore, della rivista presença,
l’organo della rinnovata poesia lusitana»(32) mas, segundo o organizador da plaquette, os
versos propostos agora aos leitores italianos são sobretudo obra do criador do «moderno
romanticismo portoghese»(33), espiritualmente próximo de António Nobre e Cândido
Guerreiro, que na sua capacidade de colher «l’intimo valore delle cose (…) anche le cose
più banali, i piccoli avvenimenti della nostra vita quotidiana»(34), pode lembrar aos leitores
italianos a poesia de Guido Gozzano. Surpreende, no entanto, sobretudo, a tentativa de
aproximar o poeta de As Encruzilhadas de Deus à poética neorealista porque, ignorando
dezenas de polémicas com exponentes do Neorealismo português(35), Magnino chega
ao ponto de considerar José Régio
un precursore del neo‑realismo, ma di un neo‑realismo tutto speciale, portoghesizzato
(…). Un neo‑realismo che, come il lettore potrà facilmente osservare dalla lettura di
queste pagine di poesia, si è unito al migliore romanticismo e dall’armonica unione
ne è venuto fuori «un caso unico» nella letteratura mondiale: José Régio(36)
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É de admirar que, apesar de tal encomiástica apresentação, o autor de Mas Deus
É Grande nunca tenha feita referência a esta publicação italiana. Não se encontra uma
única referência aos 3 Fados nas páginas editadas do seu diário(37) e na correspondência
do autor nunca se menciona esta tradução – que, é bom recordá‑lo, foi o único volume,
integralmente dedicado à sua obra, publicado em vida do autor. Aliás, a 7 de abril de
1958, a poucas semanas do início da campanha eleitoral para a eleição do Presidente
da República, no jornal República aparece uma entrevista muito polémica a José Régio
sobre os problemas da educação em Portugal, precedida de uma apresentação do poeta,
na qual se lê um curioso aceno ao êxito internacional das suas obras:
(30) Ivi, p. 15.
(31) Ivi, p. 18.
(32) Ivi, p. 17.
(33) Ibidem
(34) Ivi, p. 20.
(35) de Marchis, Giorgio, «“Fado”. La risposta di José Régio alla critica neorealista», Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani, XIII,
2011, p. 37‑45.
(36) Magnino, Leo, op. cit., p. 20‑21.
(37) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2000.

Tem traduzidas e publicadas em italiano as suas peças Jacob e o Anjo e Benilde ou a
Virgem‑Mãe. De outras obras suas há traduções inéditas. Mas tem‑se desinteressado
de traduções, que lhe têm sido propostas, da sua poesia.(38)

A pouco mais de um ano da publicação de 3 Fados, o poeta revela nunca ter autorizado qualquer tradução dos seus versos e, por isso, teremos de supor que José Régio
ignorasse a existência do volume organizado por Leo Magnino. Por outro lado, parece
bastante improvável que Magnino se tenha lançado numa operação de pirataria editorial,
realizada sem que o autor tivesse conhecimento. Professor na Universidade “La Sapienza”
e na Orientale de Nápoles, Leo Magnino nos anos Cinquenta era também Presidente
da Associação dos Amigos de Portugal (associação fundada por ele em 1947), e também
membro da Presidência honorária da Comissão de estudos luso‑brasileiros, no âmbito
do Comité Internacional para a Unidade e a Universalidade da Cultura. Colaborador do
deputado Giovanni Alliata di Montereale, Magnino ocupava, ainda, cargos institucionais
de um certo nível no Ministério da Educação, por conta do qual dirigia o “Bollettino di
legislazione scolastica comparata”. Francamente, parece inverosímil que uma personalidade
do género – com relações pessoais e institucionais tão frequentes e estreitas com o mundo
político, cultural e académico português – se tenha querido aventurar numa publicação
ilegal, sem que o seu autor fosse informado. E, de facto, duas cartas de Magnino – enviadas
a José Régio e datadas respetivamente a 28 outubro de 1956 e 23 de março de 1958(39) –
confirmam que o poeta português tinha conhecimento acerca da publicação e estava em
contato epistolar com o seu tradutor. Custa‑se também a acreditar que a reserva regiana
– um silêncio mais do que decenal – seja só devido à péssima qualidade das traduções de
Magnino e aos lisonjeiros despropósitos presentes na sua introdução.
Provavelmente as razões da ocultação desta obra devem ser outras e provavelmente
deve ser procuradas na figura de Leo Magnino e nas suas relações com o regime português,
empenhado desde os anos Cinquenta a promover também em Itália uma política cultural
com o intuito de divulgar uma imagem de Portugal alternativa àquela proposta pelos
ambientes anti‑salazaristas. Como escreve Vera de Matos:
O Estado português utilizava em proveito próprio a latinidade enquanto vector da propaganda cultural em Itália. Nesta lógica, subvencionou o Gruppo Amici del Portogallo, uma
associação privada para o conhecimento e divulgação da cultura portuguesa em Itália,
fundada, inter alia, por Leo Magnino, em 1947. Como acederia mais tarde, por sugestão
do Ministro António Ferro, à criação, em Roma, do Centro Português de Informação
(1955), o qual constituiria uma fonte informativa e documental de referência. No final
dos anos 50, o Embaixador Eduardo Brazão salientava a importância da divulgação da
cultura portuguesa para a valorização e a projecção política de Portugal. E aqui residia o
(38) Novais, Isabel Cadete, José Régio. Itinerário fotobiográfico, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2002, p. 193
(39) Carta de 28 de outubro de 1956: cts. 7185; 7185 (envelope: 7185b e 7185c). Carta de 23 de março de 1958: cts. 7184; 7184
(envelope: 7184b e 7184c). As duas cartas encontram‑se digitalizadas no Centro de Estudos Regianos.
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problema: a presença cultural em Itália era significativamente diminuta. Não por acaso foi
Leo Magnino, presidente do Gruppo, quem orientou em Itália as cerimónias comemorativas
do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique (1960), a derradeira e magna manobra
de publicitação axiológica do Ultramar Português. A efeméride abria o período de maior
investimento na visibilidade cultural de Portugal, com a criação de novos leitorados de
língua e cultura portuguesa junto das principais universidades ao longo dos anos 60 e 70.(40)

A ligação de Magnino com o Secretariado Nacional de Informação e Cultura
Popular – principal órgão de propaganda do regime, do qual o primeiro secretário, de
1933 a 1950, tinha sido aquele próprio António Ferro que, de 1954 a 1956, estaria em
Roma na qualidade de Ministro de Portugal no Quirinal(41) – é conhecida e insere‑se na
política salazarista de instrumental promoção da cultura e da arte portuguesa no mundo.
Como afirma, de facto, Bernardo Cotrim:
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o Secretariado promovia encontros de cariz social, oferecendo almoços e jantares, organizando
concertos e exposições de artistas portugueses, dinamizando conferências, e convidando
jornalistas e intelectuais a visitar Portugal, encorajando‑os depois a escrever as suas impressões de viagem. A escolha não era inocente – o Secretariado requeria aos seus agentes no
estrangeiro informações minuciosas sobre o posicionamento político dos jornais e dos
jornalistas locais, a fim de se proceder a uma selecção cuidada dos indivíduos a convidar.(42)

O perfil de Magnino – «reconhecido colaborador do fascismo mussoliniano e
simpatizante do Estado Novo»(43), autor de estudos como Portogallo, paese atlantico(44) e
40 anni di pace e lavoro in Portogallo(45), e também promotor, em 1955, do I Congresso
die Estudos Filosóficos, Históricos e Políticos que, entre outras coisas, se propunha a
fundação de uma central de informação propagandista anticomunista – parece perfeitamente capaz de responder às exigências do Salazarismo e o seu nome, não por acaso,
figura numa lista de 1952 do Secretariado Nacional de Informação e Cultura Popular de
personalidades italianas “às quais foram fornecidos elementos de estudo para a elaboração
de livros, artigos, conferências, etc. sobre assuntos portugueses”(46).
(40) Matos, Vera de, Portugal e Itália. Relações diplomáticas [1943‑1974], Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010,
p. 200.
(41) Só em outubro de 1956, os dois Países concordaram de elevar a categoria de Embaixada as respetivas sedes diplomáticas em
Lisboa e em Roma.
(42) Cotrim, João Pedro Caeiro da Silva Bernardo, Tradutores e Propagandistas. Da tradução como ferramenta de propaganda do
Estado Novo no estrangeiro e da industria que se desenvolveu em torno desta no Secretariado da Propaganda Nacional / Secretariado
Nacional de Informação, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2010, Tese de Mestrado em Tradução p. 18.
(43) Matos, Vera de, op. cit., p. 62.
(44) Bologna, Pàtron, 1957.
(45) Roma, Quaderni de La Cultura nel Mondo, 1966.
(46) Cotrim, João Pedro, op. cit., p. 92. Esta è a lista completa: «Aldo Bizarri – Salvatore Bonfiglio – Felice Le Monnier – Baldi
Papini – Angelo Marini – Leo Negrelli – Dante Severin – Prof. Giuseppe Rossi – Giovanni Papini – Prof. Leo Magnino –

Esclarecem‑se assim os elogios gastos na introdução de 3 Fados para os amigos
Maximino Correia – «dinamico rettore dell’Università di Coimbra»(47), à frente do ateneu
português no vicénio (1943‑1960) no qual, como afirma o histórico Luís Reis Torgal,
«A universidade submetia‑se organicamente à tutela do Estado Novo e iniciará um casamento
quase perfeito com o regime de Salazar»(48) –, para «l’amico carissimo José Guilherme de
Melo e Castro» – dirigente da União Nacional e, em 1957, Vice‑secretário da Assistência
Social depois de ter sido, como recorda sempre Magnino, entre 1937 e 1939, Presidente
da Associação Académica de Coimbra, precisamente nos anos em que o regime começava
a controlá‑la nomeando diretamente os dirigentes e, por fim, Don Manuel Trindade
Salgueiro – arcebispo de Évora, férvido admirador de Salazar que, para além disso, em
1946, tinha organizado a cerimónia de agradecimento, na presença da imagem da Nossa
Senhora de Fátima, pela neutralidade de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial.
Uma publicação do género deve ter incomodado um escritor como José Régio,
ideologicamente próximo às posições de António Sérgio(49) e que, desde 1945, tinha
manifestado publicamente o seu desacordo em relação ao Salazarismo, aderindo ao
Movimento de Unidade Democrática (MUD) e apoiando, mais tarde, durante as
campanhas eleitorais de 1945 e de 1958, os candidatos à Presidência da República da
oposição, os generais Norton de Matos e Humberto Delgado.
Não será, portanto, no profundo embaraço de um autor que surge em Itália, queira
ou não, como poeta de regime, que se deverão procurar as razões do silêncio de José
Régio e da ocultação dos 3 Fados?
Giorgio de Marchis
Università Roma Tre

Amintore Fanfani – Nelle Enriquez – Silvio d’Amico» Ivi, p. 93.
(47) Magnino, Leo, op. cit., p. 15.
(48) Torgal, Luis Reis, «A Universidade e a Academia de Coimbra perante o Estado Novo (1926‑1961). Entre a tradição e a inovação»,
sep. Revista de História, 10, 1990, p. 211.
(49) «No domínio político, Régio confessou‑se sempre afim de um António Sérgio: um socialista libertário, minado de dúvidas que
todavia nunca lhe travaram o passo, quando tratou de se manifestar, em situações críticas da vida nacional. Nestas alturas – e
tendo em conta a sua situação de funcionário público – Régio nunca teve receio de correr todos os riscos, como demonstram
os escritos publicados em vários jornais e a frontalidade com que assumiu posições.» Lisboa, Eugénio José Régio ou a Confissão
cit., p. 19.
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Vinheta desenhada por José Régio, incluída em “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

Régio, Sá‑Carneiro e Pessoa: evolução de uma relação apaixonada
José Régio foi, sem sombra de dúvida, um grande admirador dos dois maiores
intérpretes do Modernismo português, embora as suas simpatias não fossem exatamente repartidas da mesma forma. A grande afinidade entre José Régio e Mário de
Sá‑Carneiro foi sendo evidenciada por muitos dos mais representativos críticos, como
Fernando J.B. Martinho, Eugénio Lisboa e Cleonice Berardinelli, entre outros(1).
Mas, ainda antes destas ilustres opiniões, a semelhança entre os dois fora já salientada
por Fernando Pessoa em carta ao próprio Régio, que recebera esta aproximação
declarando o seu amor pelo autor dos Indícios de Oiro. Da mesma maneira, também
a sua menor sintonia em relação ao poeta dos heterónimos foi igualmente registada,
ficando condicionada — ao que parece — pelas impressões do único encontro que
ambos tiveram, em Lisboa, em 1930.
Pode dar‑se o caso de as consequências desse infeliz contato terem sido relatadas
com algum exagero por parte de João Gaspar Simões, também presente em tal ocasião.
Simões, nas suas sucessivas reconstruções do episódio, fez sempre questão de sublinhar
a deceção dos dois presencistas nesse primeiro convívio com o grande poeta de Lisboa(2);
os seus depoimentos criaram, de facto, a «verdade histórica» de que Pessoa, naquele seu
primeiro encontro com dois jovens intelectuais procedentes da província, vestira a máscara
do Sr. Engenheiro Álvaro de Campos. Com efeito, esta parece‑se mais uma daquelas
histórias que ganham contornos de verdade ao serem contadas; no seu Retratos de poetas
que conheci, Simões escrevera: «A impressão com que fiquei, sobretudo depois do regresso
à cidade do Mondego, quando quis recordar esse breve encontro no Café Montanha
[…] foi que quem estivera connosco […], se recortava a figura de Fernando Pessoa, não
fora, realmente, Pessoa, “correspondente estrangeiro”, mas o “Sr. Engenheiro Álvaro de

(1) Cf. Martinho, Fernando J. B., «Mário de Sá‑Carneiro e José Régio», A Cidade. Revista Cultural de Portalegre, n.º 4/5 (Nova
série), Portalegre: julho/dezembro 1989‑janeiro‑junho 1990, p. 21‑24; Lisboa, Eugénio, «José Régio e Mário de Sá‑Carneiro:
as afinidades electivas?», Colóquio/Letras, Ensaio, n.º 117/118, Lisboa: Set. 1990, p. 215‑233; idem, «Sá‑Carneiro visto por
Régio: O oiro e a neve», JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias, Ano XXXV, n.º 1189, Lisboa: de 27 de abril a 10 de maio de 2016;
Berardinelli, Cleonice, «Régio e Sá‑Carneiro: leitura crítica e recriação dramática», Estudos Regianos, n.º 12/13 (II série), Centro
de Estudos Regianos/Câmara Municipal de Vila do Conde, Vila do Conde: junho/dezembro 2004, p. 297‑301.
(2) Cf. Simões, João Gaspar, Retratos de poetas que conheci, Porto: Brasília Editora, 1974, pp. 59‑63; idem, José Régio e a história
do movimento da “Presença”, Porto: Brasília Editora, 1977, pp. 85‑87; idem, «Fernando Pessoa na Perspectiva da “presença”»,
Arquivos do Centro Cultural Português, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, p. 291. 291.
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Campos”» (p. 60‑61)(3). Não fora, portanto, o poeta dos heterónimos a assumir diretamente a máscara; o testemunho de Simões é resultado de uma «impressão» reconstruída,
posteriormente, à luz de outras expressões análogas manifestadas por Pessoa em cartas(4).
Simões estaria assim a juntar os elementos disponíveis para criar uma espécie de «mito
literário». Lembre‑se que ele próprio admitia que pudesse tratar‑se de uma impressão
falsa(5). Contudo, no seu discurso, João Gaspar Simões deixa efetivamente transparecer a
impressão negativa resultante desse encontro. Mas terá sido sobretudo José Régio, talvez
devido ao seu carácter «suspicaz e tímido, orgulhoso e prudente» — ainda na opinião
de Simões — quem menos terá gostado da «pouca sinceridade» manifestada por Pessoa,
o que o teria levado a deixar de o procurar e até de escrever sobre ele. Ora, esta última
afirmação de Gaspar Simões deixa entrever um certo exagero, quando confrontada
com a existência de cartas posteriormente trocadas entre Régio e Pessoa e com os textos
subsequentes que o escritor de Vila do Conde dedicou ao poeta da Mensagem. Aliás, já
em cartas destinadas a Régio, anteriores a esse encontro, Pessoa intrometera ludicamente
as figuras dos heterónimos nos assuntos práticos aí tratados, sem provocar reações
visíveis no seu interlocutor(6). A reconstrução do autor de Temas parece querer realçar
a sua intenção de sublinhar a distância entre o ambiente cultural de Lisboa — mais
cosmopolita, mas também mais aberto à prática da «lisonja mentirosa» e da «intriga
contundente» — e o ambiente de Coimbra de onde provinham os presencistas, que os
lisboetas apelidavam de «palermas provincianos». Terá sido no segundo que Gaspar Simões
enquadrara José Régio(7). Três anos mais tarde, em José Régio e a história do movimento da
(3) E, na página seguinte (p. 62), corrobora essa impressão: «E foi assim que, em vez de Fernando Pessoa a receber‑nos – ao Régio
e a mim –, pelo menos essa a impressão com que ambos ficámos, tivemos Álvaro de Campos, o “Sr. Engenheiro Álvaro de
Campos”, o mais “conciso” e, sobretudo, para o efeito, o menos solene dos desdobramentos da personalidade de Fernando
Pessoa, “o mais histericamente histérico de [si]”. Tudo fez o poeta, durante aquele nosso primeiro encontro – primeiro e
único com Régio –, para que não víssemos nele, Fernando Pessoa, alguém obrigado a representar o papel, em verdade bem
pouco fácil, de poeta que vai à mostra, digamos, a admiradores desconhecidos. Tímido, como era, sem dúvida alguma, Pessoa,
o Pessoa “correspondente estrangeiro”, preferiu encarregar o “Sr. Engenheiro Álvaro de Campos”, homem viajado, espírito
“sensacionista”, de fazer as honras da casa aos seus jovens “críticos” de Coimbra».
(4) Continuava Simões, no mesmo texto (p. 61): «Em geral o poeta de Paúis, quando tinha de defrontar desconhecidos no campo
das letras, recorria a esse seu camarada desinibido. Fora ele, aliás, que, alguns dias antes, escrevera a Adolfo Rocha para lhe
agradecer o livro Rampa. “Como escrevi à pressa, para não demorar mais a resposta e o agradecimento”, explicava‑me ele, uma
semana mais tarde, em carta de 28 do mesmo mês de Junho de 1930, “transferi a redacção para o Sr. Engenheiro Álvaro de
Campos, cujo talento para a concisão em muito sobreleva o meu”».
(5) «Impressão falsa, apreensão igualmente insegura de dois tímidos literatos desconhecidos que da província vêm a Lisboa conhecer
um Mestre? É possível» (p. 63).
(6) Cf. Pessoa, Fernando, Cartas entre Fernando Pessoa e os directores da presença, edição e estudo de Enrico Martines, Lisboa:
INCM, 1998, p. 31. As cartas são as de 26‑1‑1928 (n.º 1, p. 61‑63), 3‑5‑1928 (n.º 4, p. 67‑68) e 14‑3‑1929 (n.º 9, p. 77).
(7) Escreveu Simões, em José Régio e a história do movimento da “Presença”, cit., p. 85‑87: «Não há dúvida, Régio, mentalmente, era
um homem que vivia fora do espaço e do tempo. Infelizmente ninguém, enquanto membro de uma comunidade, se furta por
completo ao condicionalismo que preside à formação do seu carácter. Régio, vivendo no Porto, passando por Coimbra, visitando
Lisboa, familiar das ideias estéticas e filosóficas mais avançadas do seu tempo, morreu tal como nascera, um “homenzinho” da
província. Mais do que isso, rústico, um “homenzinho” do campo, embora natural de uma vila com pergaminhos. […] Era já
a pungência do seu sentimento “provinciano”, mais tarde agravado com as decepções que Lisboa e os lisboetas lhe causarão,
que dava sinal de si».

“Presença”, acerca desse mesmo encontro, a «impressão» que Gaspar Simões mencionava
nos Retratos torna‑se verdade contada sem reticências e a Régio é atribuído o papel do
«provinciano» que se defende da «civilizada hipocrisia da vida lisboeta»(8). Com efeito,
este episódio evidencia o problema da «sinceridade» pessoana e da sua interpretação por
parte dos presencistas. Inclino‑me, porém, a pensar — tal como sublinhou Teresa Rita
Lopes — que, mais do que João Gaspar Simões, «José Régio e Adolfo Casais Monteiro
estiveram mais perto de entender o “fingidor” e a distinção que ele se aplicava a fazer
entre a sensibilidade e o seu uso»(9).
É, de facto, em torno da sua interpretação do conceito de sinceridade na arte — ou
seja, resumindo e banalizando, a livre, incondicionada, direta e verdadeira expressão
da originalidade do autor, fruto da sua personalidade — que Régio baseia a definição
de literatura viva, a literatura que, dentro do Modernismo, mas também fora dele, em
qualquer tempo e em qualquer espaço, defende e aponta como exemplo a seguir, nas
páginas da presença. A partir deste conceito, Régio elege os mestres, os verdadeiros criadores,
distinguindo‑os de imediato dos imitadores e dos simuladores sem originalidade. Régio
não defende uma escola, uma corrente, aliás é contrário a tudo quanto imponha uma
obediência a modelos impostos, exaltando ao invés aqueles que, representando a melhor
expressão do espírito moderno, se impõem pela força da sua personalidade, condenando
a originalidade afetada. O que aqui se propõe é uma leitura cronológica — e, por vezes,
filológica — dos estudos que José Régio dedicou a Sá‑Carneiro, mas também a Fernando
Pessoa, a fim de indagar não só as razões da sua predileção pelo autor de Céu em Fogo, mas
também para acompanhar a evolução da sua valoração dos dois modernistas e para medir
a distância crítica com que o escritor vila‑condense analisou o juízo das suas qualidades
e dos seus defeitos. Até porque, tal como sugeriu Ana Nascimento Piedade, não «parece
possível — ou sequer desejável — dissociar completamente o caso de Sá‑Carneiro do
de Fernando Pessoa na leitura crítica regiana»(10).
(8) «Porém, o contacto com o mestre que Régio fora o primeiro em Portugal a consagrar como mestre, não favorece no provinciano
Zé‑Maria a sua adesão aos modos e costumes da capital. A recepção, aliás cordialíssima, que Pessoa nos proporciona no café
Montanha, à qual fiz referência no meu livro autobiográfico onde retrato o grande poeta da Mensagem [Retratos de poetas que
conheci], recepção ambígua, em que as “honras da casa” cabem ao “sr. engenheiro Álvaro de Campos”, não foi de molde a
desarmar o poeta dos Poemas de Deus e do Diabo contra o que ele pensava da civilizada hipocrisia da vida lisboeta. Pelo contrário:
a partir daí, desse encontro malogrado com o mestre do Orpheu, mais se reforçariam em Régio as armas com que, até ao fim
de seus dias, se defenderá, unhas e dentes, da brilhante artificialidade da “grande metrópole”» (p. 87). Análoga reconstrução do
mesmo episódio é dada por Simões no artigo «De como José Régio se afastou de Fernando Pessoa», in O Primeiro de Janeiro,
20‑9‑1978.
(9) Lopes, Teresa Rita, «Pessoa e Régio: Uma apaixonada relação difícil», Boletim, n.º 6‑7, Centro de Estudos Regianos/Câmara
Municipal de Vila do Conde, Vila do Conde: junho/dezembro 2000, p. 20.
(10) Piedade, Ana Nascimento, «Mário de Sá‑Carneiro e Fernando Pessoa lidos por José Régio», Estudos Regianos, II série, n.º 14‑15,
Centro de Estudos Regianos/Câmara Municipal de Vila do Conde, Vila do Conde: junho/dezembro 2005, p. 62. A autora do
ensaio justificava assim a sua opção: «Para além do facto de o próprio Régio ter apreciado em paralelo os dois poetas, Fernando
Pessoa foi, como é conhecido, um interlocutor privilegiado, pois manteve desde o início uma espécie de ascendente, pela
admiração que lhe votavam e pelo papel de orientador que desempenhou na selecção, por parte dos jovens presencistas, das
obras mais representativas de “Orpheu” para efeitos de publicação na revista de Coimbra. Por outro lado, o poeta de “Opiário”
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Já na sua tese de licenciatura, As correntes e as individualidades da moderna poesia portuguesa
(de 1925), o jovem crítico denuncia uma «Arte chamada modernista — sem que o Modernismo
tenha sido definido. E os impostores sentaram‑se à mesa com os príncipes, sem que a multidão
soubesse logo distinguir os príncipes dos impostores». Discordando do que escreveu Eugénio
Lisboa, não me parece que Régio inclua implicitamente Fernando Pessoa nessa «turba de
“imitadores e simuladores”»(11), nem tampouco concordo com a sua afirmação de que «Nas
repetidas e aceradas reservas postas a Pessoa — e nunca a Sá‑Carneiro — Régio subentende
o adjectivo “livresco” que nunca, aliás, explicitou»(12). Pelo que é exposto nesta tese — e pelo
que depois escreverá — torna‑se claro que, apesar das restrições impostas a certos aspetos da
sua expressão artística, Pessoa pertence, para Régio, ao reduzido grupo dos «grandes» e dos
«mestres» e, no conceito regiano, nunca um «imitador» poderia ser considerado como tal;
até porque, sendo Pessoa tão original na sua «mistificação» literária — tal como Régio nunca
deixa de sublinhar, desde o início — não poderia nunca limitar‑se a imitar alguém. Além do
mais, os «simuladores» de quem o jovem crítico fala repetidamente nos ensaios produzidos
nesses anos, não são aqueles que, eventualmente, praticam a referida mistificação literária,
mas sim aqueles a quem falta personalidade, originalidade, fingindo tê‑la através de atitudes
vazias de conteúdo: de facto, personalidade e originalidade são qualidades que claramente
Régio deteta no poeta dos heterónimos. Quanto ao adjetivo «livresco», por um lado é verdade
que Régio escreveu, no artigo «Da geração modernista» (n.º 3 da presença, 1927): «Fernando
Pessoa leu e muito bem — toda a sua obra aproveitou das suas leituras»; por outro, de acordo
com a abordagem crítica regiana, ao considerarmos que «livresco» se opõe a «vivo», então não
podemos esquecer que Fernando Pessoa foi, desde o primeiro momento, enunciado como
exemplo de «literatura viva», pois Régio considerava o artista capaz de a produzir, um «homem
superior» não só «pela sensibilidade» — qualidade exaltada em Sá‑Carneiro — mas também
«pela inteligência e pela imaginação», dotes intelectuais por demais evidentes em Pessoa(13).
Neste seu primeiro trabalho, o jovem Reis Pereira demonstra perspicácia crítica
e até mesmo uma grande coragem na manifestação das suas ideias, apontando nomes
até então pouco conhecidos — quando não objeto de censura e de desprezo — como
foi assumidamente o “herdeiro espiritual” da obra de Mário de Sá‑Carneiro, o qual tinha deixado indicação expressa ao seu
amigo para “publicar a obra que dele houvesse, onde, quando e como lhe parecesse melhor”».
(11) Cf. Lisboa, Eugénio, «José Régio e Mário de Sá‑Carneiro: as afinidades electivas?», op. cit., p. 216: «Já, contudo, na terceira
das citações, agora sem indicar o nome de Pessoa, mas englobando‑o anonimamente (sem que isso se possa provar) numa
turba de “imitadores e simuladores” que se opõem, com desvantagem, à “força” e à “grandeza da sinceridade” do percurso de
Sá‑Carneiro [...]»; e, mais recentemente, no artigo «Sá‑Carneiro visto por Régio: O oiro e a neve», op. cit., reitera: «Por tudo
quanto já nessa altura escrevia [1925] e, depois, não deixou de continuar a escrever, não custa muito deduzir que tinha, para
Pessoa, lugar reservado entre os “imitadores e os simuladores”».
(12) Idem, p. 220.
(13) «Literatura viva é aquela em que o artista insuflou a sua própria vida, e que por isso mesmo passa a viver de vida própria.
Sendo êsse artista um homem superior pela sensibilidade, pela inteligência e pela imaginação, a literatura viva que êle produza
será superior; inacessível, portanto, às condições do tempo e do espaço. E é apenas por isto que [...] um pequeno prefácio de
Fernando Pessoa diz mais que um grande artigo de Fidelino de Figueiredo». Régio, José, «Literatura viva», presença, n.º 1,
Coimbra: 10 de março de 1927.

exemplos dos melhores valores da moderna poesia portuguesa. Aqui, a obra de Fernando
Pessoa parece não justificar um capítulo à parte, mas o autor é citado, logo em primeiro
lugar, como uma das «personalidades mais representativas de hoje». Nesta sua primeira
avaliação da figura de Pessoa, Régio associa‑lhe qualidades de «Intuição» e de «Razão»,
enquanto mais tarde tenderá sobretudo a sublinhar a sua racionalidade — a seu ver, por
vezes excessiva. Mas, seja como for, Pessoa é sem dúvida descrito como «o mais original, o
mais completo e o mais poderoso dos nossos modernistas». Também «o mais equilibrado
e o mais uno: porque intuitivo mesmo quando mais racionalista, racionalista mesmo
quando intuitivo», como se apontava pouco antes.
Contudo, a impressão que subsiste, desde este primeiro ensaio de Régio, é que um
outro modernista está hors catégorie. De facto, só Mário de Sá‑Carneiro lhe merece o
epíteto de Mestre com letra maiúscula. Sá‑Carneiro é definido «o maior intérprete de
certa personalidade contemporânea», artista inimitável e original, porque «demasiado
pessoal, demasiado grande para se submeter às descobertas alheias»; um modernista
antes do Modernismo, um «precursor» pela sua ânsia de inovação, atributos que lhe
são naturais e necessários. Ao mesmo tempo, Régio sublinha a capacidade da poesia
sá‑carneiriana de interpretar genialmente o motivo da personalidade múltipla, da
desintegração da personalidade. O seu «anormal e original feitio poético» expressa «a
força e a grandeza da sinceridade», e, uma vez mais, nos surge a palavra. Consciente da
sua grandeza e simultaneamente da sua fraqueza, eternamente condenado a ser quase, a
sua poesia exalta o seu drama, glorifica orgulhosamente «o semideus que ele deveria ter
sido — mas que nunca chegou a ser», funda‑se nas suas derrotas e nas suas vitórias, no
abandono do ser mutilado à loucura e à vertigem. Nestas palavras ressoam precisamente
alguns elementos que serão depois reconhecidos como próprios da poética de José Régio:
a tendência dramática, a expressão orgulhosa, a consciência frustrada da imperfeição
humana que se projeta na procura conflituosa de Deus, origem desta imperfeição. Ou,
como evidenciou Cleonice Berardinelli, confrontando Régio com Sá‑Carneiro:
A sua extrema sensibilidade se irmanaria à do outro, em si sentiria talvez uma pitada da
sua lúcida loucura, reconhecendo em si mesmo uma dupla personalidade, manifestada
na presença de duas forças antagónicas, mas complementares, Deus e o Diabo, que
o ladeiam, esmagando‑o [...] Como o seu tão caro Sá‑Carneiro, Régio é um poeta
profundamente subjetivo, voltado para si, dotado de uma sensibilidade quase feminina,
narcísico. A angustiada certeza de não ter certeza de nada — nem de Deus, nem do amor,
nem de si mesmo — de estar entre o céu a que aspira e o lodo em que se lhe prendem
os pés, entre Deus e o Diabo, entre o amor e o ódio, entre a fé e a descrença, poderia
tê‑lo levado a dizer‑se, com aquele, «qualquer coisa de intermédio», ou «quase».(14)

(14) Berardinelli, Cleonice, op. cit., p. 300‑301.
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Será no já referido artigo «Da geração modernista» que os mestres (desta vez com
minúscula) passam a ser três e, ao lado de Sá‑Carneiro — sempre citado em primeiro
lugar —, aparecem os nomes de Fernando Pessoa e de Almada Negreiros. José Régio,
diretor da presença e seu principal teorizador, está consciente da sua tarefa de crítico e
de divulgador: o papel que se impõe nestes artigos é o de dar a conhecer os melhores
valores da nova literatura portuguesa, de desvendar aos leitores a sua complexidade, o
seu talento, a sua capacidade de exprimir as tendências mais avançadas do seu tempo.
Sentindo segurança nos seus juízos, não lhe interessa comunicar as suas preferências,
a sua maior ou menor afinidade com um ou outro «mestre». Mário de Sá‑Carneiro,
além de poeta da «Insatisfação perpétua», da «sede do Infinito», é sobretudo, para
Régio, um esteta que tudo subjuga ao seu sonho de beleza, mesmo tratando‑se de uma
beleza errada. Sendo, no entender do crítico, a finalidade da arte «produzir‑nos esta
emoção tão particular, tão misteriosa, e talvez tão complexa: a emoção estética» — como
afirmará no ensaio‑manifesto da presença, «Literatura livresca e literatura viva» (n.º 9,
1928) — torna‑se compreensível que este veja em Mário de Sá‑Carneiro o artista que
exemplarmente «consegue despertar o nosso próprio instinto de recriação do mundo,
encaminhando‑o no sentido do seu». Capaz de exprimir a tragédia e a dor em todos os
seus aspetos e com meios de expressão essencialmente novos, Sá‑Carneiro é definido como
«o nosso maior intérprete da melancolia moderna, e um dos grandes poetas portugueses
de qualquer tempo».
Por outro lado, Fernando Pessoa é, aos olhos de Régio, a figura mais complexa, mais
multíplice e mais variada, tão característica do seu tempo e, ao mesmo tempo, tão original.
Tal como Sá‑Carneiro, Pessoa vive o drama da dispersão da personalidade, encarnando‑o
através da heteronímia e realizando o que, diz Régio, «parecerá um sonho de intelectual».
E é neste ponto que o diretor da presença estabelece uma primeira diferença fundamental
entre ambos: «o que em Mário de Sá‑Carneiro aparece como manifestação de génio,
aparece em Fernando Pessoa raciocinado, consciente, voluntário», embora, possivelmente,
não «tão raciocinado, tão consciente, tão voluntário como parece». Fica, assim, fixada a
dicotomia fundamental que caraterizará a avaliação crítica dos dois modernistas e que,
como se verá mais tarde, estará na base da preferência do crítico vila‑condense. Todavia,
nestes primeiros artigos, Régio mantém‑se bastante imparcial e aberto às caraterísticas tão
distintas entre os dois poetas: mesmo o que em Pessoa «se sente apontado ao Artista pelo
crítico», ou seja, o que é fruto voluntário e consciente do seu raciocínio, «está geralmente
de íntimo acordo com o temperamento do Artista», ou seja, não se pode confundir com
a mera simulação. E, por tudo quanto se disse, Pessoa é artista superior, «tem estofo de
Mestre, e é o mais rico em direções dos nossos chamados modernistas».
Todavia, quando, em 1929, Régio sente necessidade de acrescentar, nas páginas
da presença, «Ainda uma interpretação do Modernismo» (n.º 23), na altura de citar
exemplos de grandes contemporâneos que exploram, cada um à sua maneira, «o seu filão
particular», ao lado de Raúl Leal, de Marinetti, de Chestov, de Cocteau, é Sá‑Carneiro

quem é citado, com a sua «não sei que poética consciência de não sei que Imensidade
falhada», a qual «segreda a um Sá‑Carneiro que o homem se pode multiplicar por si
próprio, dividir por si próprio, somar a si próprio, diminuir de si próprio».
Como é sabido, a tese de licenciatura datada de 1925 foi refundida, em 1941,
no volume Pequena História da Moderna Poesia Portuguesa. Nela, Régio revê e
reestrutura o seu texto, acrescentando outros trechos à luz de um conhecimento mais
abrangente e sólido da situação poética portuguesa de então. Assim, o exercício de
tomar nota de algumas das alterações e dos acréscimos feitos poderá ser interessante,
na medida em que poderão ser indicativos da evolução do pensamento crítico
regiano, ou da sua expressão escrita, tendo em conta que de permeio, entre a tese
e esta publicação, se deu a grande experiência da presença. Nesta Pequena História,
o nome de Sá‑Carneiro já não é anunciado como o único mestre do Modernismo,
nela Régio menciona dois dos maiores poetas desse movimento, cada um deles
representando a realização máxima das tendências antagónicas por ele apontadas
como características inerentes do Modernismo português: «Tendência do artista para
se abandonar o mais inteira e candidamente possível ao seu próprio instinto criador
e individual – à sua inspiração. Tendência do artista para conceber completamente
a arte que vai realizar». Como de certa forma já se intuía nos artigos anteriores,
para Régio, Mário de Sá‑Carneiro é “mais génio”, mais artista instintivo e intuitivo;
ao passo que Pessoa é mais intelectual, mais racional, mais construído. Mas esta
diferença não é aqui apontada por Régio como razão da superioridade de um em
relação ao outro. Ambos são superiores a todos, cada um deles por uma determinada
faceta. Contudo, na refundição de 1941, Régio vai ainda mais longe e acrescenta
que Sá‑Carneiro é «o mais alto representante do chamado modernismo português» e
que nele se manifestou primeiro, «e melhor do que em ninguém, este glorioso traço
do modernismo português que é de se afirmar independentemente de quaisquer
escolas dogmáticas».
Na publicação de 1941, desenvolve mais a fundo a apreciação daquele que é um
dos motivos fundamentais da poética modernista, a fragmentação da personalidade, e,
a propósito do tratamento deste mesmo tema, Régio esboça um paralelo entre Mário de
Sá‑Carneiro e Fernando Pessoa. Neste passo há efetivamente uma indubitável valoração
favorável do primeiro, ou seja, para Régio a maneira como Sá‑Carneiro tratou, na
Confissão de Lúcio, o tema da personalidade múltipla é superior à criação extratextual
(ou para‑textual) dos heterónimos pessoanos; enquanto o crítico elogia a força e a
intuição genial da primeira, define a segunda, por comparação, «um arremedo pobre de
intelectual». Poderá vislumbrar‑se aqui uma certa distância entre José Régio e a estrutura
heteronímica, entendida como jogo intelectual, enquanto a força do génio sá‑carneiriano
se manifesta de uma forma que parece estar mais em sintonia com a conceção regiana
de artista. Um tema, o da duplicação do Eu, que é abundantemente desenvolvido pelo
próprio Régio na sua obra; e esta afinidade sentida com o tratamento sá‑carneiriano do
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tema é facilmente demonstrável pela sua peça Mário ou Eu‑próprio — o Outro, de clara
composição intertextual. Parece interessante, a este propósito, a interpretação dada por
António Manuel Ferreira, que opõe a «cisão dual», de que são vítimas Régio e Sá‑Carneiro,
à multiplicidade heteronímica de Fernando Pessoa, sugerindo que aí resida a razão da
des‑sintonia regiana em relação à dispersão plural por este praticada(15).
Na Pequena história é também acrescentada a referência ao suicídio como prova
da sinceridade trágica de Mário de Sá‑Carneiro. Não podemos deixar de mencionar, a
este respeito, a tese de Fernando Cabral Martins — acolhida, entre outros, por Giorgio
de Marchis — segundo a qual foi o próprio Fernando Pessoa, por exemplo, através da
criação do conjunto dos Últimos poemas de Mário de Sá‑Carneiro, a orientar a leitura
de toda a obra de Mário de Sá‑Carneiro como testemunho literário de uma tragédia
existencial, que vai de Princípio a Fim, e que conduz inevitavelmente ao suicídio, como
se fosse toda ela a crónica de uma morte anunciada(16). É Pessoa, portanto, quem terá
criado todo o mito literário do «génio desgraçado pelo seu génio» — como afirma Cabral
Martins (p. 26) — uma interpretação de Sá‑Carneiro «mainly elaborated upon for the
consumption and use of presencistas» — como escreveu de Marchis (p. 51) – e que, pelos
vistos, é recebida em pleno por José Régio, de todos os presencistas porventura o mais
sensível à tradição romântica e, por isso mesmo, mais apto à valorização positiva do génio
de Mário de Sá‑Carneiro: instintivo, sincero, anormal, à beira da loucura.
Voltando à Pequena história, merece particular atenção o desenvolvimento dado
por Régio ao parágrafo que trata das inovações estilísticas, e sobretudo linguísticas,
de Sá‑Carneiro. Sobretudo, é interessante a menção às suas concessões a um certo
esteticismo artificial (nem tudo são elogios), assim como parece significativa a definição
que vê Sá‑Carneiro como um revolucionário de raiz clássica. Neste sentido, Sá‑Carneiro
representa e incorpora a teoria crítica regiana sobre a coexistência de classicismo e
modernismo, exposta no artigo publicado no n.º 2 da presença. Deste ponto de vista,
como escreveu também Sílvio Castro, «concedendo a sua maior atenção a Sá‑Carneiro,
José Régio reafirma mais uma vez a própria adesão à tradição»(17), já que nele exalta o
que, provavelmente, se coloca atrás do Modernismo.
(15) Cf. Ferreira, António Manuel, «Quando Jesus não é Cristo: a poesia agónica de José Régio», Teografias, n. 1, Departamento de
Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, Aveiro: 2011, p. 13‑42. Ferreira considera o problema do ponto de vista filosófico
e religioso, falando da «incompatibilidade formal entre paganismo e cristianismo».
(16) Cf. Martins, Fernando Cabral, O modernismo em Mário de Sá‑Carneiro, Lisboa: Estampa, 1994, p. 24‑27; de Marchis, Giorgio,
«Mário de Sá‑Carneiro: Modernism Achieved by Means of Wrong Beauty», in Dix, Steffen e Pizarro, Jerónimo (org.), Portuguese
Modernisms. Multiple Perspectives on Literature and the Visual Arts, London: Legenda, 2011, p. 42‑54. Como os dois estudos
explicam, Pessoa cria o conjunto dos Últimos poemas de Mário de Sá‑Carneiro, publicado em 1924, na revista Athena e escolhido
como parte final do volume póstumo Indícios de Oiro, publicado pela presença em 1937 (depois da morte do próprio Pessoa,
que o organizara). Dentro do conjunto dos Últimos poemas, dá o título de Fim a duas quadras sem título (que principiam pelo
célebre verso «Quando eu morrer batam em latas») que põe em posição final, a salientar o seu papel de última composição que
anuncia o suicídio do autor.
(17) Castro, Sílvio, «A presença de José Régio e o modernismo português», Boletim, n.º 6/7, Centro de Estudos Regianos/Câmara
Municipal de Vila do Conde, Vila do Conde: junho/dezembro 2000, p. 60.

A Pequena história da moderna poesia portuguesa dedica um parágrafo a Fernando
Pessoa. Régio continua a insistir, em 1941, em designar como pseudónimos os heterónimos: é como se, não aceitando a definição pessoana, revelasse uma certa desconfiança
em relação à estrutura criada por Pessoa e divulgada pelo próprio nos seus escritos,
também através das páginas da presença. Contudo, o crítico vila‑condense elogia a
«elegância» pessoana de se esquivar ao conhecimento do grande público, numa época de
exibicionistas. Régio salienta, justamente, a iniciativa tomada pela presença, no sentido de
publicar a obra de Fernando Pessoa, tarefa fundamental para se poder estudar e avaliar
uma personalidade tão complexa. A eventual tendência para a mistificação — que Régio
detetava em Pessoa e que, como se verá, constituía um motivo de menor sintonia para
com ele — não fazia dele um puro exibicionista. Régio sabia que a «mistificação» da
estrutura heteronímica respondia a uma necessidade sincera do artista, representava a
expressão — requintada e racionalmente construída — da sua individualidade, da sua
rica e intrincada personalidade. As qualidades evidenciadas por Régio em Fernando
Pessoa, e que no seu entender fazem dele um grande poeta, são diferentes das detetadas
em Sá‑Carneiro, têm que ver mais com o intelecto e não tanto com o génio. Fala‑se em
«densidade de pensamento», em «originalidade e riqueza dos conceitos», em «domínio
magistral da expressão retensa»; tudo o que expressa e atualiza essa «tendência do Artista
para conceber completamente a Arte que vai realizar», de que Pessoa é mestre dentro
do Modernismo português.
Imediatamente a seguir, José Régio expressa as suas perplexidades em relação à
invenção dos heterónimos, a que não só os críticos e os admiradores póstumos terão dado
demasiada importância, mas o próprio Fernando Pessoa, privando assim de sinceridade e
de certas qualidades poéticas os seus versos. Alguns poemas pessoanos são vistos por Régio
como «interessantes documentos literários», ou como meros «exercícios intelectuais», e
não tanto como direta e conseguida expressão poética. A sensibilidade surgia triturada
pela razão, de certa forma subjugada ao predomínio do cálculo intelectual. Assim,
alguns versos dos heterónimos são considerados uma estratégica encenação poética,
mais parecendo atributos próprios a um romancista ou a um dramaturgo, do que
propriamente a um poeta. A personalidade e a sensibilidade artística atribuídas a cada
heterónimo — e a necessidade de as desenvolver — tornam os seus poemas artificiais
e monótonos ou, no caso de alguns versos livres de Álvaro de Campos, nem chegam
a ser poesia. Contudo, Régio não retira a Fernando Pessoa a «grandeza do poeta», a
«autêntica glória» que este merece e o reconhecimento do seu «extraordinário talento».
Mas a prevalência duma atitude de cansaço, de sarcasmo e azedume, o abuso do cálculo
intelectual, a «mastigação pela inteligência, da inspiração e da sensibilidade» — mesmo
sendo estes elementos de uma «apaixonante originalidade» — impõem «limites ao poder
artístico da sua obra», subtraindo simpatia à operação pessoana, além de aproximar a sua
poesia aos gongoristas e aos árcades de séculos anteriores. Régio revela explicitamente
a escassa afinidade com esta faceta de Fernando Pessoa, embora admita que algumas
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correntes a‑racionais («profundas, obscuras, subterrâneas») têm o poder de tocar o leitor
destes poemas. Destarte, e embora condene o facto de Pessoa ter posto as suas grandes
qualidades expressivas ao serviço «dum tema ou dum pretexto», Régio reconhece que a
sua predisposição para a indagação do «sentido oculto de tudo» é suscetível de conferir
ainda mais magia a uma poesia, que, de resto, tem vários limites e cadeias impostas pelo
intelecto pessoano. Mas ressalta, por contraste, a sua preferência pela forma mais direta,
sincera e intuitiva — posta em prática por Sá‑Carneiro — na recriação, através da obra
de arte, da sua visão individual do mundo.
No entanto, num outro texto, Régio demonstra uma certa boa disposição em relação
à heteronímia pessoana. Trata‑se de um rascunho manuscrito conservado no Centro de
Memória em Vila do Conde, provavelmente produzido nos anos trinta, conforme se poderá
inferir por uma observação mais atenta dos materiais utilizados. São seis páginas escritas
a tinta preta(18), encabeçadas pelo título «Diversidade e unidade de Fernando Pessoa»,
também utilizado por Jacinto do Prado Coelho para um volume publicado em 1949.
Contudo, não parece tratar‑se de uma recensão a esse mesmo livro, já que em lado algum
o texto se encontra citado, nem, até ao momento, foi possível localizar um ensaio regiano
com esse título, ou cujo texto possa ser identificado como uma versão mais evoluída deste
rascunho. A pesquisa está ainda em curso e nesta altura não podemos ainda afirmar que se
trata de um inédito de José Régio. O que mais chama à atenção, por enquanto, é a matéria
nele desenvolvida. O artigo foca o tema da multiplicação da personalidade nos autores
modernos e, a este respeito, Régio parece concordar com as teorias de Fernando Pessoa:
Fernando Pessoa disse um dia que o poeta moderno já não podia limitar‑se a uma
personalidade. Tinha de ter várias, – tantas quantas as direcções profundas da sua
época. Sempre tive esta palavra por muito verdadeira: O que realmente vinca profunda
diferença entre os poetas modernos e seus antecessores (e o que realmente vinca um
progresso da nossa poesia romântica, ultra‑romântica e realista para a nossa poesia
moderna) – é que o poeta moderno tende a ilimitar‑se: a ter várias personalidades.

Neste sentido, afirma o autor de Cântico negro, «Fernando Pessoa foi dos mais representativos – se não o mais representativo — do[s] nossos poetas modernos». E continua:
«Aquele poeta em que existam várias personalidades será romancista ou poeta dramático.
E poeta dramático ou romancista — distribuirá por vários personagens a quási dolorosa
riqueza da sua múltipla personalidade». No caso dos representantes mais interessantes
da literatura contemporânea:
tende o poeta a achar que não cabe em verso, e a deixar‑se tentar pelo ensaio, pelo
romance, pelo teatro. É difícil um poeta rico manter‑se exclusivamente na forma dos
versos; e é difícil, hoje, haver um verdadeiro grande poeta que não seja um poeta rico;
(18) Cota 260.158‑163.

Página autógrafa de José Régio do ensaio intitulado “Diversidade e unidade de Fernando Pessoa”.
Não se encontra datado e desconhece-se se terá sido alguma vez publicado em periódico.

isto é: um em quem não conflituem várias personalidades ou esboços de personalidades.
[…] Épico, lírico e dramático sê‑lo‑á êle simultaneamente, e ao mesmo tempo que
realmente só poeta no sentido, agora restrito, da palavra, será virtualmente um crítico,
um romancista, um comediógrafo.
Posto isto, passa a explicar o caso anómalo de Fernando Pessoa:
Eis esboçado o conflito essencial da personalidade estética de Fernando Pessoa:
Poeta demasiado solicitado por direcções diferentes ou opostas, demasiado rico
de sentimentos e ideas, demasiado sobrecarregado por um mundo amplo demais
para caber no puro lirismo, demasiado necessitado de se exprimir através de vozes
diferenciadas e momentos diversos, ‑ Fernando Pessoa teria sido um romancista ou um
comediógrafo... se o dom técnico daquele ou dêste lhe houvera sido concedido. Sem
êsse dom, Fernando Pessoa poderia ter criado uma poesia dramática, – tumultuosa
da sua diversidade. Fernando Pessoa, porém, resolveu a questão da maneira original
que se sabe: pela criação dos seus heterónimos. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos,
Ricardo Reis, o próprio Fernando Pessoa e não sei bem se ainda mais algum – são as
criações do romancista ou dramaturgo virtual Fernando Pessoa.

Através destas palavras podemos compreender que, de certa forma, a solução
heterodoxa encontrada por Pessoa não é a solução esperada por Régio: nem romancista
ou comediógrafo, nem poeta dramático, Pessoa não inventou personagens mas heterónimos, autores fictícios que se situam fora dos limites usuais da obra literária. Mas,
pelo menos aqui, Régio contempla uma solução original, coerente com as necessidades
interiores do autor.
Quando posteriormente, em 1944, Régio organizou a antologia das Líricas Portuguesas, incluiu, naturalmente, os dois poetas modernistas, dedicando‑lhes — como a
todos os poetas que aí aparecem — alguns parágrafos introdutórios onde se reafirmam
as opiniões anteriormente apontadas: em relação a Sá‑Carneiro, reitera‑se a importância
do suicídio e a interpretação da «eterna fábula do Anjo caído, saudoso da perfeição».
Régio afirma, sem margem para dúvidas, qual o papel de Sá‑Carneiro dentro do díptico
do Modernismo português: Mário de Sá‑Carneiro é o mais genial dos dois. Inovação,
originalidade, sinceridade na excentricidade: são estas as qualidades apontadas num
artista que, para Régio, é merecedor da glória mundial. Não há sombras na admiração
que o antigo diretor da presença dedica ao poeta da Dispersão. Quanto a Fernando Pessoa,
a Ática começara entretanto a publicar a sua obra; portanto, o conhecimento das suas
facetas ampliara‑se e completara‑se. Os pseudónimos são agora finalmente heterónimos,
mas as reservas sobre a autenticidade da sua inspiração, dominada pelo exercício do
intelecto, mantêm‑se; ou, pelo menos, Régio justifica a sua existência. Contudo, o
nosso crítico conserva uma atitude prudente, considerando precoce a formulação de
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juízos definitivos; além disso, reafirma ainda a primazia da figura de Fernando Pessoa
no panorama literário português e a riqueza da sua personalidade.
No ensaio publicado dois anos mais tarde no jornal O Primeiro de Janeiro – «Fernando
Pessoa e Mário de Sá‑Carneiro» (1946) —, o posicionamento de Régio é ainda mais
nitidamente expresso. Num momento de grande popularidade de Fernando Pessoa,
consequência da publicação da sua obra pela Ática, há uma necessidade de sublinhar,
a bem de todos aqueles que o não haviam compreendido no passado e que, naquele
momento, seguindo a moda, o louvam e exaltam, as deficiências e os limites da sua
expressão poética. Assumindo‑se mesmo uma tomada de posição contra a recente corrente
de louvor pessoana, Régio acentua o tom das suas críticas ao poeta dos heterónimos: as
lacunas de Fernando Pessoa são «quase tão importantes como as suas excecionalíssimas
virtudes artísticas»; Pessoa pode (e deve) ser definido um poeta maior, mas dizer que é
o «máximo» é, para Régio, um «desvario», assim como posicioná‑lo no mesmo plano de
um Camões ou de um Antero. A razão desta reserva é expressa de forma mais cáustica
do que em artigos anteriores: «persiste em Fernando Pessoa muito de mero talento de
assimilador, muito de mero gosto da mistificação, muito de mero virtuosismo literário,
para que esse seu gongorismo intelectual e verbal algumas vezes não desvirtue a sua obra,
atingindo‑a quer no seu poder de comunicação, quer na sua verdadeira qualidade poética
e humana». A censura de José Régio em relação a este «louvor sem medida nem visão
crítica» parece ser motivada não pela necessidade de diminuir a importância de Fernando
Pessoa, mas sim porque, ao mesmo tempo, vem sendo ignorada uma importante parte
da obra de outro grande intérprete do Modernismo:
Vem isto a propósito de quê? Do seguinte: Se a hora de Fernando Pessoa parece
haver chegado, dir‑se‑ia que a do seu amigo Mário de Sá‑Carneiro não chegara
ainda. Mas Mário de Sá‑Carneiro não é menos original, nem menos poderoso, nas
suas extraordinárias novelas, do que nos seus poemas. A consequência, portanto, de
se terem tornado raridades bibliográficas A Confissão de Lúcio e o Céu em Fogo é ser
hoje Mário de Sá‑Carneiro quase desconhecido numa parte importantíssima da sua
singularíssima obra.

O antigo diretor da presença parece ressentir‑se do «relativo silêncio que envolve a
obra de Sá‑Carneiro», no momento em que Fernando Pessoa alcança finalmente grande
estima. Sente então necessidade de propor, uma vez mais, um confronto entre as obras dos
dois mestres do Modernismo, para melhor estabelecer a sua grandeza e o seu valor relativo.
Veja‑se, novamente, que a principal razão apontada para as reservas sentidas em relação
a Pessoa é a expressão poética dos heterónimos, «em que se abandona o poeta à ilusão
da solta espontaneidade»; é o jogo heteronímico que vê como exercício de «persistente
intelectualismo», ao passo que a obra de Sá‑Carneiro manifesta «simultaneamente lúcida
e obscura intuição genial». Mais à frente, Régio clarifica ainda melhor: a «mistificação»
dos heterónimos criou em volta da obra pessoana «problemas supérfluos». Tivesse Pessoa

assinado toda a sua poesia com o nome do ortónimo, Régio teria, provavelmente, outra
opinião. O que salva a sua expressão poética de ser mais do que um mero «rebrilhante
formalismo», é o «estupendo poder verbal», a «grande inteligência analisadora» e, sobretudo, um «íntimo sentido do oculto». A sinceridade de Fernando Pessoa é complexa,
torturada, problemática, o que torna a sua obra interessante, mas distante do conceito
dessa sinceridade mais naturalmente afim à de Régio e presente em Mário de Sá‑Carneiro,
uma vez posta de lado a ressalva de certo «cabotinismo esteticista», já apontado em
artigos anteriores — é esta mesma «sinceridade, irreprimível, irresponsável, direta, que
bem raras vezes palpamos na [obra] do seu amigo e rival». Repare‑se no uso da palavra
«rival»: Pessoa nunca viu em Sá‑Carneiro um rival, mas Régio sente que a vasta audiência
alcançada pelo poeta dos heterónimos diminui de certa forma o valor relativo do seu
modernista preferido. Anteriormente, nos tempos em que dirigia a presença, Régio sentia
a grande responsabilidade de propor ao público o valor dos representantes maiores do
Modernismo, sacrificando a livre e total expressão das suas preferências; mas, em 1946,
quando a moda pessoana já o havia colocado numa posição de maior visibilidade, a
sua missão crítica tornou‑se defender Sá‑Carneiro e enunciar de forma clara as razões
da superioridade do seu valor: não fosse a sua morte precoce e uma obra escrita em
português na sua totalidade, Sá‑Carneiro seria um autor mundialmente conhecido. As
razões subjacentes ao tom e ao conteúdo desta comparação entre os dois modernistas
são reveladas no trecho conclusivo do ensaio:
Assim me parece que Fernando Pessoa e Mário de Sá‑Carneiro são, de certo ponto
de vista, muito diferentes, (por isso mesmo se completam) e doutro ponto de vista
se correlacionam a ponto de ser injustiça glorificar um esquecendo o outro. Estando,
felizmente, anunciada uma reedição completa das obras de Sá‑Carneiro, breve poderá
julgar um mais largo público se este merece, ou não, a admiração com que de êle tem
falado alguns poucos.

A necessidade de provar e de dar a conhecer ao público em geral a verdadeira dimensão
do génio do autor dos Indícios de Oiro impele José Régio para a elaboração de um outro
ensaio, «A questão de Mário de Sá‑Carneiro», publicado em 1953 no suplemento «Cultura
e Arte» de O Comércio do Porto. A razão continua a ser a mesma: em tempos em que se
apreciam as originalidades mas não se percebe a verdadeira originalidade (leia‑se: em tempos
em que estão na moda os aspetos mais exteriores mas, na sua opinião, menos interessantes
e menos conseguidos de Fernando Pessoa), é preciso salientar e defender as qualidades
daquele que foi um verdadeiro génio, por ter «sinceridade espontânea e originalidade
substancial». O alvo do ressentimento do crítico de Vila do Conde não é propriamente
Fernando Pessoa, mas antes os seus contemporâneos que valorizam os aspetos artificiais
da arte e não compreendem a verdadeira manifestação de um génio eterno e universal
como Mário de Sá‑Carneiro. Em geral, para o crítico, a redescoberta do movimento do
Orpheu tendia a exaltar os valores superficiais da sua proposta revolucionária, esquecendo
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as raízes profundas da sua novidade. No tempo em que Régio escreve, Sá‑Carneiro era
lembrado pela escandalosa contundência de alguns dos seus versos mais famosos, sem
que fosse reconhecido o seu estatuto de «poeta verdadeiramente genial da sua geração».
O crítico pretende indagar o que torna as obras de Sá‑Carneiro geniais e se todas
elas atingem esse patamar de qualidade. Régio afirma que, mesmo dentro de uma
obra tão curta (escrita no arco de uma vida tão breve), é possível detetar sinais de uma
nítida evolução. A seguir, admite que «nem tudo, nessa Obra, é superior». O que é,
portanto, inferior na arte sá‑carneiriana? Naturalmente, o que foi feito para pasmar,
para polemizar, o que foi atitude vanguardista mais lúdica, mais voluntária e menos
necessária. Mesmo no corpus mais indiscutível da produção de Mário de Sá‑Carneiro,
Régio encontra um limite: a sua excecionalidade; o que Régio chama de particularismo,
o facto de a personalidade do artista que a produziu ser tão singular — e o drama que
viveu tão subjetivo — que o priva de uma «possibilidade de repercussão universal», de
comunicabilidade, de generalização, tanto no espaço como no tempo. «Esta a grande
questão perante a Obra de Sá‑Carneiro.» Ele terá sido um desses excêntricos que, por
natureza própria, são «exploradores de certos recantos, pegos, horizontes» e que, «por
ignotos e perturbantes», não «deixam de pertencer ao humano». Ao apontar‑lhe um
limite, Régio não faz outra coisa que não enaltecer o estatuto de artista excecional
granjeado por Mário de Sá‑Carneiro, que é ainda significativamente definido como um
artista romântico‑moderno.
Dois anos mais tarde, no artigo «Breve meditação sincera sobre Fernando Pessoa»
(publicado no suplemento «Artes e Letras» do Diário de Notícias), Régio volta a falar das
suas perplexidades acerca de Fernando Pessoa, mesmo que principie com a confirmação
do seu estatuto de figura literária de interesse maior no panorama contemporâneo
português e mundial. Nessa «figura literária», Régio distingue três aspetos: o literato, o
pensador e o poeta. Depois de ter, mais uma vez, denunciado a moda que influenciaria
toda a popularidade de Fernando Pessoa perante o público contemporâneo, Régio
pergunta‑se em que medida a obra de Fernando Pessoa daria expressão às inquietações
das gerações atuais. Na análise dos motivos e dos sentimentos prevalentes na obra pessoana, Régio salienta o falhanço, a frustração, a decadência. É a obra de um «excecional
falhado (e tanto na vida como na criação artística ou metafísica) que paradoxalmente
triunfa (e, digamo‑lo, com toda a justiça, do ponto de vista literário) na magnífica,
multíplice, complexa, ruminada expressão da própria frustração». O crítico é muito
lúcido na definição dos motivos e dos méritos da obra pessoana, mas é visível que,
embora a admire, não simpatiza com ela, ao apontar essa «obra que leva o tecnicismo
literário e os jogos da razão miudamente raciocinante ao extremo de esterilizar toda a
sensibilidade e invalidar toda a crença ou todo o pensamento». Mas, interroga‑se Régio,
até que ponto a sua popularidade se deve «a um autêntico génio de poeta, pensador e
literato?». O crítico vila‑condense lança a dúvida, reivindicando concomitantemente,
e com certo orgulho, o facto de ter sido um dos primeiros a reconhecer a grandeza

de Fernando Pessoa, sem precisar de esperar por nenhuma moda. Mas nem tudo nele
seria grande e superior, nem tudo seria «verdadeira e rara poesia», existindo muito
de «exercício literário sem ressonâncias íntimas», «de paródia todavia significativa»,
«de mistificação inferior por superficial», embora «necessária a uma certa exigência
pessoalíssima de expressão». O crítico evidencia elementos que apontam para uma
artificialidade que, na sua opinião, não corresponde a um autêntico génio.
Um exemplo das reservas de Régio em relação à poesia de Fernando Pessoa concretiza
‑se na leitura que faz do poema «O menino de sua mãe» já em 1968, em artigo publicado
na página «Das Artes, das Letras» de O Primeiro de Janeiro. Esta famosa composição
poética, diz Régio, por um lado toca‑o, mas, por outro, fundamentalmente desconcerta‑o
e dececiona‑o («ou desagrada», como acrescentou no rascunho do ensaio existente
no espólio do autor em Vila do Conde(19), sem depois incluir a alternativa na versão
publicada). A sentimentalidade expressa por este poema é, na sua opinião, rebuscada e
artificial; é um exercício literário feito para ensaiar esta faceta possível, obedecendo ao
objetivo pessoano de «experimentar poeticamente todos os motivos e formas variando
de personalidade». Ora, não sendo o sentimentalismo o forte de Fernando Pessoa,
a experiência não fora de todo bem sucedida, porque «por mais fingidor que seja o
poeta […] nunca um poeta original pode atraiçoar ou desmentir profundamente a sua
Personalidade autêntica». A falta de espontaneidade e naturalidade será consequência
da voluntariedade da operação artística de Fernando Pessoa. Quando a poesia pessoana
pretende expressar caraterísticas que não são naturais na personalidade do criador — e
Pessoa não podia ser sentimental ou elegíaco porque, como já confessara, «não usa o
coração» — quando tenta «fingir […] de modo a enganar o leitor […] o que fica é
uma impressão de não‑conseguido, — quer isto dizer que a teoria de Fernando Pessoa
falha… mas nisso mesmo se salva a sua originalidade de criador», pois a verdadeira
personalidade de Pessoa se revela «mesmo a despeito do Fernando Pessoa teorizador».
É por esta razão que desagrada a Régio a imitação de atitudes ou sensibilidades alheias
por parte de Pessoa, quando por exemplo se dedica à poesia à maneira de Augusto Gil;
a sua preferência recai no que realmente pertence à personalidade, o que é inimitável
por ser original e autêntico, o que em Fernando Pessoa tem, em suma, caráter de génio.
É interessante notar como, no rascunho deste ensaio, depois de ter aludido a uma
«concentração de efeitos excessivamente consciencializada» — apesar da qual, diz o
crítico, «a evocação procurada é atingida» — aparece acrescentado, na margem inferior,
entre parênteses: «(mas que remédio senão aceitar a fabricação de F.P., se ela faz parte da
sua originalidade?)». Este pequeno aparte condensa a principal dificuldade que o crítico
vila‑condense sentia de se abandonar completamente à admiração pela poesia pessoana:
ou seja, aceitar aquilo que considerava «construção voluntária e artificiosa» e que, noutro
lugar, definia «pobre arremedo de intelectual», consentir que a simulação pessoana fosse
(19) Cota 260.164‑171.
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a «livre e sincera expressão da sua personalidade artística» e, sobretudo, gostar desta
tendência. Parece‑me bastante significativo que a frase — exortação que, afinal, Régio
dirigia a si próprio — tenha sido posteriormente retirada do texto publicado. Porque,
substancialmente, José Régio considerava toda a simulação voluntária como contrária à
realização da expressão poética; a emoção transmitida nos versos deveria ser realmente
sentida — e não fingida — antes de pensada. Ou, utilizando o verbo “fingir” no sentido
atribuído por Pessoa em Autopsicografia: «Pode um poeta fingir eficientemente, de modo
a enganar o leitor, o quer que se proponha? Não lhe será sempre necessário fingir o que
afinal já sente?».
O orgulho de ser português — e provincial, poderia acrescentar‑se — leva José
Régio a acentuar, no artigo «Fernando Pessoa e o nosso provincianismo» (suplemento
«Cultura e Arte» de O Comércio do Porto, 1963), o tom abrasivo contra a atenção dada
a dois artigos de Pessoa, publicados em 1928 e 1932, que refletiam sobre a condição
marginal e provinciana do meio intelectual português. O elemento que condiciona o
novo entusiasmo dos intelectuais portugueses por esses dois artigos é a fama granjeada
por Pessoa, a que Régio, uma vez mais, se refere de forma pouco empática. Recusando as
teorias aí expressas pelo crítico Fernando Pessoa, Régio refere‑se, ressentido, à «efémera
voga, de que atualmente goza o poeta — não sei se tão supremo poeta como já o fazem,
mas indiscutivelmente uma das nossas grandes personalidades literárias». O antigo
diretor da presença acusa os seus conterrâneos de se deliciarem «com se verem humilhados
precisamente como portugueses». A argumentação aí expressa por Pessoa baseia‑se, na
opinião de Régio, em «artifícios cómodos, simplificantes da realidade, cintilantes de
gongorismo intelectual e verbal», tão ao gosto de Fernando Pessoa, não demonstrando
uma «sincera vontade de compreender». Régio critica fortemente a definição pessoana
de ironia, cuja ausência seria um dos flagrantes sintomas do provincianismo português
— «definição para alunos (médios) do liceu» — e não suporta a ideia de ver Eça de
Queirós reduzido a um «brilhante jornalista de província», tomado como exemplo do
provincianismo em questão, extremamente banalizado, na comparação desfavorável com
Anatole France. Em conclusão, Régio apelida as teses de Pessoa de «coisas superficiais,
por vezes ditas com entono catedrático», defendidas «com aquelas suas características
acrobacias verbais, quase sempre tão sugestivas», pondo em dúvida a sua «capacidade
de ideias gerais» ou a sua «vocação filosófica». O nível rasteiro e a pouca importância
que deveriam merecer os dois artigos pessoanos são afirmados de forma bastante ácida
por Régio: «Só cabe ainda perguntar se valerá a pena escolher, para um debate público,
trechos de tal natureza, quando, mau grado as opiniões do grande poeta, possui a nossa
provinciana literatura trechos de bem superior seriedade».
No ano seguinte, recuperando no artigo «João de Deus e Fernando Pessoa»(20) certa
distância crítica, Régio — apesar de o responsabilizar pela difusão do gongorismo e pela
(20) Publicado na página «Das Artes, das Letras» de O Primeiro de Janeiro, Porto, 14 de outubro de 1964.

intelectualização da poesia portuguesa contemporânea — sublinha que Fernando Pessoa
é, dentro destas tendências, o mais notável exemplo, era um «Mestre que sabia o que fazia
e fazia o que estava na sua natureza» e que «a sua riqueza interior o defendia de simplesmente bordar, jogar sobre nada». A originalidade de Fernando Pessoa, «superiormente
construída», parece ir ao encontro do gosto do tempo moderno, mas muito difícil de se
reproduzir sem se degradar «em caricaturais perversões». Régio lamenta que tal moda
da poesia intelectual impeça de apreciar a espontânea simplicidade de um João de Deus.
Para concluir esta breve resenha das posições defendidas por José Régio em relação
aos dois grandes modernistas, falta citar o indispensável ensaio «O fantástico na obra
de Mário de Sá‑Carneiro», de 1964(21). Uma vez mais, Régio ressalta em Sá‑Carneiro a
autenticidade da obra, a «fatalidade» dos temas que se impõem por necessidade e não por
uma «deliberação superficial da vontade ou do gosto impulsionados por circunstâncias
externas» (como acontece em Fernando Pessoa, poderíamos acrescentar), sendo o seu
suicídio a derradeira confirmação de tudo isto. As suas melhores realizações são resultado
da «superior ingenuidade de toda a criação sincera», exatamente o que falta a Pessoa.
Falando do livro Princípio e dos defeitos dessa obra, que mostra um Sá‑Carneiro ainda
principiante, Régio refere‑se ao «pasmo provinciano e embevecido pelas grandes cidades
estrangeiras, em especial Paris». Ou seja, Régio aponta exatamente o que o próprio
Pessoa censurara em Sá‑Carneiro no artigo sobre o provincianismo português, de 1928,
artigo esse que lhe motivara uma reação bem ressentida. Da mesma forma, mais adiante,
quando se descrevem os discursos de Ricardo Loureiro ao amigo Lúcio (o da Confissão),
refere‑se ao «deslumbrado, ingénuo, juvenil e um tanto pacóvio amor por Paris, a Europa,
a civilização…». Régio mostra uma unidade de fundo, nos vários géneros literários
(poesia, prosa, teatro) em que a obra de Mário de Sá‑Carneiro se manifesta — desde
que se reconheça «o fundo poético de toda a sua obra» — e certa monotonia do seu
génio. E, por sua vez, estas são características que os críticos reconhecem também na
obra do próprio José Régio.
O ensaio introduz o tema central da propensão sá‑carneiriana para a invenção
do fantástico, que poderá também ser uma resposta à frustração de ser quase. Falando
do estilo inovador de Sá‑Carneiro, Régio admite que, por vezes, se possa suspeitar de
um «consciente ou subconsciente intuito de escandalizar e surpreender», intuito esse,
acrescenta entre parênteses, «que Fernando Pessoa chegou a teorizar». Em suma: o que
em Sá‑Carneiro é episódico e eventualmente fruto da juventude do autor, em Pessoa
está na base da personalidade artística, toda centrada na racionalidade e na deliberação
calculada. A Sá‑Carneiro, Régio tudo perdoa porque «a verdade é que, no fim e ao
cabo, nos sentimos vencidos, uma tão extraordinária escrita acaba por nos empolgar e
impor a singularidade do artista». O reverso da medalha é o perigo de a obra de Mário
(21) Publicado no volume Ensaios de interpretação crítica, o ensaio é fruto da recolha e do desenvolvimento de uma série de artigos
publicados em 1962 em O Comércio do Porto.
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de Sá‑Carneiro poder ficar demasiado datada, porque ligada às tendências simbolistas
e decadentistas do esteticismo finissecular, que este, contudo, interpreta com «brilho
e persistência», «originalidade e sinceridade», porque é «intrínseco à sua personalidade
psico‑estética». Em Sá‑Carneiro, as tendências para o cabotinismo, para a mistificação
e para o aristocratismo são elementos justificáveis «num jovem poeta que tão diferente
e superior se reconhece, ou pressente». Porque o que, no fim, ressalta «é a fundamental
sinceridade do Poeta: a ingenuidade com que se ofusca, ou deslumbra, perante o quer que
tenha por manifestações da Beleza, seu ídolo». O excesso é, enfim, para Sá‑Carneiro, uma
necessidade. Régio sublinha a excecionalidade do caso artístico de Mário de Sá‑Carneiro:
a sua arte aponta sempre para o inatingível, para o inacessível, para o excessivo, para
«inverosímeis realizações». De tal maneira a arte de Sá‑Carneiro é entendida como sincera
e direta, que — para Régio — tudo aquilo que o autor põe na boca das personagens
das suas novelas (tal como o que está nos seus poemas ou nas suas cartas) advém da
sua experiência pessoal, «é ele quem fala, e de si». Régio é, portanto, um dos principais
representantes da linha interpretativa que lê em Sá‑Carneiro uma síntese mítica entre
a obra e a vida. Mas até mesmo na leitura dos versos deste último, o autor do Cântico
negro tem, por vezes, uma «impressão de voluntariedade ou artificialismo literário, que
se nos continua a misturar com a duma fundamental sinceridade». Tudo isto aponta
para a grande importância de que se reveste, para Régio, o elemento da sinceridade do
artista, para a distância sentida em relação a qualquer expressão voluntária e artificial,
sublinhando assim as razões pelas quais o crítico vila‑condense se exclui da arte racional
e intelectual de Fernando Pessoa.
Contudo, parece‑me pertinente reiterar a hipótese lançada por Eugénio Lisboa e
recebida por Ana Nascimento Piedade; ou seja, não estaria José Régio, na análise crítica
dos dois protagonistas de Orpheu, «a falar de si próprio e da sua arte», a exercer «uma
incessante e audaz auto‑crítica(22)»? Não estaria «um homem tão ou mais subtilmente
inteligente e articulado do que o próprio Pessoa, equipado com dons analíticos de
excepção, dotado de uma quase mórbida autoconsciência dos seus motivos» — como
afirma Eugénio Lisboa — a denunciar‑se, ao louvar
as virtudes da criatividade inconsciente ou, se se preferir, a “lúcida inconsciência” ou
a “superior ingenuidade” de Sá‑Carneiro[? ...] Não seria o receio nunca a si próprio
confessado de se parecer mais com Pessoa do que com Sá‑Carneiro que o levaria,
numa manobra de autodespiste, a extremar a eloquência do ataque... àquilo mesmo
que temia?(23)

Estas questões são, no mínimo, oportunas uma vez que remetem, de novo, para a
questão da sinceridade: a sinceridade do crítico para consigo próprio, neste caso. Será
(22) Piedade, Ana Nascimento, op. cit., p. 66.
(23) Lisboa, Eugénio, op. cit., p. 221.

esta a verdadeira razão que levou Régio a questionar em Pessoa a sinceridade «complexa,
torturada, problemática» — «três adjectivos que, curiosamente, definem de modo
flagrantemente adequado a própria sinceridade regiana», escreveu Ana Nascimento
Piedade (p. 67) — e a elogiar enfaticamente o seu oposto em Mário de Sá‑Carneiro?
Voltemos, então, à tese de Fernando Cabral Martins, segundo a qual José Régio,
construindo uma leitura crítica baseada no psicologismo e interpretando a obra como
reflexo direto da experiência existencial do autor, acaba por compor uma imagem de
Sá‑Carneiro que «tem sobretudo a ver com Régio e a sua escrita. Sá‑Carneiro torna‑se
uma personagem de Régio» e a sua «história romântica e trágica [...] é adoptada por
Régio como seu mito fundador»(24). Ele, que censurava em Fernando Pessoa a construção
— racional, artificial e mistificadora — das personalidades que «sentiam» e assinavam as
suas obras, acabou por tratar o autor real Mário de Sá‑Carneiro como um mito, como
um elemento quase tão ficcional como o «Sr. Engenheiro Álvaro de Campos». Talvez a
construção regiana não fosse assim tão racional e voluntária, talvez fosse o resultado de
mais uma cilada do seu admirado, mas não amado, Fernando Pessoa.
Enrico Martines
Università degli Studi di Parma

(24) Martins, Fernando Cabral, op. cit., p. 30.
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Vinheta desenhada por José Régio, incluída em “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

Fados cruzados em “Fado Português”
Ao lermos o primeiro verso – «O fado nasceu um dia» – da poesia “Fado Português”
de José Régio chega‑nos a voz de Amália Rodrigues (1920‑1999) ou, numa interpretação
mais recente, a de Dulce Pontes (1969), demonstrando o acorde perfeito entre os versos
regianos e a melodia de Alain Oulman (1928‑1990). Percorrendo as poesias que formam
o livro Fado, a que pertence “Fado Português”, surpreende‑nos a sua aspiração à dimensão
musical, onde o canto do poeta procura a exterioridade através da musicalidade, um
desafio insinuado a compositores musicais, que, só em 1965, Alain Oulman corajosa e
resolutamente aceita(1). Essa procura de um canto manifesta‑se a nível lexical nos títulos
de treze das quinze poesias que constituem o livro Fado(2). Assim, temos dez poemas com
o termo ‘fado’ “(Fado Português, Fado do Silêncio, Fado do Amor, Fado dos Pobres,
Fado das Ruas sem Sol, Fado do Grande e Horrível Crime, Fado das Mulheres da Vida
Fácil, Fado do Amor sem Nome, Fado dos Ferros e Fado‑Canção), um com ‘romance’
(Romance de Vila de Conde), um com ‘balada’ (Balada de Coimbra) e um ainda
com ‘toada’ (Toada de Portalegre(3))”. A solicitação à música não se limita aos títulos e
reapresenta‑se nas inúmeras referências ao cantar (na sua dupla significação, enquanto som
e palavra poética), à guitarra, a cantores de fado e poetas como Edmundo Bettencourt
(1889‑1973), ou a compositores e guitarristas como Artur Paredes (1899‑1980).
O título desta coletânea de poesias remete portanto, principalmente, para uma
tipologia de canção – o fado – ligada ao imaginário popular português e, como não podia
deixar de ser, arrasta também o fatum, o destino, a fatalidade de que o fado é canto por
excelência. A plurissignificação do termo ‘fado’ na cultura e língua portuguesas manifesta‑se
no terceiro poema da obra (e o primeiro com o léxico ‘fado’), “Fado Português”, onde
(1) Em 1942, um ano depois da publicação de Fado, Fernando Lopes Graça, colaborador da presença, publica um artigo na revista
Seara Nova onde crítica a «indiferença» dos compositores contemporâneos pelos poetas modernos, reconhecendo, contudo, a
dificuldade de musicar os poetas portugueses pela ausência de uma continuidade histórica, substancial e instrumental, na música
portuguesa. Continuidade que encontra na poesia nacional. Graça, Fernando Lopes, «Acerca dos poetas e dos compositores
modernos portugueses», Seara Nova, nº 786, Lisboa: 1942; republicado em Páginas escolhidas de crítica e estética musical,
Lisboa: Prelo Editores, [1967], pp. 109‑117.
(2) As duas restantes composições poéticas, que não remetem para nenhuma destas tipologias, são o poema de abertura, “Portugal
de Todo o Mundo”, e o do fecho, “Os Cristos”.
(3) Em 8 de janeiro de 2017, no Teatro S. Luís em Lisboa, o músico libanês Rabih Abou‑Khalil (1957) apresentou pela primeira
vez a sua composição inspirada à Toada de Portalegre de José Régio, acompanhado pela voz do fadista Ricardo Ribeiro (1981)
e pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. O concerto pode ser ouvido no site: http://www.rtp.pt/play/p3098/ricardo‑ribeiro
‑com‑rabih‑abou‑khalil
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encontramos os seus vários significados e níveis de interpretação: canção popular, canto
poético, expressão da saudade individual, fatalidade e destino coletivo.
A antologia poética Fado é publicada em 1941, mas a sua génese começa, de
acordo com o estudo crítico‑genético realizado por Giorgio De Marchis(4), em 1937.
No caso do poema “Fado Português”, encontramos uma primeira versão publicada no
nº 52 (julho de 1938) da revista presença. Contemporaneamente à gestação de Fado,
José Régio e outros presencistas combatem a acérrima polémica, iniciada em 1935,
com os neorrealistas, em particular com Armando Martins e Álvaro Cunhal(5). O crítico
italiano viu na coetaneidade destes dois elementos uma relação, evidenciando em Fado
maior comunicabilidade da versificação e dos vocábulos e a presença de temas como a
condição dos pobres:
Depois desta breve e incompleta história de cinco anos de polémicas, é natural que
nos interroguemos sobre o que pode existir de neorealista em Fado. Certamente que
a poesia de Régio se simplifica e procura uma maior comunicabilidade e isto já seria
suficiente para reconhecer nela uma efectiva influência da estética neorealista. Além
disso há uma evidente abertura do poeta às dores alheias, aos problemas da sociedade.(6)
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Giorgio De Marchis procura, desta forma, responder à questão da excecionalidade
das poesias de Fado no conjunto da obra poética regiana.
Efetivamente, apesar da reconhecida e acertada idiossincrasia de José Régio em
subtrair‑se a grupos ou correntes – a sua explícita e crua vontade em afirmar a sua autonomia
e responsabilidade nas opções literárias e de vida, proclamada em particular nos célebres
versos do “Cântico Negro” – a obra Fado parece‑nos revelar uma quase‑resposta aos críticos
neorrealistas. A nível formal, recorre‑se a géneros poéticos populares – romance, toada,
balada, fado – da tradição dos folhetos de cordel da infância e adolescência do autor
em Vila do Conde, aos quais Régio, como recorda Maria Aliete Galhoz(7), era devedor.
Ascendência essa da poesia popular que é explicitamente reconhecida pelo próprio autor
em 1955 na introdução à 4ª edição dos Poemas de Deus e do Diabo:
(4) De Marchis, Giorgio, «Fado – nota filológica», Boletim – Centro de Estudos Regianos, nº 1, Vila do Conde: Dez./ 1997,
pp. 31‑32.
(5) Vários são os estudos sobre a polémica entre presencistas e neorrealistas, desde os estudos pioneiros do presencista João Gaspar
Simões, José Régio e a História do movimento da “presença” (Porto: Brasília Editora, 1977) e de Alexandre Pinheiro Torres,
O movimento neo‑realista em Portugal na sua primeira fase (2ª ed. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983)
numa ótica favorável aos neorrealistas, e a estudos mais recentes, como o ensaio Breve história da Presença de Enrico Martines
publicado na comemoração dos 60 anos da presença (Boletim – Centro de Estudos Regianos, nº 16/17, Vila do Conde: junho/
dezembro 2007).
(6) De Marchis, Giorgio, «Fado: a resposta de José Régio à crítica neo‑realista», Boletim – Centro de Estudos Regianos, nº 6‑7, Vila
do Conde: junho‑dezembro 2000, pp. 110‑115, pp. 113‑114. Cfr De Marchis, Giorgio, José Régio e a polemica neorrealista.
L’Aquila‑Roma: Japadre Editore, 1999, p. 59.
(7) Galhoz, Maria Aliete, «A ligação do livro Fado, de José Régio, com os folhetos de cego», Boletim – Centro de Estudos Regianos,
nº 2, Vila do Conde: junho 1998, pp. 41‑45.

Pelo que toca à parte propriamente literária do Fado, confessarei que, mal ouvi ou li
versos com algum entendimento, me senti seduzido pelos velhos rimances, toadas,
estribilhos, cantigas ou quaisquer outras formas da poesia popular. E creio que sempre
duas inclinações profundas coexistiram em mim, pelo que diz respeito à forma dos meus
poemas: a que me arrastava para todos os moldes da versificação tradicional; e a que
me fazia aventurar‑me não só a novas combinações, mas até a verdadeiras inovações.(8)

Fado reporta‑se, portanto, a géneros poéticos tradicionais associados a uma técnica
compositiva rígida, mas singela na forma, na linguagem e na temática, cujo resultado é a
maior comunicabilidade anotada por De Marchis. A quase‑resposta, todavia, esconde‑se nos
poemas de abertura e de fecho da coletânea, “Portugal de Todo o Mundo” e “Os Cristos”.
O primeiro percorre um percurso artístico concordante com uma conceção de arte poética,
reafirmada, aqui e ali, ao longo dos outros poemas da mesma obra. Na poesia “Os Cristos”,
que encerra o volume, por outro lado, sem regressar o poeta ao intimismo dialogante e
atormentado caraterístico da sua poesia, revela José Régio a sua visão de ‘revolução social’,
esse canto de um ser dilacerado especularmente revisto nos Cristos supliciados que o
autor colecionava. Além disso, cada um dos poemas‑fados apresenta um retrato cru, mas
compassivo da gente simples, um instante quotidiano que, como num quadro(9), fixa,
desnudando, uma situação social. Rejeitando, portanto, uma determinada visão da arte,
Régio reivindica a tradição popular portuguesa(10), inscrevendo‑se num percurso artístico
nacional que excede o indivíduo poeta. Por isso, entendemos resposta e não concessão, até
porque a forma como Régio canta os pobres, expondo sem o véu do pudor a sua miséria,
é ostensivamente distante do neorrealismo, onde a representação da pobreza e degradação
social mira a denunciar as contradições do sistema socioeconómico.
Desde a sua origem a poesia apresenta‑se associada ao canto, permitindo uma
reciprocidade entre os dois termos frequentemente presentes ao longo da história da
poesia. Perdido nos tempos o acompanhamento musical da cítara, no termo ‘canto’
evidencia‑se a essência cadenciada da palavra poética e a proximidade ao indefinível
poder da música de suscitar pathos em quem a ouve. A evocação dessa sugestiva
cumplicidade entre poesia e música através do uso dual do verbo ‘cantar’ ou do nome
‘canto’ emerge explicitamente logo no primeiro poema “Portugal de Todo o Mundo”.
Assim, por exemplo, no verso «a grã turba ou a branda avena» José Régio joga com
a dupla significação das palavras de camoniana reminiscência ‘tuba’ e ‘avena’(11), se
interpretarmos os termos num contexto musical/instrumental, respetivamente trombeta
(8) Régio, José, «Introdução”, Poemas de Deus e do Diabo. 4ª ed. Lisboa: Portugália Editora, 1955, p. 20.
(9) Os desenhos de Julio transmitem perfeitamente a correspondência um poema, um quadro.
(10) Por exemplo, em âmbito temático, o “Fado do Grande e Horrível Crime” insere‑se na tradição do fado de adotar notícias da
crónica negra.
(11) Os dois termos, ‘tuba’ e ‘avena’ encontram‑se em Os Lusíadas no canto I, estrofe 5, num pedido por parte do poeta às tágides
para lhe conceder inspiração para a composição da sua epopeia, por isso, Camões inclina‑se para a «tuba canora e belicosa»:
«Dai‑me ũa fúria grande e sonorosa, / E não de agreste avena ou frauta ruda, / Mas de tuba canora e belicosa, / Que o peito
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e flauta pastoril, ou em referência ao estilo poético, respetivamente épico ou simples.
Verso que inserido na sequência «Falar...¿que valera a pena / Se a grã tuba ou a branda
avena / Não dissessem mais e mais?» (PTM 25(12)), contrapõe a poliédrica capacidade
expressiva da palavra poética musical à atonal linguagem comunicativa. Associação ou
contraposição que em “Fado Português” reconhece primazia expressiva à musicalidade,
quando a palavra falta e se trata de manifestar um sentimento forte, como a saudade:
«Guitarra, vem assistir‑me / Que a gente é bruto e não sabe, / Expressa‑as tu, se
souberes...» (FP 2)
Em “Portugal de Todo o Mundo” José Régio expõe a fusão de sílaba, pausa, palavra,
ritmo e som no ato criativo. Sobretudo, o canto poético origina‑se no «abbandono
all’ascolto»(13), à receção dos sons(14), que neste poema, simbolicamente, provêm do mar,
portador na língua portuguesa de múltiplas aceções, literal, cultural, social, mitológica,
imaginária. Destino, sonho e expansão/dispersão de Portugal desde o século XV, o mar
é o espaço por excelência do povo‑nauta, espaço simbólico de representação da história
portuguesa. Todavia, José Régio afasta‑se dos tons celebrativos da República ou do
Estado Novo (que daquela adotou parte da ideologia identitária) e coloca‑se do lado
dos críticos do sonho imperial e da aventura dos descobrimentos além‑mar. Assim, o
poeta recorda do passado marítimo as tantas perdas humanas nos naufrágios registradas
pela História Trágico‑Marítima:
Queixas de longe, da História
Trágico‑Marítima, ainda
Choram na minha memória,
E me obcecam da inglória
Lamentação que não finda... (PTM 5)

São maioritariamente os sons daqueles que no mar ficaram a perturbarem o poeta no
seu labor criativo, as vozes e os lamentos dos que não regressaram. Depois, num segundo
momento, chegam também ao poeta as críticas do «...velho agoirento /[que] Berra à
abalada que fique» (PTM 11), lembrança do Velho do Restelo dos Lusíadas, porta‑voz
de um Portugal rural em desacordo com o movimento de expansão ultramarina. Sons,
sempre através de sons humanos se manifesta na mente do poeta a dor passada. Pelo
acende e a cor ao gesto muda; / Dai‑me igual canto aos feitos da famosa / Gente vossa, que a Marte tanto ajuda; / Que se
espalhe e se cante no universo, / Se tão sublime preço cabe em verso».
(12) Nas referências serão usadas as siglas dos títulos dos poemas e o número das estrofes, por exemplo, “Fado Português”, primeira
estrofe será indicada por FP 1.
Seguiu‑se a edição: Régio, José, Fado (versos de José Régio e desenhos de Júlio). 1ª ed. (fac‑símile a partir de original da Universidade
de Coimbra). Coimbra: Arménio Amado, Editor, 1941.
(13) Sugerimos como tradução desta expressão ‘entregar‑se ao (ato de) escutar’. Este conceito é aplicado, em diversos ensaios, pelo
crítico italiano Antonio Prete como chave de interpretação das suas hermenêutica poética e teoria da tradução.
(14) Em “Romance de Vila do Conde” esta entrega sensorial do poeta à natureza abrange o som do vento do norte, à visão da
espuma do mar, a maresia, o cheiro dos pinheiros, enfim, a memória sensorial ligada à sua terra natal.

contrário, é silenciosa a determinada e fria certeza do infante D. Henrique na existência
de terras além‑mar – «Ou, lá do cabo altaneiro, / Dá luz sôbre o globo inteiro / O farol
do olhar de Anrique...» (idem). E no evocar de sonhos fracassados, não podia deixar de
mencionar a derrota traumática nas areias de Alcácer‑Quibir – «Lá da longínqua paragem
/ Onde foi perder‑se o bando, / Roucos bordões, soluçando / Sob a carícia da aragem».
Enfim, uma visão da história nacional que se apresenta crítica dos vangloriosos sonhos
imperiais e das vãs promessas de abundâncias terrestres, ao omitir elementos cruciais
de conteúdo épico, como as terras descobertas e o alargamento territorial, as riquezas
comercializadas e a centralidade – ainda que provisória – da posição política de Portugal.
No memorial emerge quase exclusivamente a gente pequena, aquela que perseguiu um
sonho modesto, por vezes somente pressentido, como é o caso do marinheiro em “Fado
Português”:
‑¿ Sei eu, sequer, porque venho,
Deixando a geira do chão
Que ao menos me não fugia,
Atrás de não sei que tenho
Tão dentro do coração
Que inté julguei que existia...? (FP10)

Esvaziando o sonho de além‑mar dos seus motivos épicos, a ambição imperial
da expansão ultramarina restringe‑se a um repetido, infindável, trágico sorvedouro de
vidas, ignoradas e desaparecidas nesse ‘mar português’. O canto épico, a representação da
grandeza e glória do império dilatado em Os Lusíadas, esgota‑se num cantar de saudade
e morte de um povo em perene exaurimento no seu esforço expansionista, resumido
no verso «Camões morto de fadiga» (PTM 15). A José Régio, contudo, não interessa
equacionar a historiografia ou a mitologia portuguesas, como o fez magnificamente
Fernando Pessoa (1888‑1935) em Mensagem (1934), mas patentear a sua inscrição,
enquanto poeta, numa tradição e numa coletividade específicas. Assim, os vários elementos
enunciados do passado coletivo têm origem na mente do poeta – e nela se reapresentam
como num palco‑mundo: «Em mim ... » (PTM 10 a 17) – e é através do canto do poeta
que reaflorarão:
Que a tanta dor assisti
Quando nem mesmo existia,
Tanto alto sonho nutri,
Que, posto a cantar, me ouvi
A imensa heróica elegia... (PTM 27)

A poesia é, portanto, ato criativo nascido do equilíbrio entre o tumulto do passado
– «queixas» (PTM 5), «brados» (PTM 6), «imprecações», «lamentos» (PTM 10) – que
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aflui na esfera íntima do poeta, e a voz própria do aedo, que luta para não se deixar
abafar. E o canto surge nesse fluir‑refluir do passado no presente, das ondas de sons dos
antepassados:
Meus avós, que o mar levou,
Rasgaram águas sem fim.
Neto sou de quem n‑o sou!
Se canto, é que o mar que entrou
Faz ondas dentro de mim... (PTM 1)

Ao encontro da fixidez do poeta entregue ao âmbito técnico da versificação:
Os meus versos, conto‑os a dedo
Sílaba a sílaba, atento,
Sentadinho à mesa, e quêdo,
Com braseira aos pés, com mêdo
Da noite fora e do vento.(PTM 2)
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Na poesia encontram‑se a ‘personalidade artística’ do poeta – para usar um conceito
caro a José Régio(15) – e o património cultural de que é herdeiro, a língua em que se
expressa, com as suas prosódia e morfologia específicas, o legado de gerações de poetas que
se expressaram na mesma língua e, por fim, as vivências e os sentimentos que constituem
o imaginário nacional. No momento em que o eu individual acolhe as vozes passadas,
no recanto da construção poética nasce o Eu poético, a ‘personalidade artística’, com a
indicação gráfica relativa a essa metamorfose dada pela passagem do uso da minúscula
à maiúscula:
Assim morri em Mim, eu
Que tapava o meu sem fundo!
E um Eu maior se me ergueu
Aos mundos todos do céu
De que há suspeitas no mundo. (PTM 22)

Recorrendo às palavras do crítico Antonio Prete quando comenta a conceção de
criação nos poetas românticos: «Imitazione e composizione, abbandono all’ascolto e
formazione del verso concorrono a costituire la nuova voce che è il canto del poeta»(16).
Ou, ainda, de novo em José Régio:

(15) «Em Arte é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima
duma personalidade artística. A primeira condição duma obra viva é pois ter uma personalidade e obedecer‑lhe.» Régio, José,
«Literatura viva», Presença, n° 1, Coimbra: 10/03/1927, p. 1.
(16) Prete, Antonio, Il démone dell’analogia. Da Leopardi a Valéry: studi di poetica. Milano: Feltrinelli, 1986, p. 51.

Autógrafo do poema de José Régio, “Fado Português”, publicado em Fado, 1941.

Ai, que improfíquo trabalho
Medir meus versos bem feitos!
Que valem só, e eu só valho,
Porque os desmede o espantalho
Do mar que me dá nos peitos! (PTM 4)

Em que por mar se entende ‘mar português’, com a inerente carga simbólica que
durante séculos a cultura portuguesa lhe projetou. Mar que é significativamente o espaço
onde se expressa “Fado Português”.
Os recentes estudos de Rui Vieira Nery consolidaram a linha de que o fado, canção
urbana, tradicional e tipicamente portuguesa, tem raízes «nas danças cantadas de origem
afro‑brasileira»(17), em particular no lundum, canção‑dança africana. Todavia, se as primeiras
notícias que se possuem sobre o fado remontam à década de 1830, não deixam de circular
vários mitos da origem do fado – Tese árabe, Tese provençal, Tese marítima – baseados
num paralelismo temático, de vocalismo ou de romântico primitivismo. Mitos esses sem
fundamento histórico(18), mas que possuem um fascínio que os faz difíceis de extrair do
imaginário coletivo, pois, como o próprio musicólogo reconhece:
(...) nenhum ensaio historiográfico se poderá alguma vez substituir com sucesso
à magia dos versos de Régio:
O fado nasceu um dia
Em que o vento mal bulia
E o céu o mar prolongava
Na amurada de um veleiro,
No peito de um marinheiro
Que estando triste, cantava.(19)

Na interpretação escolhida por José Régio, o fado é manifestação de solidão,
nostalgia e resignação a um destino longínquo que se solta do «peito dum marinheiro»
(FP 1). Esta versão remete para o mito da origem marítima do fado, segundo a qual a
canção nasceu nas caravelas portuguesas, que transportavam para longe e por longos
tempos os portugueses que melancolicamente cantavam a nostalgia da terra natal, os
seus afetos e os seus lugares da memória. No caderno manuscrito com as poesias de
Fado, guardado no espólio de José Régio em Vila do Conde, na folha do título de “Fado
Português” encontramos três palavras escritas em três linhas sucessivas e centradas: a
primeira é «Fado», a segunda está riscada e por baixo, a terceira e última, é «Português».
Na parte cancelada entrevê‑se a palavra «Romântico»(20), indicando que o autor pensou
(17) Nery, Rui Vieira, Para uma história do fado. Lisboa: Público‑Corda Seca, 2004, p. 56.
(18) Idem, p. 55.
(19) Idem, p, 56.
(20) Cota 47: ms (anterior a 1941) para a 1ª edição, 1941, p. 33.
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inicialmente em intitular a poesia “Fado Romântico”. Esta primeira possibilidade para
o título denota que José Régio estava ciente de que a tese marítima da origem do fado
é uma construção idealizadora com raízes no romantismo – indivíduo, solidão, criação
nascida da dor. Idealização que emerge claramente quando lemos o texto com que, em
1903, o jornalista João Pinto de Carvalho (1858‑1936) em História do Fado sugere a
Tese marítima:
Para nós, o fado tem uma origem marítima, origem que se vislumbra no seu ritmo
onduloso como os movimentos cadenciados da vaga, balanceante como o jogar de
bombordo a estibordo nos navios sobre a toalha líquida florida de phosphorescencias
fugitivas ou como o vae‑vem das ondas batendo no costado, ofeguento como o arfar
do Grande Azul desfazendo a sua tunica franjada de rendas espumosas, triste como
as lamentações fluctivogas do Atlantico que se convulsa glauco com babas de prata,
saudoso como a indefinivel nostalgia de patria ausente.(21)
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Efetivamente, como escreve Vieira Nery, trata‑se de uma tese muito «convidativa no
plano da conveniência patriótica e do imaginário romântico»(22) e, porque de imaginário
se trata, José Régio na estrofe seguinte entrelaça a tese marítima com a saudade, como
também acontece na citação anterior de Pinto de Carvalho – «Saudades da terra firme
/ De tudo o que nela cabe,(23) / Da casinha, e das mulheres, (…)» (FP 2). Sentimento
da saudade que os portugueses reivindicam sem tradução em outras línguas e que, nas
palavras de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, «designa sobretudo o vácuo nostálgico
ou o peso esmagador que nas ausências dilata ou oprime o coração»(24).
A saudade impera na lírica portuguesa, tendo‑se enriquecido com um sentido que
vai além do seu significado imediato. Como comenta Eduardo Lourenço, que à saudade
dedicou o belo e sagaz ensaio “Mitologia da Saudade”:
Na verdade, não temos saudades, é a saudade que nos tem, que faz de nós seu objeto.
Imersos nela, tornamo‑nos outros. Todo o nosso ser ancorado no presente fica, de
súbito, ausente. Sentimo‑nos como um rio que deixa de correr e reflui para a nascente.
O aqui onde estamos assemelha‑se a um crepúsculo, toda a “nossa” luz se vai para
aquilo que nos causa saudades, lugar ou presença, ou ambos, envoltos pelo mesmo
“halo” de irrealidade.(25)
(21) Carvalho, Pinto de (Tinop), Historia do Fado. 1ª ed. (fac‑símile, Lisboa: A Bela e o Monstro, 2016)). Lisboa: Livraria Moderna
– Ed., 1903, p. 24.
(22) Nery, Rui Vieira, op. cit.
(23) Na 2ª edição, de 1957, José Régio substitui este verso por «Da terra onde o mar acabe», reforçando deste modo o desejo de
regresso do marinheiro e a nostalgia deste da terra natal. Cfr. cota 49: 2ª prova tipográfica para 2ª edição, 1957, p. 37; e cota
50: 1ª prova tipográfica para 3ª edição, 1968/69, p. 35.
(24) Vasconcelos, Carolina Michaëlis de, A saudade portuguesa, Lisboa: Guimarães Editores, 1996, p. 56.
(25) Lourenço, Eduardo, «Mitologia da saudade», in Portugal como destino, seguido de Mitologia da saudade. 3ª ed. Lisboa: Gradiva,
2001, p. 114.

E, mais tarde, no ensaio “Portugal como Cultura”, advertindo a sobreabundância
do termo/tema na poesia portuguesa, o ensaísta carateriza essa constante presença da
saudade como uma «aura de melancolia que desrealiza o mundo por excesso de amor»(26).
Em “Fado Português” o manto de desrealização que cobre o mundo tece‑se, por
um lado, com o pathos dos sentimentos cantados pelo marinheiro (as partes atribuídas
ao marinheiro estão entre parênteses e em itálico no texto) que dá existência às pessoas
e às coisas de que está saudoso:
‑ Mãe, adeus! Adeus, Maria. (FP 4 e 14)
Meu chão, meu monte, meu vale,
De folhas, flores, frutos de ouro. (FP 8 e 18)

E, por outro lado, com a voz omnisciente de um narrador que progressivamente
vai transformando a paisagem num lugar imaginário:
E o céu o mar prolongava. (FP 1)
Por esse mar além fora. (FP 3)
E as sereias que enlevadas. (FP 7)
Deitando o olhar às lonjuras,
Só vê funduras, alturas
Das águas, dos céus, da bruma. (FP 9)

A alternância entre a focalização omnisciente, que sobrevoa o mar sem limites para
regularmente reconvergir no marinheiro, e a focalização interna que transporta o leitor
para outras paragens, estas fora do campo visivo mas presentificadas na palavra que as
recria na imaginação, operam a desrealização do quadro e facilitam a passagem ao nível
alegórico. Esta encruzilhada de focalizações esbate os contornos da realidade circundante
ao marinheiro, concentrando o olhar sobre o sujeito saudoso, e, desta forma, o «vácuo
nostálgico» de que fala Michaëlis de Vasconcelos transfigura‑se em palavra, som e ritmo,
enfim, no cantar ou poetar. É a saudade a dispor o sujeito/poeta a recolher‑se em si mesmo
e – através da memória, aliada à imaginação – a colmar a presente ausência com a passada
presença. A poesia nasce nesse fluir‑refluir entre a ausência – ou invisibilidade – de um
mundo e a sua transfigurada presença poética.
Nos primeiros versos – «Em que o vento mal bulia / E o céu o mar prolongava» (FP
1) – o leitor é inserido numa paisagem marítima estática, na «acalmia sem vento» e ondas
que já na Odisseia (XII, 168) antecipa o encontro com as sereias(27). Uma imobilidade
que é exclusivamente perturbada pelas vibrações da guitarra, da voz do marujo:

(26) Lourenço, Eduardo, A nau de Ícaro seguido de Imagem e miragem da lusofonia. Lisboa: Gradiva, 2004, p. 39.
(27) Homero, Odisseia (trad. de Frederico Lourenço). 8ª ed. Lisboa: Livros Cotovia, 2010, p. 203.
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Casada à trémula corda,
Sobe a voz trémula... (FP 12)
E à voz que sobe a tremer,
Morre lá longe..., e ao morrer,
Sobe outra vez, mais se aferra. (FP 16)

E pelo flutuar das sereias em redor do barco:
E as sereias que enlevadas
Se agarram às amuradas
Do frágil barco veleiro. (FP 7)

A ordem tradicional da relação homem‑sereia surge aqui invertida, pois é a sereia
a extasiar‑se com o canto do marinheiro que, por sua vez, se mantém indiferente à
presença destes fatais seres marinhos. Paradoxalmente, a inversão não conduz, todavia,
a um esconjuro do perigo e o marujo morre no enlace com a sereia, presume‑se a que
mais sensível fora à beleza do canto:
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Naquela noite, a sereia
Cujo seio mais se enrista
Da aurora até ao serêno
Beijou o corpo moreno
Do moço nauta fadista... (FP 15)

Nessa noite, distinta de todas as outras, sem sombras e de luz pura – «Sob o alvor
da lua cheia» (FP 15) – a sedutora é seduzida, o canto da promessa do conhecimento
silencia‑se na contemplação, mas o «beijo» da sereia acompanha o marinheiro na sua
passagem – «da aurora até ao serêno» – a um além de que aos homens apenas é dado ver
reflexos fragmentados – «Nas vias‑lácteas faiscantes / Que esmigalhado em diamantes /
O luar no mar esprai» (FP 17). Esta morte já fora anunciada pelo acompanhamento do
«étereo coro» (FP 11) «com voz benta» (FP 12), ouvido em resposta ao vibrante canto
de dor nostálgica do marinheiro. Reapresentam‑se, assim, dois temas recorrentes na obra
regiana, como apontado por Jorge de Sena:
(...) o tema da morte como conhecimento, como grau no desabrochar integral do
ser. Esse tema é, necessariamente, paralelo de outro, que aflora, de preferência, nos
poemas e nos ensaios críticos, sendo, nestes últimos, o pressuposto da crítica dos
grandes nomes: o tema da condição do poeta.»(28)

Em “Fado Português” os dois temas estão entrelaçados, canto poético e transcendência
unem‑se na dimensão espiritual. A transfiguração do pathos saudoso em canto, poesia e
(28) Sena, Jorge de, Régio, Casais, a “presença” e outros afins. Porto: Brasília Editora, 1977, p. 99.

música, resulta do processo de imersão do marinheiro na memória, do seu abismar‑se na
saudade. O verso «Olhar ceguinho de choro» (FP 8 e 18) expressa a separação do marinheiro
da realidade circundante, acentuando esse movimento de enclausuramento nos sentimentos e
nas imagens do passado. Processo cujo termo é a morte, que é assinalada pela substituição do
som da voz e guitarra pelo «dim‑dom..., dim‑dom tremente / Mais doces queixas de gente»
(FP 17). Sons que em “Portugal de Todo o Mundo” o poeta recebia no recanto do seu quarto:
Mortos, morrei! afogados,
Acabai de vos sumir!
Afundai‑vos, mares coalhados!
Ondas, abafai seus brados!;
Que eu quero poder dormir... (PTM 6)

Na representação da morte do marinheiro reaparece ainda outro tema, caro a José
Régio, o tema da duplicidade humana. Eixo em torno do qual se constrói a dramaticidade
em Jacob e o Anjo(29): a tensão entre a carnal materialidade do homem e a aspiração humana
ao espiritual surge aqui figurada na contraposição entre a música celestial, que de longe
chega, e o silencioso cerco das sereias ao barco. No entanto, em “Fado Português” o conflito
fica aquém do canto, do talento expressivo poético e musical que transpõe o homem/poeta
para além da orla da sua dimensão terrestre, posição de onde parte o seu canto: «Na amurada
de um veleiro» (FP 1). A condição de poeta concede, assim, um percurso previlegiado
ao homem/poeta na aspiração ao espiritual, enquanto possuidor de um destino singular:
Por tal, vero neto vosso,
Me não sei confins, remate,
E canto o vosso destrôço,
Mai l‑o esfôrço vosso‑nosso
Que Deus quis que nada mate... (PTM 32)

“Fado Português” esconde, portanto, uma alegoria da viagem do ‘cantor’, de qualquer
‘cantor’. Percurso que se cruza com a viagem de um homem português marcada pela sua
fatal repetitividade, como se lê na última estrofe:
Ora eis que embora, outro dia,
Quando o vento nem bulia
E o céu o mar prolongava,
À proa doutro veleiro,
Velava outro marinheiro
Que estava triste e cantava. (FP 20)
(29) Sobre a peça Jacob e o Anjo (1940) vejam‑se os estudos críticos de Elsa Rita dos Santos, O homem em José Régio. Vila do Conde:
Centro de Estudos Regianos, 2009 e, mais específicamente, de Isabel Cadete Novais, Jacob e o Anjo – O drama intemporal da
condição humana. Vila do Conde: Centro de Estudos Regianos, 2012.
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Estes versos estão ausentes da versão editada na presença mas, curiosamente,
encontram‑se já no caderno manuscrito(30) com a data de junho de 1938, portanto um
mês antes de “Fado Português” ser publicado na revista. Este manuscrito tem a versão
integral que depois sairá na primeira edição da antologia Fado. Esta última estrofe,
acrescentada ou retirada da versão publicada na presença, acentua a ciclicidade da história
do homem do mar, em que a saudade no fado‑canção enlaça o destino individual do
marinheiro com o destino coletivo do povo‑nauta, esse fatum do português que o leva
a partir para o mar à procura de algo indefinível – «Atrás de não sei que tenho / Tão
dentro do coração / que inté julguei que existia...?» (FP 10). Fatum coletivo que traduz,
criticamente, a histórica insistência de Portugal no sonho de além‑mar, de cada vez
fracassado, renascido e ainda presente.
A poesia regiana é canto na e da solidão, como romanticamente se pensa ser o
fado‑canção, longe da dimensão simposiana do canto vivida na antiga Grécia, mas
com raízes na polifonia de um povo atraído pelo mar. Podemos, por isso, juntar‑nos a
Eugénio Lisboa quando afirma: «Toda a sua [de José Régio] aventura, metamorfoseada
em canto, excede as dimensões exíguas do cantor»(31).
Elsa Rita dos Santos
Università degli Studi di Trento, Itália
Vice‑presidente da Direção do CER
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(30) Cota 47: ms (anterior a 1941) para a 1ª edição, 1941, p. 40.
(31) Lisboa, Eugénio, José Régio – Uma literatura viva. Lisboa: Instituto da Cultura e Língua Portuguesa‑Ministério da Educação,
1996 (2ª ed.), p. 96

Cartas de Artista: a propósito do Fado, versos de José Régio e
desenhos de Julio
Resumo: O corpus epistolográfico existente e disponível, resultado da conjuntura
profissional de José Régio, professor em Portalegre, e de Julio, engenheiro civil em Évora,
dotam a investigação filiada no campo da História e das Teorias das Artes Visuais, de
dados e referências determinantes para o entendimento da relação tradicional entre
palavra e imagem, aplicada ao caso de estudo, edição do Fado, de forma a permitir o
acesso direto e privilegiado a formulações e considerações sobre arte e sobre o processo
criativo dos artistas.
Palavras‑chave: Edição de Fado, cartas de artistas; palavra e imagem; criação artística.
Abstract: The existing and available epistolographic corpus, is the result of José Régio
being in Portalegre teaching, and Julio, working as a civil engineer in Évora, endowing the
affiliated research in the field of History and Visual Arts Theories, of data and references
which determine the understanding of the traditional relationship between word and image,
applied to the case study, Fado´s edition, in order to allow direct and privileged access to
formulations and considerations about art and the creative process of artists.
Keywords: Fado´s edition, artist’s letters; word and image; artistic creation.

Introdução
Julio, artista plástico e poeta sob o pseudónimo Saúl Dias, vive, ainda hoje, o
caminho da sombra, aguardando a luz do tempo futuro. Valeu‑lhe a rua estreita, coberta
de árvores frondosas, banhadas a brisa primaveril, na qual silenciosamente desenvolveu
a sua obra, iniciada na década de 20, pública a partir da década de 30 e terminada em
1983 com a sua morte.
O artista plástico e poeta autodidata, engenheiro de profissão, abandonara a Escola
de Belas Artes do Porto, após a frequência, enquanto aluno voluntário, entre 1919 e 1921,
voando livremente sobre o papel, as telas e o platex, senhor de uma paleta cromática
forte e colorida, quase estridente, com formas e proporções distorcidas, que obedeciam
exclusivamente à sua intencionalidade expressiva, e que a crítica e o público de arte,
desde o primeiro momento, não entendeu.
O Modernismo, tempo novo na busca de um outro caminho para a arte, é extremamente ambíguo em conceito e cronologias, mas simultaneamente preciso e abrangente

171

quanto à capacidade de sob a sua égide reunir uma intensa exploração e experimentação
artística na qual a rutura e a deformação são acento maior.
É uma rutura assumida e declarada para com a herança académica, que encontra na
renúncia ao estabelecido, na deformação da imagem e na busca pelo informe, o caminho
para o desenvolvimento de um novo programa e de um novo processo plástico, sendo
necessário, para entender toda a extensão deste processo, aquilo que cada movimento
artístico de vanguarda propõe de radical e novo(1).
Julio percorreu‑os a todos ou quase todos. Uma sucessão de ismos, atribuídos pela
crítica e pela história da arte, atentos às qualidades formais, circunscrevendo o artista e
a sua obra em cada movimento: Julio e o Expressionismo, Julio e o Surrealismo, Julio e o
quase abstracionismo. Mas Julio pode ter sido isso tudo, sem nunca ter sido nada disso…
sendo apenas Julio, independente e livre, numa busca contínua, atenta, informada e
reflexiva sobre o caminho de uma arte que à data era mero ensaio.

O «livro» enquanto espaço de coabitação das artes
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Após a participação de Julio no I Salão dos Independentes, realizado em Lisboa, na
Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1930, com resultados inequívocos, por parte
da crítica e do público, de incompreensão perante a produção plástica do autor, em
disciplinas artísticas como o desenho e a pintura, Julio reposiciona‑se no panorama
intelectual, cultural e artístico português, procurando caminhos outros na divulgação e
difusão do seu pensamento e da sua obra.
Julio encontra no «livro», enquanto artista plástico e poeta, um espaço familiar
e propício à divulgação e difusão da sua obra. Familiar pela relação com José Régio,
irmão com quem desenvolve uma colaboração de grande proximidade, desde logo com
o desenho para a capa do primeiro livro do poeta, Poemas de Deus e do Diabo, em 1926,
e propício, por este compor um território clássico, mas renovado, de coabitação entre
palavra e imagem, adequado às duas identidades artística de Júlio Maria dos Reis Pereira,
como é primeiro exemplo, a publicação do livro, … mais e mais…, em 1932, com versos
de Saúl Dias e desenhos de Julio.
A atividade de capista e ilustrador não se limitaria à colaboração com José Régio,
iniciada em 1926, como vimos anteriormente, e continuada em 1929, na publicação
Biografia, em 1936, As Encruzilhadas de Deus, em 1940, O Primeiro Volume de Teatro
e Fado, em 1941, O Príncipe com Orelhas de Burro. Esta estende‑se à colaboração na
presença – fôlha de arte e crítica, de 1927 a 1940, na qual assume a função oficiosa de
artista gráfico da revista, assegurando, em vários momentos, a sua imagem e composição,
assim como, um conjunto significativo de capas e vinhetas.

(1) PINTO DE ALMEIDA, Bernardo – Julio. Vila do Conde: Câmara Municipal de Vila do Conde, 2015. p. 11.

…mais e mais…, com versos de Saúl Dias e desenhos de Julio
Coimbra: Edições Presença, 1932.
Coleção Câmara Municipal de Vila do Conde.

É provavelmente neste contexto de relações, em torno de um projeto modernista
de simbiose e síntese das artes, que a produção plástica de Julio se estende à colaboração
com outros poetas do grupo presencista, nomeadamente, em 1936, com a ilustração a
desenho e colagens, não publicadas, para Sempre e Sem Fim, de Adolfo Casais Monteiro,
vindo apenas a público o desenho da capa; em 1939, as ilustrações para A Vida é o Dia
de Hoje, de Alberto Serpa; em 1946, a capa de Dona Donzela Senhorinha de Fasto José.
Relações que se definem intelectual, cultural e artisticamente estreitas e recíprocas
se atendermos às produções de colaboração, como são exemplo, o texto de José Régio
para o álbum música, desenhos de Júlio gravados em linol, palavras de José Régio, editado
pela presença, em 1931, e o texto de Adolfo Casais Monteiro, para o álbum domingo,
desenhos de Júlio reproduzidos em ozalid, palavras de Adolfo Casais Monteiro, também
este editado pela presença, em 1934, assim como, o conjunto de notas críticas e textos
de abertura de catálogos.
Do conjunto das obras de colaboração em que Julio participa, ora como promotor,
ora como colaborador, destaca‑se de forma particular, pela coabitação das duas identidades
artísticas de Júlio Maria dos Reis Pereira na mesma superfície de criação, os livros de
poemas de Saúl Dias com desenhos e colagens de Julio: … mais e mais…, em 1932, de
Saúl Dias com desenhos de Julio; Tanto, em 1934, de Saúl Dias com desenhos e colagens
de Julio; Ainda, em 1938, de Saúl Dias com desenhos de Julio; Sangue, em 1952, de Saúl
Dias, com um desenho de Julio; Obra Poética, em 1967, com a inclusão do novo livro
Gérmen e um desenho de Julio; Essência, em 1973, de Saúl Dias e desenhos de Julio; 2.ª
edição da Obra Poética, em 1980, com a inclusão do novo livro Vislumbre, também ele
com desenhos de Julio; seguindo‑se, postumamente, uma nova edição da Obra Poética,
em 2001, com poemas inéditos e dispersos, incluindo igualmente desenhos de Julio.

Cartas de artista: a propósito do Fado, versos de José Régio e desenhos de Julio
Conforme anteriormente referido, a colaboração entre José Régio, escritor, ensaísta
e desenhista, e Julio, pintor e poeta sob o pseudónimo Saúl Dias, constituem‑se, pela sua
profícua produção enquanto artistas plásticos e poetas, dois exemplos paradigmáticos e
de referência no panorama artístico, para os movimentos de vanguarda do século XX,
em Portugal.
Irmãos, com uma intensa colaboração intelectual, cultural e artística, da qual a
presença é exemplo maior, legaram à comunidade científica e ao público em geral um
corpus iconográfico, bibliográfico e documental, atualmente em arquivo, que se assume
fundamental para o entendimento e (re)leitura do movimento modernista português,
para além do vigente, instituído a partir do referencial parisiense e berlinense.
A dimensão e a diversidade do corpus legado, na sua maioria ainda inédito, assim
como a natureza do objeto artístico, impede a definição e a sustentação de uma metodologia de abordagem única, correspondendo, antes, a várias metodologias que se

175

176

retroalimentam, configurando um método próprio que privilegia o objeto artístico como
primeiro, acompanhando‑o da profundidade e do horizonte de sentidos dos textos que
sobre ele atuaram, à priori e no simultâneo, assim como, a posteriori, ou seja, a crítica
e a ensaio sobre arte.
É sobre a profundidade e o horizonte dos sentidos dos textos que atuaram sobre
o objeto artístico, à priori e no simultâneo, que nos debruçamos agora, para o caso
particular em estudo, a propósito do Fado, versos de José Régio e desenhos de Julio, de forma
a sustentar uma relação outra entre palavra e imagem pictórica, que ultrapasse a relação
imediata da temática, procurando as aproximações de linguagens artísticas díspares no
processo da criação artística.
Giulio Carlo Argan, na publicação traduzida para português sob o título Guia de
História da Arte, editado pela Estampa em 1992, no ponto dedicado aos Instrumentos do
Historiador de Arte, identifica o conjunto de materiais com que o historiador trabalha, que
vão além da obra de arte no seu estrito senso, avançando a referência a “outro material,
precioso para a reconstrução da cultura artística e dos processos de trabalho dos artistas:
os desenhos que documentam os estudos, as pesquisas, por vezes fazes dos projectos e
da preparação das obras; as gravuras que no passado constituíram um dos principais
intermediários para a difusão do conhecimento da arte dos grandes mestres; as réplicas,
as cópias, as derivações, que, se não podem ser consideradas obras autónomas, são todavia
um precioso de originais perdidos”(2). Complementando, ainda que, “há, finalmente, as
notícias das fontes literárias, os escritos dos artistas, as cartas, os documentos relativos a
encomendas, a pagamentos, às sucessivas vicissitudes das obras”(3).
Ainda na mesma publicação, Maurizio Fagilo, no capítulo primeiro, dedicado
aos Instrumentos de Pesquisa, ao tratar a questão das fontes e literatura artística, reforça a
importância destas para uma correta História da Arte, ao afirmar que “a literatura artística
compreende todo um conjunto de fontes escritas, essenciais para uma correcta história da
arte”(4). Avançando, no seguimento do texto, nomeadamente na alínea C, o conjunto de
fontes acessórias disponíveis ao Historiador de Arte: “O estudo deve basear‑se também
em instrumentos de género diferente”(5), nomeadamente nas “colecções de documentos,
de inventários, de estatutos; as autobiografias dos artistas, as cartas, os livros de contas, os
diários”(6). O autor refere ainda, à data da publicação, que “a correspondência epistolar
entre artistas ou comitentes é numerosa e em parte ainda inédita”(7).
(2) ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio ‑ Guia de História da Arte. 2.ª Edição. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. p. 23.
(3) ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio ‑ Guia de História da Arte. 2.ª Edição. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. p. 23.
(4) Idem, ibidem, p. 73.
(5) Idem, ibidem, p. 83.
(6) Idem, ibidem, p. 84.
(7) Idem, ibidem, p. 84.

Atualmente, a correspondência de escritores, artistas plásticos e músicos, assim
como, um conjunto de documentação de carácter privado, correspondentes ao arquivo
pessoal dos artistas, vem adquirindo um crescente interesse editorial, sendo, no entanto,
em nossa opinião, necessário atribuir‑lhes uma dimensão critica, operativa e efetiva no
estudo e investigação filiados no campo da História e das Teorias das Artes Visuais.
É de facto incontornável que os arquivos pessoais, assim como, as bibliotecas
particulares dos artistas constituem um corpus iconográfico, bibliográfico e documental
potenciador da inclusão de um conjunto de criadores no discurso da história e da crítica
de arte, até então, em repouso na sombra da História.
Da colaboração entre José Régio e Julio sobressai, conceptualmente, a edição de
Fado, desde logo identificável pelo seu subtítulo: versos de José Régio e desenhos de Julio,
numa referência inequívoca à clássica relação entre imagem poética e imagem pictórica,
retomada com pujança cabal na modernidade, fundamentalmente em artistas que
desdobram a sua identidade criativa em duas ou mais artes.
A problemática relação entre imagem poética e imagem pictórica, permaneceu durante
longo tempo, pautada pela subordinação à análise temática, na qual e por via dos estudos
se encontrarem filiados na área da Literatura, a pictórica se subjuga à poética, detendo‑se
insuficientemente nas possíveis relações de retroalimentação e/ou simbiose entre as diferentes
linguagens, assim como, na partilha de ambas no processo criativo do artista.
Em nosso entender, o corpus epistolográfico existente e disponível, resultado da
conjetura profissional de José Régio, à data, professor em Portalegre, e de Julio, engenheiro
civil em Évora, dota a investigação filiada no campo da História e das Teorias das Artes
Visuais de uma nova dimensão, que agora tentaremos apontar.
Marcos Antonio de Moraes, no seu artigo Mário de Andrade: Epistolografia e Processos
de Criação(8), publicado em 2006, identifica três grandes perspetivas de exploração da
correspondência de escritores que, para o caso em análise, adaptamos à terminologia:
correspondência de artistas.
A primeira visa a identificação da expressão testemunhal que define um perfil biográfico, ou seja, as confidências, impressões e as referências à trajetória da vida do artista,
de forma a delinear a psicologia singular do artista, determinante para a compreensão
dos meandros da criação da obra; a segunda procura apreender a movimentação nos
bastidores da vida artística de um determinado período e respetivo contexto; e a terceira,
que o autor define como laboratório de criação, capaz de documentar a gênese e as diversas
etapas de elaboração até à receção crítica da obra.
Dada a profícua epistolografia em torno da edição da obra Fado, uma correspondência
iniciada nos finais de 1938, prolongando‑se até 1940 e ressurgindo, pontualmente,
aquando da crítica ou do lançamento de novas edições, centramos a nossa análise, nos
(8) MORAES, Marcos Antonio de, “Mário de Andrade: Epistolografia e Processos de Criação”. In Manuscrita, revista de crítica
genética 14, centre de documentation du cours de langue et littérature française, Vitória, ES (Dezembro de 2006). pp. 65‑70.
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primeiros momentos da criação da obra, correspondendo, segundo o esquema acima
proposto, ao laboratório da criação, ou ainda, adotando a designação proposta por David
Mourão‑Ferreira, aquando da publicação Fac‑similada do Manuscrito de José Régio,
edição da Câmara Municipal de Vila do Conde, em 1995, ‑ a oficina(9).
A correspondência relativa ao Fado é iniciada por Régio, algures nos finais de 1938,
visto, a 19 de Janeiro de 1939, Julio escrever ao irmão, dirigindo‑se sobre este assunto da
seguinte forma: “José, junto com esta carta segue um rolo com desenhos. […] 2.º‑ Desenhos
para “Fado”. Não tenho desenhos prontos (ao contrário do que supões, segundo deduzo da
tua carta); apenas tenho esses dez estudos que, aproveitando a ocasião te envio, e que terão
de ser desenhados de novo, não sei mesmo se em dimensões menores; há já bastante tempo
que não trabalho neles (agora dá‑me mais a maneira de trabalhar directa e rapidamente a
tinta da China, sem estudo a lápis, nem emendas, de forma, que os desenhos com estudo
prévio, passado num primeiro período de entusiasmo, ficam quàsi esquecidos, só os
retomando quando isso for absolutamente necessário). Talvez esses desenhos não sirvam
para acompanhar os teus versos, mais compridos que altos complicariam a edição. Pode
também ainda ser encarada a hipótese de se empregar desenhos já feitos, ou que venha a
fazer (da maneira rápida) escolhendo aqueles em que haja qualquer relação (no assunto ou
no espírito) com Fado (por exemplo dos 6 desenhos a tinta da China que envio, talvez não
ficassem completamente deslocados, aquele em que há uma mulher deitada na rua e um
bêbado a vomitar, e ainda o outro em que uma rapariga tendo por sobre a cabeça numa
estrela é seguida por um velho Pierrot). Diz o que entenderes, e em que altura, pouco mais
ou menos, tencionas publicar “Fado”. Devolverás, depois, os estudos. […]”(10).
O extrato acima, além da descrição dos desenhos pelo punho do próprio artista, tece um
conjunto de considerações de ordem técnica, que nos permitem identificar um determinado
gosto ou aptidão, optando, a partir de um determinado momento, pelo traço imediato da
tinta‑da‑china. Este é característica da sua produção plástica, fundamentalmente, a partir
da década de 40, permitindo ao público identificar a fase embrionária do processo criativo
da obra de colaboração Fado, assim como, reconhecer um conjunto de traços identitários
da personalidade artística de Julio, que tão bem se viriam a confirmar anos mais tarde.
José Régio, em resposta a esta carta, escreve a 29 de Janeiro de 1939: “[…] Eu queria um
desenho, pelo menos, em cada poesia. O Fado não seria propriamente um livro ilustrado_
mas um livro de colaboração (Fado _ versos de José Régio e desenhos de Júlio). […]”(11).
A afirmação de Régio é inequívoca quanto à relação de complementaridade entre imagem
poética e imagem pictórica, negando a subordinação de uma perante a outra, preconizando

(9) MOURÃO‑FERREIRA, David, “José Régio – Sortilégio de um Manuscrito”. In RÉGIO, José ‑ Novos Poemas de Deus e do
Diabo. Ed. Fac‑símile dos Manuscritos. Vila do Conde: Casa de José Régio – Câmara Municipal de Vila do Conde, 1995.
(10) CER. JSD.41.
(11) MVC‑06919/2‑JRP.

a existência de uma essência criadora diversa, mas simultaneamente una, numa convergência
acordada entre as duas linguagens artísticas, na partilha do mesmo espaço e suporte.
A questão não se esgota e é avanço na correspondência, assumindo um carácter
relacional, quase visceral, de duas linguagens, de duas identidades criadoras autónomas,
na partilha da mesma mensagem, e por isso, a carta de 29 de Janeiro de 1939, redigida
por Régio, afirma: “[…] Ora para dares um desenho para cada poesia, precisas saber, pelo
menos, o número delas, e até de ler algumas. Aí te mando um plano do livro: coisa sujeita
ainda a modificações, mas não tais, que inutilizem os desenhos feitos. […] Mandar‑te‑ei
brevemente algumas poesias dadas por prontas, para mais ou menos veres o tom. Claro
que interpretarás com a mesma liberdade. Quási se poderia, até, dizer, que qualquer
desenho teu teria cabido num livro em que falo (ou julgo que falo) de tôdas as formas
de sofrer e sonhar.[…] O simples título das poesias te dará a indicação necessária do
assunto (demais, como disse, mandar‑te‑ei brevemente algumas). Sendo todas as poesias
no metro tradicional popular de 7 sílabas, (em combinações estróficas mais ou menos
tradicionais), há quatro de ritmo livre, ou mais livre, e menos directamente fadistas, mesmo
no sentido já ampliado e intelectualizado da palavra. São Mar de Vila do Conde, Balada
de Coimbra, Toada de Portalegre, Rapsódia de Lisboa. […] Dos estudos que me envias,
têm perfeita adaptação aos motivos do Fado os seguintes: o homem estendido, com as
crianças no banco; (êste é um dos estudos que me apetecia guardar, pois diz tudo o que
é preciso); o homem cantando à guitarra, com a mulher de cabeça na mão; o homem a
dar um tiro à mulher; (êste, penso que o não deves pôr de parte); a mulher caída com a
guitarra ao lado. E ainda para os outros não seria difícil achar relações; tanto mais que
não pretendendo tôdas as relações igualmente evidentes e directas. Dos desenhos que
me deste, também pelo menos três caberiam inteiramente. […]”(12).
Retomando o documento epistolográfico de 29 de Janeiro de 1939, no seu desenvolvimento, José Régio acrescenta valor crítico à produção plástica de Julio, como é
entendível na consideração: “[…] Obrigado pelos teus desenhos, que me parecem
todos bons. Julgo que, sem nada terem perdido das qualidades de expressão, (antes
pelo contrário) êstes tem agora uma segurança e uma originalidade de estilo através das
várias maneiras que já nos mais antigos se pressentia, mas nem sempre se via tão bem.
Também gostei muito dos estudos; e confesso que dois ou três me apetecia ficar também
com êles. Gosto muito dos desenhos a lápis. E depois, há estudos que valem tanto ou
mais do que as obras de que são simples esboço. […]”.(13)
Quanto ao seu conteúdo, a citação é profundamente relacionável com as indagações
que José Régio viria a levar a cabo entre 1940 e 1967, no ensaio Em Torno da Expressão

(12) MVC‑06919/2‑JRP.
(13) MVC‑06919/2‑JRP.
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Artística(14), ao dedicar parte da reflexão, assim como, um conjunto de notas críticas
publicadas em períodos, a uma arte que não ultrapassa a mera intenção, o estrito domínio
da aspiração, nunca chegando verdadeiramente a ser Arte.
Às considerações tecidas a propósito do conjunto de estudos a lápis que Julio lhe
enviara em rolo, anexo à carta de 19 de Janeiro de 1939, Régio acrescenta os seguintes
dados, relevantes para o entendimento da relação umbilical entre imagem poética e
imagem pictórica, conforme se constata na carta de 18 de Fevereiro de 1939, e na qual
se pode ler: “[…] A respeito dos desenhos a lápis: Efetivamente, gosto muito de desenhos
a lápis; mas não te falava nêles a propósito dêste caso especial de desenhos para o Fado
‑ embora tivesse gostado, como te disse, dos teus esboços (que são a lápis e alguns
perfeitamente adequados ao Fado) a ponto de não desistir de ficar depois com alguns.
Penso, pelo contrário, que para o Fado convinha não pores de parte a tinta da China.
A principal razão é a seguinte: O lápis parece‑me dar ao desenho maior delicadeza, maior
espiritualidade, mais vago. Ora a maioria dos meus fados são, como verás, violentos,
negros, crus, prosaicos, em parte populares. Isto é o que primeiro saltará à vista. Pelos
requintes rítmicos e técnicos de alguns, suponho que bem pouca gente dará. A tinta
da China parece‑me, pois, mais própria a desenhos dum livro desta natureza. Acresce
que penso, justamente, em escolher para papel do livro um papel de aparência áspera e
grosseira;_ embora possa, até, ser bom. E por mim, não gosto de ver os desenhos dum
livro em papel diferente do texto: parecem ali metidos à fôrça. O lápis exigiria um papel
próprio. Eu tencionava fazer imprimir os desenhos no mesmo papel do texto (com o
reverso em branco). Amanhã ou depois te mandarei algumas poesias, e depois irão indo
outras. Por elas verás que há alguma razão para isto que te digo, pensarás, e resolverás
como entenderes. O formato do livro deve ser pouco mais ou menos o do Volume de
Teatro, cujas dimensões te mandei. Mas claro que nada te poderei dizer de seguro a êsse
respeito enquanto não escolher o papel. O que me parece convir, como já te disse, é que
os desenhos sejam no sentido da altura, e todos na mesma maneira; mas a êsse como a
outros pontos não faço senão aventar uma opinião,_ e tu resolverás. […]”(15).

(14) RÉGIO, José – “Em Torno da Expressão Artística”. In Três Ensaios Sobre Arte: Em Torno da Expressão Artística, A Expressão e o
Expresso, Vistas Sobre o Teatro. Lisboa: Portugália Editora, 1967.
(15) MVC‑06018‑JRP.

Sem título,
c. 1938,
Grafite sobre papel,
40,5 x 47 cm,
Coleção Câmara Municipal de Vila do Conde.]

Sem título,
1941,
Tinta‑da‑china sobre papel,
34 x 25 cm,
Coleção Câmara Municipal
de Vila do Conde.]

A profícua troca de correspondência entre José Régio e Julio prolonga‑se no tempo,
aguardando o primeiro pelos desenhos do segundo e o segundo pelos poemas do primeiro,
num impasse, até que a 20 de Setembro de 1940, Júlio escreve a Régio dizendo‑lhe o
seguinte: “[…] Escrevo‑te hoje sôbre o assunto dos desenhos para o “Fado”. […] Parece
‑me melhor adotar‑se a segunda solução de que me falaste, ou seja aproveitar desenhos já
feitos, todos da minha maneira rápida, que me parecem ser os mais expressivos. Como
sabes, costumo fazer esses desenhos em grande quantidade, sempre em volta do mesmo
assunto, durante dias, mezes ou até anos. Sendo alguns dos assuntos das tuas poesias os
mesmos de alguns dos meus desenhos, será possível fazer‑se uma escolha desses desenhos
para incluir no “Fado” […](16).
Aquilo que aparentemente parece ser um comprometimento à obra de colaboração,
visto a proposta de ambos os intervenientes no processo de criação ser incluir desenhos
pré‑existentes é, antes, em nosso entender, uma confirmação das proximidades e afinidades
intelectuais e artísticas dos dois autores, onde a afinidade é uma pré‑existência à edição
do Fado e não uma imposição promovida pela obra de colaboração.
A correspondência traz, ainda, um dado relativo à questão das séries da obra plástica
de Julio, que potencia um entendimento outro sobre a questão. O artista plástico ao
afirmar: “[…] costumo fazer esses desenhos em grande quantidade, sempre em volta do

(16) CER.JSD.54.
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mesmo assunto, durante dias, mezes ou até anos […]”(17), acrescenta uma outra dimensão
àquilo a que crítica e a história da arte designaram por séries, da qual a série poeta é
sobejamente a mais conhecida.
Mas a questão que se levanta perante a afirmação de Julio ao perseguir sistematicamente e, até mesmo exaustivamente, uma imagem que o atormenta ou deslumbra,
desenhando‑a e redesenhando‑a até encontrar a forma perfeita, recupera paralelismos
diretos na produção poético‑literária de José Régio, ao refazer sistematicamente o mesmo
manuscrito, conforme o arquivo atesta, num exercício premente de depuração.
Deste modo, conscientes do breve apontamento que o presente artigo reproduz,
considera‑se fundamental para a (re)leitura, que se impõe, do Modernismo em Portugal,
o estudo crítico e análise do corpus epistolográfico, em arquivo no Centro de Estudos
Regianos e na Câmara Municipal de Vila do Conde, recolocando na cena intelectual e
artística o pensamento de duas figuras maiores dos movimentos de vanguarda do século XX.
Rui Miguel Almeida Maia(18)
Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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(17) CER.JSD.54.
(18) Doutorando em História da Arte Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

 s Margens do Escrever‑se em Páginas do diário íntimo de
A
José Régio
Dentro do universo dos textos autobiográficos, o diário ocupa, na contemporaneidade,
um espaço de grande relevância. Pela sua ductilidade, o diário é um continente quer
no que se refere aos temas que nele podem ser registados, quer no que à forma (estilo)
diz respeito. Neste sentido, Palma‑Ferreira definiu‑o como um «campo de batalha de
todas as contradições de um eu que nem se encontra nem se perde»(1) e acrescentou
que a escrita de um diário é um exercício «na libertinagem da liberdade, destruição das
fronteiras entre a literatura e a não‑literatura»(2). Numa primeira abordagem, a escrita
diarística aparece efetivamente como um registo despretensioso. É, como metaforicamente
afirmou Blanchot, uma «âncora que rasa o fundo do quotidiano e se agarra às asperezas
da inutilidade»(3). Noémie Cadet define o diário como «une pratique d’écriture ordinaire
et personnelle partagée entre profondeur existentielle (exploration psychologique et
aventure spirituelle) et réalisme quotidien»(4).
Esta escrita coloca o sujeito numa posição de grande frontalidade, como quem
friamente se olha ao espelho. Tal olhar reveste‑se de uma indelével ambiguidade, podendo
ser causa de angústia ou despertando uma atitude narcísica (recorde‑se, a propósito, o
conto «O espelho» de Machado de Assis). José Saramago apresenta o primeiro volume
dos seus Cadernos de Lanzarote, refletindo acerca desta atitude de autocontemplação de
si. A reflexão que faz sobre o aparecimento do seu diário é a seguinte:
«Gente maliciosa vê‑lo‑á como um exercício de narcisismo a frio, e não serei eu quem
vá negar a parte de verdade que haja no sumário juízo, se o mesmo tenho pensado
algumas vezes perante outros exemplos, ilustres esses, desta forma particular de
comprazimento próprio que é o diário.»(5)

(1) Palma‑Ferreira, João, Diário. In Álvaro Salema. «Diário Íntimo». In Dicionário de Literatura. Atualização – 1.º volume. [Dir.
de Jacinto do Prado Coelho]. Lisboa: Livraria Figueirinhas, 2002, p. 288.
(2) Ibid.
(3) Blanchot, Maurice, O livro por vir. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 1984, p.195.
(4) Cadet, Noémie, Écrits ordinaires singuliers. Façons de (se) dire, façons de (se) voir, façons de faire. Paris: DSAA Design Produit
/ École Boulle, 2016, p. 21.
(5) Saramago, José, Cadernos de Lanzarote. 1.º Vol. Lisboa: Caminho, 1994, p.9.
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O certo é que, depois da revolução freudiana, a vida individual ganhou um reconhecimento inaudito que os vários “ismos” do início do século XX não se cansaram de
expressar. Graças à valorização da experiência pessoal e irrepetível, registar os episódios
insignificantes do quotidiano ganhou significado – não é anodinamente que Milan Kundera
escreveu, já neste século, uma singular narrativa intitulada A festa da insignificância(6).
Régio, figura maior do nosso segundo modernismo, manteve a custo um diário. Foi,
como ele mesmo disse, um diarista errático e pouco persistente. Esse diário está hoje
publicado sob título Páginas do Diário Íntimo(7).
Acompanha o autor de Biografia um claro desagrado sempre que equaciona o valor do seu
diário, cuja revelação nos é dada em expressões de caráter depreciativo. Estas vão ponteando
o discurso pessoal, tematicamente disperso e emaranhado, com uma força bem contundente.
Acontece, por exemplo, a 18 de novembro de 1958, quando escreve: «Mas isto presta, este
diário cobarde?»(8); ou, passado pouco mais de um ano, a 17 de janeiro de 1960: «Mais uma
vez me esforço a escrever umas linhas neste diário falhado»(9). É inegável a depreciação desta
forma de escrita que, contudo, vai mantendo, com um esforço de que tem consciência.
A questão de fundo deste menosprezo (que não deixa de ser curioso, nomeadamente
se tivermos em conta que em muitas das entradas diarísticas o autor defende a grandeza e a
singularidade da sua obra) tem de ser equacionada à luz da problemática acerca da expressão
e, consequentemente, das possibilidades da escrita revelar o homem. Neste âmbito, a escrita
diarística é sentida como profundamente decetiva, na medida em que não consegue cumprir o
seu desígnio de trazer à luz a verdade acerca do sujeito que se toma como centro do seu próprio
discurso, dada a identidade entre autor, narrador e personagem. Afirmações como «Releio
algumas páginas deste diário, e logo me desgosto delas. Sinto‑me cheio de ideias e pontos
de vista. Mas onde aparecem no meu Diário?»(10), ou as acima citadas, dão conta deste sentir
a escrita diarística como uma expressão impura e irremediavelmente falhada. Como temos
vindo a dizer encontramos, ao longo das Páginas do Diário Íntimo, muitas entradas em que
José Régio explicita a sua dificuldade em escrever um diário. Numa entrada diarística registada
em Portalegre, a 19 de dezembro de 1964, reflete sobre essa sua dificuldade, afirmando:
«A dificuldade quase invencível que tenho em manter um diário – é que, gostando muito
de falar de mim, gostando demasiado, me não interessa, todavia, falar directamente
de mim senão através de uma obra literária. Mas um Diário não é uma obra literária;
ou os Diários que o são deixam de ser Diários.»(11)
(6) Kundera, Milan, A festa da insignificância. Alfragide: Dom Quixote, 2014.
(7) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo. 2.ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2000. Nota: as citações serão
todas desta edição.
(8) Ibid., p. 332.
(9) Ibid., p. 343.
(10) Ibid., p. 257.
(11) Ibid., p. 362.

É evidente a primazia concedida à expressão artística, como forma de revelação do
“eu”. Usando expressões de Assunção Morais Monteiro(12), podemos dizer que Régio não
se escreve no diário, e tem consciência disso. Ele apenas escreve o diário, reconhecendo
que, por não ser uma expressão artística, esta forma de escrita, além de ser penosa, não
lhe abre a possibilidade de verdadeiramente se revelar. Curiosamente, pensamos não ser
hiperbólico afirmar que o autor da Confissão dum Homem Religioso viveu submerso no
desejo de se escrever, até porque, para ele, o homem é condição sine qua non de toda a
criação artística. Toda a obra regiana é atravessada, mais ou menos explicitamente, por
um imperativo de autoanálise(13).
Na “Introdução a uma obra”, longo texto que acompanha a edição de Poemas de
Deus e do Diabo, o poeta e ensaísta identifica como uma das suas características mais
vincadamente afirmadas “cavar e escavar no mundo interior – e não só dum ponto de
vista estético”(14). Sem deixar de ser e estar atento ao mundo (e de nele exercer uma
atividade cívica que não pode ser escamoteada), é evidente que a obra de Régio tem no
seu âmago a atitude narcísica do sujeito que se debruça sobre si. Mas o mito é superado
porque este gesto não é meramente contemplativo, mas sim analítico – surge do gosto
de se analisar e gera um olhar introspetivo. Assim, ao mesmo tempo que é poética, essa
atitude é filosófica e dramática. O soneto “Narciso” ilustra bem esta descida do eu por
dentro de si. «Dentro de mim me quis eu ver. Tremia / Dobrado em dois sobre o meu
próprio poço...»(15), declara o sujeito poético. Narciso – o do mito – patenteia o drama
da exterioridade. Régio, com a sua persistente obra, “treme” dobrando‑se para dentro.
Este narcisismo, tal como Carlos Reis(16) explicitou a propósito da definição do modo
lírico, não pode ser confundido com egoísmo nem, como chegou a acontecer com uma
crítica azeda em relação a Régio, com umbicalismo.
Recorde‑se que, nessa “Introdução a uma obra”, o autor afirmara (ainda que
socorrendo‑se de uma estrutura interrogativa) o seu pendor para a autoanálise:
«Uma coisa, porém, me interessa, entre várias outras, neste ensaio: Esboçar, sob certos
aspectos, um estudo da minha própria personalidade estética. O arrojo e a ambição desse
projecto, já no princípio os deixei assinalados. Mas não estará ele de acordo com algumas
(12) Monteiro, Maria Assunção Morais, «Escrever um diário ou escrever‑se num diário?». In Largo mundo alumiado, Estudos em
homenagem a Vítor Aguiar e Silva. [Org. de Carlos Mendes de Sousa e Rita Patrício]. II Volume. Braga: Centro de Estudos
Humanísticos / Universidade do Minho, 2004, pp. 729‑744.
(13) É comum a vários estudos sobre a obra regiana o apontar a necessidade de autoconhecer‑se como um tema central dessa mesma
obra. Leia‑se, por exemplo, o artigo “José Régio. Autobiografismo e modernidade literária”, de Giampaolo Tonini, no qual se
apontam três temáticas principais da obra regiana, a saber: primeira, necessidade/impotência de autoconhecimento; segunda,
Deus e o diabo, o anjo e o demónio de memória baudelaireana; terceira, a multiplicidade do eu. (Tonini, Giampaolo, «José
Régio. Autobiografismo e modernidade literária». In Boletim do Centro de Estudos Regianos. Câmara Municipal de Vila do
Conde, n.º 6/7. 2000, p. 107).
(14) Régio, José, «Introdução a uma obra». In Poemas de Deus e do Diabo. 7.ª edição, Porto: Brasília Editora, 1969, p. 158.
(15) Régio, José, Poemas de Deus e do Diabo. 7.ª edição, Porto: Brasília Editora, 1969, p. 19.
(16) Reis, Carlos, O conhecimento da literatura. Introdução aos estudos literários. Coimbra: Almedina, 1999.
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tendências que supus visíveis logo nas minhas primeiras tentativas? não será manifestação
do meu pendor a gostosamente me servir de mim como dum indivíduo estranho? em
desdobrar‑me em observado que se exprime e observador que o exprime?»(17).

Por outro lado, e retomando a questão da expressão artística, importa fazer notar
que a primazia que lhe é concedida se funda no facto de possibilitar a universalização
do eu pessoal, porque se dilui a fronteira entre o “eu” e o “outro”, na medida em que,
falando de si, o poeta fala do Homem. Num registo de Portalegre, 19 de dezembro de
1964, Régio refere‑se à criação da obra literária como um processo de indelevelmente
se “outrar”, se escrever em terceira pessoa.
«Quando, numa obra literária, falo de mim – directa ou indirectamente – já simplesmente
falo de um homem. Escrevo eu, mas estou escrevendo na terceira pessoa. Salta isso à vista
em muitos dos meus poemas, e não deixa de ser verdade quando não salta à vista.»(18)
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A primazia do conhecimento de si é pedra angular de todo o edifício gnoseológico
regiano – até porque é deste conhecimento que provém o conhecimento da humanidade
e de Deus. O narrador d’ «As pseudo‑memórias incompletas de Jaime Franco», que
constituem o XVIII capítulo do romance Jogo da Cabra Cega e que poderemos considerar
uma mise en abyme não só do Jogo, como também de grande parte da ficção regiana,
é claro ao afirmar «através do conhecimento de mim, se me revelava a humanidade.
E assim se me revelou Deus!»(19). Fica bem vincado o postulado regiano segundo o qual
o conhecimento do eu torna possível o conhecimento e a compreensão do(s) outro(s).
Esta é, aliás, a terceira conclusão que ele aponta no final da reflexão autocrítica que
intitulou “Introdução a uma Obra”:
«Todo o artista fala dos outros quando de si, e de si quando dos outros, porque
através dum homem, que é, fala do homem. Toda a criação artística é, por um lado,
fundamentalmente subjectiva, por outro, (e na medida em que atinge não só a
intemporalidade, não só a universalidade, como também a simultaneamente diversa e
una realidade humana) fundamentalmente objectiva. Pelo simples facto de ser homem,
todo o homem, por excepcional que seja, fala do homem ao falar de si.»(20)

A par da obsidiante busca de si, temos de colocar a premente necessidade de se
revelar, de se dar a conhecer ao(s) outro(s). Foucault, referindo‑se expressamente à escrita
de cartas (outra consagrada forma de expressão autobiográfica), afirma que «escrever é
(17) Régio, José, «Introdução a uma obra». In Poemas de Deus e do Diabo. p. 156.
(18) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo. p. 362.
(19) Régio, José, Jogo da CabraCega. 4.ª edição, Porto: Brasília Editora, 1982, p. 377.
(20) Régio, José, “Introdução a uma obra”. In Poemas de Deus e do Diabo. p. 169.

pois «mostrar‑se», dar‑se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro.»(21). O “eu”
que escreve dirige‑se sempre a um “tu” (mesmo quando este não está explicitamente
presente no discurso). Toda a escrita é, portanto, dialógica. Este dialogismo é muito
evidente ao longo de Páginas do Diário Íntimo, e manifesta‑se ostensivamente na inclusão
de cartas que o autor vai recebendo (e de outras que ele escreve e, depois, transcreve
para o diário). Em termos discursivo, a voz do sujeito (autor‑narrador‑personagem)
apaga‑se momentaneamente, para ceder lugar à voz de outros que com ele dialogam
epistolarmente. O diário torna‑se profundamente polifónico. Esta polifonia manifesta
uma profunda preocupação do autor com as relações humanas, com a abertura ao outro
e, de modo mais enfático, com a amizade. Esta asserção é validada pelas referências,
sempre bem dolorosas, à degradação da amizade com José Marinho. Esta relação de
Régio com José Marinho é um dos assuntos mais sistematicamente retomados ao longo
de Páginas do Diário Íntimo, pelo que não pode deixar de despertar a atenção do leitor.
Régio sentiu profundamente essa deceção «demasiado inesperada e amarga»(22), razão
pela qual retoma o tema com dolorosa insistência. Mesmo na Confissão dum Homem
Religioso é retomada esta questão. Aí afirma: «muito doloroso sentia o corte com qualquer
das velhas amizades». E acrescenta: «Convincentemente o pude verificar nas duas ou
três vezes que tal sucedeu. Perder dois ou três velhos amigo foi certamente dos grandes
sofrimentos da minha vida.»(23). Refletindo acerca deste tópico, não podemos deixar de
recordar o caráter catártico inerente à escrita diarística, mas esta ideia será desenvolvida
mais adiante.
A inclusão de correspondência com outros autores e críticos literários não deixa de
ser sentida, pelo próprio Régio, como problemática, nomeadamente em termos éticos.
É que a sua posição nunca é anódica. O diarista, impossibilitado de renegar a sua posição,
é aquele que decide sobre a correspondência a registar (copiar) para o diário. Ele é o
demiurgo que controla e organiza essas trocas conversacionais / epistolares. Refletindo
sobre este aspeto, Régio afirma:
«Bem sinto, dolorosamente, que há uma espécie de indelicadeza, impudor, indiscrição,
em se transcrever num diário as cartas que se escreve: um impudor a que talvez eu não
tenha direito, porque não estou só em causa. Todavia, como poderei manter um diário
senão impudico? Senão indiscreto? Além de que a indolência e a falta de tempo nem
sempre me permitem deixar transcritos doutro modo os meus sentimentos ou ideias.»(24)

Associado a esta questão ética surge também o pudor que impede Régio‑diarista da
confissão plena. Mesmo escrevendo para si, a certeza (que o devir histórico veio confirmar)
(21) Foucault, Michel, O que é um autor?. 3ª edição. s/l: Veja, 1992, p. 150.
(22) Régio, José, Páginas do diário íntimo. p 284.
(23) Régio, José, Confissão de um homem religioso. 2.ª edição, Porto: Brasília Editora, 1983, pp. 158‑159.
(24) Régio, José, Páginas do diário íntimo. p 144.
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de que o diário acabaria por ser publicado sempre o impediu – como a todos os que escrevem
diários(25) – de se revelar com toda a sinceridade, e de, como ele referiu, “dizer tudo”:
«Duas outras razões me parecem não menos sérias do que essa, – na minha natural
relutância por um diário que insisto em querer manter: Uma, é a ideia de que, mais cedo
ou mais tarde, por deliberação minha ou não, este diário virá a ser publicado. Outra,
é a certeza antecipada (em parte – mas só em parte – derivada da razão antecedente)
de que nunca, num diário, ousarei dizer tudo.»(26)
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Considerando a posição que Régio assume em relação ao diário, apetece perguntar
por que razão manter esse diário, forçar‑se a essa escrita diarística. A resposta mais clara e
simples (sem querer tornar simplista a complexidade de Páginas do Diário Íntimo) parece
ser: porque se trata do diário de um artista. Segundo o prosador d’ A Velha Casa, o valor
que o seu diário possa ter reside no facto de ser o diário de um criador literário, de um
artista. É esta a avaliação que ele faz num momento já bem avançado da sua vida, quando
a 16 de maio de 1961, anota a seguinte passagem: «Algumas coisas se têm passado durante
estes meses – em que nada escrevi neste podre diário. Ora «este podre diário», se algum
interesse ainda pode ter, é o de, sobretudo, ser o Diário dum escritor»(27). O conflito vivido
por Régio‑diarista é constante e de grande monta. O diário, enquanto género autobiográfico
preso ao quotidiano, impõe uma escrita espontânea e, por isso, muito livre de preocupações
estilísticas. Mas José Régio assinalou e assumiu, reiteradamente, a sua personalidade
artística. Neste sentido, a 22 de outubro de 1946, procurando uma explicitação da sua
natureza artística, afirma: «Tendo, como artista, a ordenar, a escolher, a preparar e cultivar
até os sentimentos, impressões, emoções e pensamentos mais sinceros. Em suma: tendo a
aproveitar‑me para a minha criação artística»(28). Este aproveitar‑se para a criação artística
tem de ser entendido à luz da necessidade de dar forma literária à expressão de si. O sujeito
é artisticamente transfigurado. Em Páginas do Diário Íntimo, o poeta do “Cântico Negro”
confessa o prazer em caricaturar, em deformar o original – metaforicamente apresentado
pela imagem do «menino que, pegando no seu próprio retrato, se pusesse com um lápis a
tornar os olhos maiores, a acrescentar os ombros, a desenhar um capacete de guerreiro na
cabeça, e fazer um bigode sobre a boca infantil... Os meus versos são um pouco isto, são até
muito isto»(29). A arte, assim entendida, é uma forma de se mascarar, de dar nova forma ao
original. Mas é também um processo pelo qual se fazem sobressair traços caraterizadores,
(25) Gregorio Marañon tem, acerca deste assunto, uma afirmação bem contundente: “Nadie escribe un Diario sin la intención,
más o menos hundida en lo profundo da la subconsciencia, de que algún día sea conocido.” (Marañon, Gregorio, Amiel, un
estudio sobre la timidez. 11.ª edição. Madrid: Espasa‑Calpe, 1967, p.36).
(26) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo. pp. 81‑82.
(27) Ibid., p. 353.
(28) Ibid., p. 81.
(29) Ibid., pp. 51‑52.

Página autógrafa do Diário de José Régio. Entrada de Coimbra, 14 de Março de 1924.

exigindo ao leitor um grande esforço de atenção, no sentido de ser capaz de ver para além
dos traços que, realçando, também escondem.
Régio sonhou «Uma arte em que as palavras fossem as rigorosamente justas, próprias,
adequadas, – e ao mesmo tempo inesperadas e sugestivas. Uma combinação imprevista
de palavras vulgares. O rigor científico, a precisão ascética, – e o indefinido e rico da
música. A simplicidade que nada sacrifica da densidade, da subtileza... e do perigo.»(30)
Não admira, portanto que a escrita do diário – essa escrita cheia de uma despreocupação
quotidiana lhe não despertasse interesse. Além disso, a obra de Régio repete‑nos que
a revelação não é para todos e que de nada adianta a revelação direta. Neste âmbito é
bem elucidativa a intervenção de Rolão Rebolão que, no momento em que o Príncipe
Leonel se preparava para revelar a todo o povo as suas orelhas de burro, soluça aflito:
«não te descubras a eles! É que só eu posso saber, meu senhor! Eles não merecem..., não
entenderão, meu senhor! Piedade! A verdade não é para todos...»(31).
Já acima, a propósito da perda de amizades queridas, nos referimos à dimensão
catártica da escrita. Pretendemos evocar ainda uma outra temática de enorme relevância
na obra do criador de Há Mais Mundos. Referimo‑nos ao tema da morte (e ao do
sofrimento a ela associado). É relevante notar que, em momentos de grande sofrimento
relacionados com a perda de familiares queridos, Régio retoma a escrita do diário. Essa
escrita diarística exercer uma ineludível função catártica, na medida em que, através dela,
o escritor se liberta e purifica das suas dores e angústias. O diário é um confidente, um
poço para dentro do qual o sujeito despeja a sua dor. A este respeito, não deixa de ser
elucidativo ler diários de jovens que viveram situações de guerra. O caso de Anne Frank
é o mais célebre e ela frequentemente reconhece a força purificadora da escrita diarística,
porque, nas suas palavras, o papel tem «mais paciência que as pessoas»(32).
Por outro lado (a dualidade é uma marca indelével da arquitetura literária de Régio),
a escrita diarística é sentida como uma violência, um doloroso remexer nas próprias
feridas. Cite‑se, como exemplo, a seguinte passagem:
«Sinto‑me hoje tão cansado, que não sei o que faria se tivesse uma pistola. [...]. Estou
cansado de fingir e de mentir; e sinto‑me incapaz de me desmascarar... Vivo numa
inquietação de todos os instantes, e tenho medo de tudo e de todos. Para que hei‑de
eu escrever estas coisas? Já não escrevo neste diário sem me violentar. E para que hei‑de
eu violentar‑me a escrever nele? Remexo em mim próprio.»(33)

Como se evidencia, escrever o diário é ao mesmo tempo, por paradoxal que possa
parecer, sentido como um processo agónico, pelo sofrimento que causa, e anagógico,
(30) Ibid., p 149.
(31) Régio, José, O Príncipe com Orelhas de Burro. 7.ª edição, Porto: Brasília Editora, 1986, p. 299.
(32) Frank, Anne, O diário de Anne Frank. Carnaxide: Livros do Brasil, 2009, p. 21.
(33) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo. pp. 45‑46.
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sublimando esse sofrimento e permitindo uma purificação das emoções. Descendo e
“cavando” – como dizia Régio – por dentro de si, o sujeito eleva‑se na e pela escrita.
Numa avaliação global de Páginas do Diário Íntimo, podemos recuperar uma
metáfora que usamos, aquando da realização de um trabalho académico: o diário de
Régio «surge como a “guia” da estrada. A metáfora serve para elucidar que (i) este texto
diarístico acompanha todo o percurso literário de Régio; (ii) este texto não é o essencial
do percurso; ele está na margem; (iii) mas este mesmo texto orienta (ajuda) a condução,
isto é, é um importante auxiliar para uma leitura profunda de toda a obra produzida
por José Régio»(34). Como também dissemos, na altura, «o diário regiano aparece‑nos
como uma escrita que é espelho onde se reflectem inúmeras imagens. E quando a obra
/ imagem parece finalmente concluída, o Autor, com um terrível e impiedoso golpe,
tudo reduz a pó e cinza. Torna‑se uma escrita‑espelho‑sem‑imagem»(35).
Efetivamente a grande imagem que nos fica da leitura de Páginas do Diário Íntimo
é a de um caleidoscópio, em que, fragmentariamente (e por vezes de forma antagónica),
o “eu” apresenta de si sucessivas definições, escrevendo‑se e dando‑se a ver como um
ser inabarcável. Acresce que as faces que o diário mostra, quando comparadas com
outras faces (re)construída na obra literária, são efetivamente faces/máscaras que se vão
sobrepondo. Como afirmou Abel Barros Baptista:
«Em suma o que decide o interesse e a oportunidade de publicação, o sentido e
o valor do diário, é a sua condição de espelho deceptivo, indiferente às imagens que
reflecte porque sabe que valerá sempre e apenas pela capacidade de multiplicar até ao
infinito as imagens de si próprio.»(36)
O que nos resta é viajar pelas Páginas do Diário Íntimo, certos de que, «Em qualquer
aventura, / O que importa é partir, não é chegar»(37). Italo Calvino, defendendo o valor
dos livros de viagem, assegura que «os países mudam de ano para ano, e fixando‑os tal
como foram vistos regista‑se a sua mutável essência; e neles [nos livros de viagem] pode‑se
exprimir algo que está para além da descrição dos lugares vistos, uma lição entre si e a
realidade, um, processo de conhecimento»(38) (p.13). O mesmo se poderá dizer, com
toda a propriedade, dos diários.
Carlos Teixeira
Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico de Bragança
(34) Teixeira, Carlos, “Escrever‑se” e/ou “Outrar‑se”. Escrita e revelação em Páginas do Diário Íntimo de José Régio. Vila Real:
UTAD, 2008, p. 163.
(35) Ibid., p. 165.
(36) Baptista, Abel Barros, «O espelho perguntador». In Colóquio / Letras, n.º 143/144. 1997, p. 78.
(37) Torga, Miguel, «Viagem ». In Antologia poética. 4.ª Edição. Coimbra, 1994, p. 242.
(38) Calvino, Italo, Um otimista na América. Alfragide: Dom Quixote, 2016.

 iferentes paisagens – uma viagem pelas obras de Júlio Dinis
D
e José Régio
Introdução
Fazendo jus à temática das “paisagens culturais”, pareceu‑me interessante refletir sobre
a paisagem, a qual surge representada através de diferentes artes, nomeadamente, a nível
literário, como sucede com as obras de Júlio Dinis (1839‑1871) e de José Régio (1901‑1969).
Efetivamente, apesar de viverem em séculos diferentes (Júlio Dinis nasce em 1839
e José Régio, sessenta e dois anos depois, em 1901), as similitudes entre estes dois
escritores são numerosas.
A título de curiosidade, vale a pena evidenciar alguns dos aspetos mais relevantes,
que dizem respeito a estas duas personalidades distintas, como é o facto de ambos terem
nascido no Norte de Portugal – respetivamente, no Porto e em Vila do Conde – e de
se terem deslocado para terras pequenas, o que favorece a produção de textos literários,
alusivos à paisagem campestre.
Outro elemento comum consiste na escolha da profissão: Júlio Dinis forma‑se em
Medicina, mas não exerce a respetiva função, devido a problemas de saúde, ocupando
o lugar de demonstrador na Escola Médico‑Cirúrgica do Porto e José Régio licencia‑se
em Filologia Românica, efetivandose no Liceu Mouzinho da Silveira, na cidade de
Portalegre, tendo ambos sido professores. Esta referência é importante, na medida em
que estas duas figuras utilizam a palavra e a capacidade de a transmitir, redigindo obras,
que contemplam as suas reflexões e os seus propósitos.
Outro dado comum consiste no facto de os autores utilizarem pseudónimo: Júlio Dinis
é Joaquim Guilherme Gomes Coelho e José Régio é José Maria dos Reis Pereira, ocultando
ambos a sua verdadeira identidade, supostamente, devido à sua timidez e discrição.
De acrescentar que os dois autores redigem uma obra multifacetada, expressa pelo
modo lírico, através dos seus poemas; pelo modo narrativo, com os seus romances, contos
e novelas, e pelo modo dramático, através das peças de teatro, redigindo, igualmente,
diversos ensaios críticos. Todavia, Júlio Dinis(1) é reconhecido, essencialmente, como
romancista, enquanto José Régio(2) sobressai, sobretudo, como poeta.
(1) Obras do autor: As Pupilas do Senhor Reitor (1867), A Morgadinha dos Canaviais (1868), Uma Família Inglesa (1868), Os
Fidalgos da Casa Mourisca (1871); Serões da Província (1870); Poesia (1874); Inéditos e Esparsos (1910); Teatro (1946‑1947).
(2) Algumas obras do autor: Poemas de Deus e do Diabo (1925), As Encruzilhadas de Deus (1936), Fado (1941); Jogo da Cabra Cega
(1934), Davam Grandes Passeios aos Domingos (1941), O Príncipe com Orelhas de Burro: História para Crianças Grandes (1942),
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1. O conceito de “paisagem”
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Enunciados os vários pontos em comum, a explicitação da temática, subjacente
a este estudo, baseia‑se no conceito de “paisagem”, considerada como o conjunto de
elementos, dotados de aspetos naturais e culturais, os quais são percetíveis pelo ser
humano como unidade e totalidade.
Apresentando‑se como espaço em integração com o sujeito, a paisagem representa
tudo aquilo que, através dos sentidos, está ao alcance da perceção do ser humano,
possuindo aspetos diferenciados, advenientes, não só das suas características físicas,
mas também do olhar de quem a observa. Verifica‑se tal facto, porquanto é possível
que dois indivíduos diferentes observem a mesma paisagem e possuam impressões e
opiniões diferenciadas.
A paisagem assume‑se, portanto, como representação da realidade, visível no contraste
existente entre o modus vivendi urbano e o modus vivendi rural, nas descrições de cada
um destes meios, das ambiências e das atitudes daqueles que os habitam, inserindo em
si mesmo, um conjunto de valores, que conduz os leitores a assumirem uma atitude
crítica, baseada em dois pontos fulcrais: a condenação e subsequente rejeição do ambiente
citadino e a apologia e aceitação do ambiente natural.
Deste modo, ao espaço contaminado pela ociosidade e pelas aparências, Júlio Dinis
e José Régio contrapõem a singeleza da natureza, onde tudo floresce e se regenera, num
encontro com a genuinidade das raízes de cada indivíduo, cuja descoberta ou redescoberta
é o retorno a um estado de autenticidade e de pureza.
Para que tal suceda, ambos os autores recorrem à utilização de referentes e, cumulativamente, à descrição, através da qual é possível que o leitor se situe num determinado
tempo e num determinado espaço, surgindo como ponto funcional do texto literário,
que permite a compreensão ficcional e/ou lírica, através da contextualização de factos,
inscritos através de referências geográficas.
E se descrever é pintar com palavras e fazer ver, mentalmente, aos leitores aquilo que
têm diante dos olhos ou na mente, a descrição da paisagem permite, por conseguinte,
reconstituir elementos específicos, que levam os leitores a penetrarem nos ambientes
representados e a vivenciarem as sensações que as personagens neles experienciam.
Na verdade, a singularidade da paisagem reside nos seus elementos tangíveis e
intangíveis: por um lado, porque representa lugares e espaços; por outro, porque corporiza
diferentes estados de alma, resultantes da ligação entre a interioridade do indivíduo em
comunhão com a essência dos lugares.
Dotada de uma valorização simbólica, originada pela ação e pela interação de
fatores naturais e humanos, a paisagem constitui‑se, na escrita literária, como expressão
de significações de uma realidade e de um imaginário, que se definem como experiência
A Velha Casa – volumes I‑V (1945‑1966), Histórias de Mulheres (1946); Jacob e o Anjo e Três Máscaras (1940); António Botto
e o Amor (1938).

estética, expressa na dimensão subjetiva, proveniente da apreciação humana sobre os
seus elementos.

2. A representação da paisagem nas obras de Júlio Dinis e de José Régio
2.1. Júlio Dinis
Centrando‑me no século XIX e na obra de Júlio Dinis, o autor é considerado um
escritor de transição entre o Romantismo e o Realismo, cujas características repercute
e antecipa, aparecendo como um notável cultor do romance campesino, pois evoca
ambientes rurais e enaltece a vivência no campo, como espaço de reflexão, de tradições
e de convívio.
Detentor de um poder descritivo admirável, o autor privilegia a paisagem, que surge
como motivo literário e como cenário das respetivas intrigas, não só porque a descrição
da natureza fundamenta e propicia o desenrolar da ação romanesca, mas também porque
proporciona aos leitores o reconhecimento de espaços.
Com efeito, Júlio Dinis lança‑se no estudo dos ambientes rurais, visto que apenas
estes poderiam trazer à sua alma angustiada a serenidade e a paz por que ele tanto ansiava.
Tal facto tem origem na doença do escritor – tuberculose –, a qual vitimou a mãe e
os irmãos, e terá constituído, para o autor, um fator determinante na descoberta desse
mundo tantas vezes desprezado, pois, nascendo e vivendo na cidade do Porto, só por
motivo imperativo na procura da cura, é que se desloca ao meio rural, designadamente
a Ovar, entre maio e setembro de 1863.
Preocupado com a chegada a uma vila pacata e desconhecida, o autor acaba por se
adaptar às vivências da localidade, o que lhe dá a possibilidade de conhecer melhor as
suas gentes e os seus costumes, experienciando a docilidade dos campos na sua alegria
primitiva e sã.
Numa carta, dirigida ao amigo Custódio Passos (irmão do poeta Soares de Passos
[1826‑1860], datada de maio de 1863, o autor refere:
[…] A vila não me parece de todo feia […]. Todos os dias, depois do jantar, me
conservo meia hora pelo menos conversando com a santa gente em casa de quem estou
hospedado, interrogando‑a sobre costumes da terra, crenças e factos sucedidos […](3).

Traduzindo a vida rural portuguesa de Oitocentos e inspirado pela cultura e pelos
saberes populares, o escritor consubstancia, desta forma, valores etnográficos: ouviu o povo
falar e conversou com ele, descrevendo sinais da vida rústica da aldeia – o pastoreio, os carros
de bois, as eiras onde o milho é batido, as desfolhadas, a recriação de paisagens campestres.

(3) Dinis, Júlio, «Inéditos e Esparsos», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. II. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d., pp. 841, 844.
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É o que sucede no romance As Pupilas do Senhor Reitor (1867), onde o campo
aparece com todos os seus ingredientes: as ondulações do terreno, percorrido pelo reitor
e pelo médico nas suas visitas de caridade; as casas brancas; o pequeno rio, cortado por
pontes rústicas e açudes.
Tal enquadramento serve de cenário aos amores juvenis entre Margarida e Daniel,
protagonistas do romance, sendo que Daniel se desloca, entretanto, para a cidade, a fim
de se formar em Medicina, regressando, mais tarde, à aldeia:
[…] Cerrava‑se a noite. Havia muito que o toque das Avé‑Marias tinha ido perderse
nas mais distantes serras, que limitavam o horizonte. O fumo das choças e das herdades
difundira‑se sobre a aldeia. O zumbido dos ralos, essa incómoda sinfonia com que
rompem no estio as harmonias do crepúsculo, era atordoador. Principiavam a cintilar
as estrelas no céu; apenas, muito para o ocidente, uma estreita faixa luminosa restava
ainda do dia que fenecera […](4).
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Este excerto é bastante significativo, ao evidenciar as sensações visuais e auditivas,
que permitem uma integração do leitor na história, sobressaindo o efeito transformador
que a paisagem produz em Daniel, que se reconcilia com as vivências da aldeia.
Na realidade, através dos romances de Júlio Dinis, os leitores conhecem locais, onde
se vive, onde se trabalha e onde se está bem, embora também sejam focados determinados
problemas e/ou conflitos.
Não obstante estes aspetos, ressaltam as excelências do viver no campo, por se
tornar um local de ares saudáveis, de convívio e de solidariedade, sendo procurado como
lugar de cura, o que acontece, por exemplo, com Henrique de Souselas, personagem do
romance A Morgadinha dos Canaviais (1868), o qual, psicologicamente deprimido, se
sente entediado com a cidade, encontrando a tranquilidade no ambiente rural.
Na verdade, no campo, Henrique descobre uma vida diferente, começando a
interessar‑se por tudo aquilo que o rodeia e que
[…] opera, a cada momento as mais admiráveis e completas metamorfoses. Foi pois a
luz de um dia esplêndido e a brisa, cheia de aromas que vêm dos campos nas alvoradas
serenas, que penetraram no quarto de Henrique, quando ele abriu as janelas. A aldeia,
aquela mesma aldeia, escura e triste, que, com o coração apertado, atravessara na
véspera, parecia outra. O sol da manhã baixara sobre ela, dissipara‑lhe as sombras,
colorira‑lhe as verduras, reflectirase‑lhe nas presas, dissipara‑se em íris cambiantes na
espuma das torrentes e cascatas naturais, perfumara‑a de aromas, animaraa de cantos,

(4) Dinis, Júlio, «As Pupilas do Senhor Reitor», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. I. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d.,
p. 158.

transformara‑a enfim na mais risonha paisagem em que os olhos de Henrique, pouco
habituados às esplêndidas galas do Minho, nunca tinham repousado […](5).

Como se pode verificar, Henrique transforma‑se, graças ao efeito da paisagem, sugerida
pelas sensações visuais e olfativas, em que se destaca o papel do olhar, que desencadeia tal
modificação, resultando numa interação perfeita entre o cenário natural e a personagem.
À semelhança dos dois romances anteriores, também n’ Os Fidalgos da Casa Mourisca (1871) ressalta a vivência no ambiente campesino, representando a mudança da
sociedade – a decadência da aristocracia e a ascensão da burguesia – e em que é elogiado
o trabalho agrícola, levado a efeito por um dos filhos do velho fidalgo:
[…] Jorge saiu a pé, a passear pelos campos. Errou ao acaso por bouças e tapadas, seguiu
a estreita vereda a custo cedida ao trânsito pela sôfrega cultura nas terras marginais
do pequeno rio da aldeia. Depois, subindo a uma eminência, parou a contemplar do
alto o aspecto do feracíssimo vale, que suavemente se lhe abatia aos pés, e no fundo
do qual se erguia, de entre veigas e pomares, a Herdade. Jorge sentou‑se sobre uma
dessas enormes moles de granito, que se encontram com frequência em certos lugares
da província, soltas pelos montes, como se fossem roladas para ali em remotas eras
por mãos de fundibulários gigantes, empenhados em encarniçada luta. Os olhos
dirigiamse‑lhe instintivamente para a Herdade, onde se fixaram, como se com força
irresistível os atraísse o espectáculo que via […](6).

É pelas características da paisagem que o jovem fidalgo fica fascinado, aparecendo,
mais uma vez, o olhar como forma de alcançar uma quietude de espírito e, concomitantemente, como forma de captar as particularidades do campo, que regenera e que
produz riqueza, cuja descrição evidencia o aspeto incólume da natureza.
No que se refere a Uma Família Inglesa (1868), este romance é, essencialmente,
citadino, cuja ação se desenvolve a partir do meio comercial da cidade do Porto, ainda
permeada de ruralidade.
Carlos, o protagonista, sai de casa e dirige‑se para o campo, onde medita sobre a
sua vida e cujas reflexões o conduzem à possibilidade de uma futura união matrimonial:
[…] A vastidão do mar, o horizonte amplíssimo, que se descobre do alto das montanhas,
o fragor da catarata, que se despenha no vale, subjugam e obrigam a meditar até os
menos propensos a contemplações abstractas […]. Do lugar onde parara, Carlos ouvia
distintamente a voz das raparigas do campo, chamando o gado, rindo ou cantando

(5) Dinis, Júlio, «A Morgadinha dos Canaviais», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. I. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d.,
p. 258.
(6) Dinis, Júlio, «Os Fidalgos da Casa Mourisca», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. I. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d.,
pp. 909‑910.
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[…]. Carlos sentiuse enlevado por tudo aquilo […], ao entranhar‑se cada vez mais no
pinheiral, e respirando a pleno peito a atmosfera balsâmica do lugar […](7).

A natureza constitui, deste modo, um espetáculo grandioso, promovendo a reflexão
sobre as inquietações, que incomodam o ser humano. Sensacionista, este excerto apresenta
os pensamentos de Carlos, o qual constata que, afinal, a cidade não é assim tão aprazível,
preferindo o ambiente natural.
Seduzido pelas descrições riquíssimas, que serviram de pretexto a adaptações
teatrais, cinematográficas e televisivas, assim como pela temática e pelas personagens,
o público‑leitor encontra, nos romances de Júlio Dinis, e, segundo o crítico José Régio,
[…] valores que de sempre lhe são caros […]. Os seus personagens vivem a valer, e quase
imediatamente o leitor se familiariza com eles. As suas paisagens gravam‑se na memória
visual. As suas cenas empolgam o leitor […], e os seus interiores de família, ou, dum
modo geral, quaisquer suas evocações de ambientes, nunca mais se esquecem […](8).

2.2. José Régio
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Também José Régio, já no século XX, partilha com Júlio Dinis o elogio e os atributos da
natureza, redigindo uma vasta e diversificada obra, de entre a qual elegi a produção concernente a Portalegre, a cidade onde o autor vive mais de trinta anos e à qual se foi adaptando,
gradualmente, inspirando‑se através da paisagem, tida como local de apaziguamento:
[…] O que desde já tem Portalegre são cantos cheios de paz e sugestão […]; e miradoiros donde o olhar descobre, súbito, uma admirável natureza que ora se levanta,
nas serras, em ondas de verdura e penhascos, ora se distende, nas planícies, como as
ondas já desfeitas… […]. E o cenário são as colinas vestidas de castanheiros, onde o
outono pendura cores de velhos brocados e sedas; os campos eriçados da gesticulação
dramática dos sobreiros; os longos olivais a que o sol, às vezes, dá tons metálicos de
platina; os montes campeando nos outeiros; as vinhas e hortas […](9).

De realçar a comparação que o autor faz entre as planícies alentejanas e as ondas
já desfeitas, que lhe fazem lembrar o mar de Vila do Conde, de onde era natural e cujas
características diferem da monotonia e da pacatez, próprias do Alentejo e, particularmente,
da cidade de Portalegre, onde, em 1929, José Régio é colocado como professor.

(7) Dinis, Júlio, «Uma Família Inglesa», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. I. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d., pp. 704‑705.
(8) Régio, José, «Sobre o Romance de Júlio Dinis e Júlio Dinis no Romance Português», Estrada Larga: Antologia do Suplemento
Cultura e Arte de «O Comércio do Porto». Volume 1, Porto: 1958, pp. 445, 448.
(9) Ventura, António, José Régio: Escritos de Portalegre. Portalegre: Edição de A Cidade – Revista Cultural de Portalegre, 1984, p. 120.

Numa carta, enviada ao poeta Carlos Queiroz (1907‑1949), que, juntamente
com o autor, participa na revista literária portuguesa presença(10), Régio comenta a sua
desconfiança relativamente à cidade, tão diferente de Vila do Conde:
[…] Ai de mim, que parto amanhã para Portalegre! Parece que fica lá para o coração
do Alentejo, ainda não sei bem, nem quero saber […]. Portalegre! Que gente lá irei
encontrar, Santo Deus! […](11).

No entanto, José Régio molda‑se ao meio alentejano e, tal como Júlio Dinis,
também privilegia, na sua obra, o ambiente natural, resultante da observação direta da
realidade e do convívio com a gente simples, adequadamente enquadrada no cenário,
em que se movimenta.
É, pois, em Portalegre, que Régio faz amigos, junta uma notável coleção de arte sacra
e popular e transforma, no silêncio da solidão, a sua vida, ao escrever, de forma contínua
e sólida, a maior parte da sua produção literária, apresentando, assim, o seu espaço:
[…] Quando pela primeira vez vi, de noite, a casa que se tornaria a minha casa de
Portalegre, pareceu‑me um casarão sinistro […]. À luz do dia, o seu aspecto era um
tanto menos fantasmático […]. A casa fazia cotovelo e a fachada lateral era diversa
[…]. Do telhado só se viam as telhas do beiral, que sobressaíam por cima das janelas
formando a pala de um compridíssimo boné sobre uma fantástica testa com vários
olhos. Uma dessas janelas pertencia ao meu primeiro quarto […](12).

Nesta passagem, José Régio lembra Henrique de Souselas, d’ A Morgadinha dos Canaviais,
em que Júlio Dinis se revê, aquando da sua chegada a Ovar, sendo que se destaca a janela
como elemento simbólico, não só porque permite observar o ambiente, mas também, porque
possibilita um número vário de perspetivas, decorrentes da vontade individual.
Tal significa que, a partir da observação da realidade, podemos representar, fidedignamente, aquilo que vemos, mas podemos, igualmente, criar uma multiplicidade de
mundos, que nos libertam das inquietudes e nos proporcionam a criação de um refúgio,
que se torna nosso, que nos pacifica e que nos revela as profundidades do inconsciente.
Assim, defendendo a necessidade de uma arte viva, que refletisse a profundidade
e a originalidade dos seus autores, considerando a obra como “expressão do humano”,
José Régio escreve a novela Davam Grandes Passeios aos Domingos (1941), posteriormente

(10) A presença, publicada entre 1927 e 1940, introduz o segundo modernismo português, centrando‑se no ser humano e nas suas
contradições e evidenciando os exageros do primeiro modernismo, considerado experimentalismo, ao mesmo tempo que se
distancia do neorrealismo, o qual se caracteriza por uma intervenção político‑social.
(11) Novais, Isabel Cadete, José Régio: Itinerário Fotobiográfico. Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2002, p. 104.
(12) Régio, José, «A Minha Casa de Portalegre: Como Principia uma Colecção de Velharias», O Primeiro de Janeiro. 1965, pp. 1‑2.
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incluída na terceira edição de Histórias de Mulheres (1946) e considerada pelo crítico
Eugénio Lisboa(13), admirável pela variedade, pela minúcia e pela profundidade dos registos.
Nesta obra, em que sobressai a imaginação psicológica e a confissão da consciência,
José Régio cria uma galeria de caracteres bem definidos, que se movimentam em ambientes
interiores e exteriores cheios de autenticidade e onde apresenta casos verosímeis, situados
num pequeno meio populacional e de hábitos tradicionais, o que denota o conhecimento
que o autor tem sobre o ambiente provinciano, os seus preconceitos e a sua maledicência.
Com efeito, esta novela apresenta, como personagem principal, Rosa Maria, a qual,
oriunda de Viana do Castelo, se desloca para a casa de familiares, em Portalegre, caracterizada,
segundo a própria personagem, por uma paisagem árida, escalavrada e monótona.
Na realidade, a jovem perdera a mãe, pelo que a paisagem reflete o estado de espírito
da personagem, que se sente deslocada do seu ambiente, com pessoas que não conhece
bem. Porém, observando a imensidão do céu e da paisagem, Rosa Maria procura respirar
e esquecer‑se das suas ansiedades:
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[…] Lá em baixo, ao longe, esparralhavam‑se as luzes da cidade. E na penumbra, em
frente, o Monte da Penha dominava tudo sob a mole negra, naquele seu movimento,
petrificado súbito, de duas ondas opostas que viessem chocar‑se, e no ponto de embate
erguessem ao ar uma espuma de penhascos […](14).

Mais uma vez, a comparação com o mar, ressaltando a recordação, que o autor
tem da sua terra natal, procurando avivar, em Portalegre, as memórias, que possui da
sua vivência no Norte, estabelecendo ligações com os elementos da paisagem alentejana.
É, pois, pela janela, que Rosa Maria se acalma, olhando a paisagem e relembrando
a sua casa, a ler os romances de Camilo Castelo Branco (1825‑1890) e de Júlio Dinis,
em que as janelas surgem abertas para um mundo tão amplo, tão diverso e tão propício
às melancolias e aos intermináveis sonhos de felicidade.
Em Portalegre, Rosa Maria conhece o primo Fernando, pelo qual se apaixona.
Iludida por este amor, é, depois da festa de Carnaval, que a protagonista reflete sobre
a sua vida, constatando a realidade e projetando o futuro, em que Fernando se casará
com outra rapariga e terá um filho com quem Rosa Maria irá passear aos domingos:
[…] Belos passeios que tem Portalegre, para dar aos domingos…! […] Pela estrada
da Serra, para os lados de Reguengo, pela Estrada de Alpalhão ou à Cruz da Penha,
para a Ribeira de Niza ou por entre os altos eucaliptos senhoriais da Estrada de
Arronches, da Estrada de Castelo de Vide... Desde que principiasse a devanear, Rosa
Maria aliviava […](15).
(13) Lisboa, Eugénio, José Régio – Uma Literatura Viva. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992.
(14) Régio, José, Davam Grandes Passeios aos Domingos. Porto: Livraria Civilização, 1995, p. 61.
(15) idem, p. 82.

Segundo José Régio, esta imagem é preconizada por uma estampa, que a jovem
recorda e que muito a impressionara, onde um pequeno letreiro dizia «Davam grandes
passeios aos domingos…», expressando o desejo da protagonista como projeção para a
vida e cujo pensamento lhe resta como consolação para o futuro.
A referência a sítios específicos torna‑se, assim, muito relevante, visto que estes
locais são referentes imediatamente reconhecidos pelos portalegrenses, tornando real o
espaço da história.
Deslumbrada por um amor impossível, que supunha estabelecido entre si própria e
o primo, Rosa Maria sofre, no entanto, uma deceção amorosa, resultante do facto de ela
ser considerada uma rapariga pobre e, como tal, menosprezada pelas normas vigentes,
fundamentadas na categoria social. Tal desilusão conduz a personagem principal à
depressão, atenuada apenas pela observação, que ela faz da paisagem:
[…] A tarde ia declinando, arrastada e muito doce, toda cheia de chilridos e voos das
andorinhas… Os seus olhos procuraram o Sanatório, o pinhalzinho logo abaixo, a
linha das serras longínquas, a ermida branca e vermelha de Sant’Ana: eram amizades
dos seus olhos […](16).

A natureza aparece, assim, como lenitivo para a personagem, sendo que a descrição da
paisagem, como local de encontro entre o ser humano, a natureza e o tempo, se consubstancia
como um quadro proporcionador de uma vida repousada, como se pode verificar, também,
no célebre poema “Toada de Portalegre”, inscrito no volume Fado (1941):
Em Portalegre, cidade
Do Alto Alentejo, cercada
De serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros,
Morei numa casa velha,
Velha, grande, tosca e bela,
À qual quis como se fora
Feita para eu morar nela…
Cheia dos maus e bons cheiros
Das casas que têm história,
Cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória
De antigas gentes e traças,
Cheia de sol nas vidraças
E de escuro nos recantos,
Cheia de medo e sossego,
De silêncios e de espantos,
– Quis‑lhe bem como se fora
Tão feita ao gosto de outrora
(16) idem, pp. 81‑82.
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Como ao do meu aconchego.
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Em Portalegre, cidade
Do Alto Alentejo, cercada
De montes e de oliveiras,
Do vento suão queimada,
(Lá vem o vento suão!,
Que enche o sono de pavores,
Faz febre, esfarela os ossos,
Dói nos peitos sufocados,
E atira aos desesperados
A corda com que se enforcam
Na trave de algum desvão…).
Em Portalegre. dizia,
Cidade onde então sofria
Coisas que terei pudor
De contar seja a quem for,
Na tal casa tosca e bela
À qual quis como se fora
Feita para eu morar nela,
Tinha, então,
Por única diversão,
Uma pequena varanda
Diante duma janela.
Toda aberta ao sol que abrasa,
Ao frio que tolhe e gela
E ao vento que anda, desanda,
E sarabanda, e ciranda
Derredor da minha casa […](17).

De facto, a “Toada de Portalegre”, como protótipo de uma poesia introspetiva,
denota a sensibilidade de José Régio, o qual, louvando a cidade que o acolhe, põe em
evidência a paisagem típica do Alto Alentejo, com a conjugação dos seus elementos,
a qual é, minuciosamente, contemplada através da janela de sua casa, representando a
convergência entre as predisposições externas e a própria consciência do sujeito:
[…] Serras deitadas nas nuvens,
Vagas e azuis da distância,
Azuis, cinzentas, lilases,
Já roxas quando mais perto,
Campos verdes e amarelos,
(17) Régio, José, «Toada de Portalegre», in Régio, José, Poesia I. Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2001, pp. 393‑394.

Desenho de José Régio, incluído no segundo caderno manuscrito
de “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

Salpicados de oliveiras […](18).

Dotada de uma profunda riqueza semântica, a “Toada de Portalegre” evidencia, por
um lado, o conflito permanente entre o tédio e a melancolia, realçando, por outro lado,
o sentido da natureza como símbolo de vida e como bálsamo para o poeta, que utiliza
palavras e imagens, «[…] para criar um desenho final de sons e palavras e das emoções
que os sons e as imagens evocam […]»(19).
Centrando‑se na sua “sala de trabalho”, como local de criação, o poeta faz referência
a uma natureza significativa e, em especial, à acácia, cuja semente é trazida pelo vento
suão, que sopra no Alentejo.
Captada através dos sentidos, a paisagem leva a que José Régio transfira para a
natureza valores que “a humanidade frustrou”, tornando‑se a acaciazinha a sua companhia,
salutar e alegre, resplandecente num ambiente de indolência, cujo valor surge expresso
na comparação feita com a criação de um poema ou com o nascimento de um filho,
considerados momentos fundamentais na vida de um ser humano.
Citando António Ventura, José Régio
[…] soube, como poucos, interpretar, viver e sentir a alma do Alentejo e do seu povo,
em poemas tão repassados de dramas, mas também de esperança, como “Toada de
Portalegre” e “Fado Alentejano” […](20):
Alentejo, (ai) solidão,
Solidão, ai Alentejo,
Alentejo, solidão,
Solidão, ai Alentejo,
Solidão, ai Alentejo,
Alentejo, solidão!
Oceano de ondas de oiro!
Tinhas um tesoiro perdido,
Nos teus ermos escondido
Vim achar o meu tesoiro.
Convento de céu aberto!
Nos teus claustros me fiz monge,
Perdeu‑se‑me a terra ao longe,
Chegou‑se‑me o céu mais perto […](21).
(18) idem, p. 395.
(19) Ley, Charles David, Escritores e Paisagens de Portugal. s.l., 1942, p. 115.
(20) Ventura, António, José Régio: Escritos de Portalegre. Portalegre: Edição de A Cidade – Revista Cultural de Portalegre, 1984, p. 10.
(21) Régio, José, «Fado Alentejano», in Régio, José, Poesia I. Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2001, p. 419.
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Considerações finais
Do exposto, constata‑se que a representação da paisagem, nas obras de Júlio Dinis
e de José Régio, assume particular destaque, sendo realçada a necessidade que o ser
humano tem em se relacionar com a natureza.
Solitários, ambos os autores veem na natureza uma fonte de bem‑estar, elegendo‑a
como cenário das suas produções e recolhendo histórias e impressões, através do convívio
com as gentes das terras de província, onde habitaram e pelas quais se vão apaixonando,
lentamente, mas de modo profundo.
Bom desenhista do meio físico, Júlio Dinis exalta as virtudes do campo, como
local apaziguador:
[…] Se é tão fácil sair no campo! […]. Só por meio dos campos, só à sombra dos
bosques, só pelas margens arrelvadas dos ribeiros! Que vida! Que desafogo! Que
liberdade de respirar e, o que é mais ainda, de cismar! […](22).
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Partilhando esta essência, José Régio vai sendo conquistado pela calma, pela quietude
e pelo silêncio, que a paisagem alentejana lhe proporciona, rendendo‑se à poesia do
Alentejo:
[…] Paisagem alentejana, – imagem do infinito! A planície perdendo‑se na bruma
dos longes, na indistinção. De aí, suponho, a quase aterradora sedução que sobre
mim exerce […](23),

o que lhe permite descrever, assim, a cidade de Portalegre:
[…] Olhei da serra a cidade,
Tão branca, estreita e comprida.
Fez‑me alegria e saudade,
Assim de noiva vestida… […](24).

Transformando em literatura as suas experiências de vida, nos ambientes provincianos,
Júlio Dinis e José Régio concedem relevância ao caráter visualista, que orienta a assimilação
da paisagem, o qual, por sua vez, se desenvolverá numa apreensão sensorialista, concretizada no olhar que se espraia, nos aromas que se misturam, nos sons que se difundem.
Ao consolidar um conteúdo semântico próprio, surgindo como lugar promotor
do aprofundamento do conhecimento sobre o sujeito e sobre os outros, a paisagem é,
simultaneamente, lugar humanizado que contextualiza e guia a leitura.
(22) Dinis, Júlio, «Inéditos e Esparsos», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. II. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d., pp. 716‑717.
(23) Régio, José, Páginas do Diário Íntimo. Lisboa: Imprensa NacionalCasa da Moeda, 2000, p. 252.
(24) Régio, José, «Canção de Portalegre», Revista Mais Além. 2ª série, nº 7, Portalegre: 1970.

Para concluir, refiro ainda um outro aspeto comum entre os dois autores: a existência
de casas‑museu, que preservam, não só a respetiva passagem de Júlio Dinis por Ovar
e de José Régio por Portalegre, mas também a memória das localidades onde viveram.
Com efeito, o Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense (1996) contém uma
biblioteca dinisiana, peças do espólio pessoal do escritor, assim como peças de etnografia
vareira, sendo, nesta casa, que Júlio Dinis escreve a maior parte d’ As Pupilas do Senhor
Reitor, esboçando ali, igualmente, o romance A Morgadinha dos Canaviais.
Diante da janela da sala, sentado à secretária, Júlio Dinis observa, em detalhe, os
costumes e as gentes de Ovar, com quem conversa a respeito das searas, das hortas,
dos pomares e das vinhas, recolhendo dados a transpor para a sua produção literária,
enfatizando o ambiente natural, tal como refere, num dos seus contos, inscritos em
Serões da Província (1870): «[…] É contagiosa esta alegria da natureza […], [em que] o
campo se vestia de seus mais opulentos e matizados trajos […]»(25).
Do mesmo modo, a Casa‑Museu José Régio (1971) visa conservar a memória do
autor e a sua obra, destacando, além do intelectual que foi, o colecionador de um valioso
acervo de relíquias do povo, através de peças, que «alegram», no dizer de José Régio, a
sua solidão.
Nesta casa, José Régio recebe inspiração para a criação da sua obra literária, sendo,
no escritório, e, principalmente, através da janela, que expressa as suas sensações e
sentimentos, uma vez que se trata do seu espaço íntimo, de concentração e de isolamento,
de onde observa a paisagem, considerada, por si próprio, numa carta de junho de 1936
ao poeta e crítico literário Adolfo Casais Monteiro (1908‑1972), como o seu «melhor
calmante»: «[…] Sempre gostei de passar horas, sem pensar nada mas sem deixar de
devanear, a olhar os troncos e as folhas das árvores, os montes, as nuvens, os pequenos
regatos […]»(26).
Pelo que fica exposto, deixo aqui a motivação para uma viagem pelas obras de Júlio
Dinis e de José Régio através da visita a estas duas casasmuseu, que perduram como
resultado do viver e do sentir destes dois autores, que evidenciam paisagens distintas,
enaltecendo, principalmente, a natureza e dos quais importa falar, pensar, recordar e
celebrizar.
Ana Cláudia Salgueiro da Silva
Centro de Estudos em Letras, Universidade de Évora

(25) Dinis, Júlio, «Serões da Província», in Dinis, Júlio, Obras de Júlio Dinis, Vol. II. Porto: Lello & Irmão Editores, s.d., pp. 9, 10.
(26) Régio, José, Correspondência. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994, p. 90.
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Vinheta desenhada por José Régio, incluída em “Novos Poemas de Deus e do Diabo”.

Régio Distante e Próximo
Dilui‑se nos limites da memória a lembrança dos meus primeiros encontros com
José Régio, encontros esses desprovidos, aliás, de qualquer significado especial.
Pelos inícios da década de 40, no século XX, ambos frequentávamos quase quotidianamente a Pensão 21, na velha Rua dos Canastreiros, em Portalegre: ele, hóspede
comensal, eu ainda gaiato, visita frequente de D. Rosalina por via da profunda amizade
que a ligava a minha mãe.
D. Rosalina Vinte e Um era então, e sempre assim a conheci, uma figura notável
de mulher cuja influência no meio citadino ainda está por contar. Entre ela e Régio
estabelecera‑se uma sólida relação de mútuo respeito e amizade que eu, menino de
calções, pressentia na relativa frequência com que àquele senhor calmo e discreto era
conferida a distinção de um lugar à mesa de D. Rosalina.
O senhor Dr. Reis Pereira, Professor‑do‑Liceu, infundia‑me então o sentimento
da distância e do mistério, tão enigmático e frio o via sempre na sua figura ao mesmo
tempo frágil e tão segura de si.
Em 1945, nas vésperas do meu exame de admissão ao Liceu, a minha mãe achou
por bem fazer chegar ao Dr. Reis Pereira o inevitável pedido de protecção para o seu
menino quanto àquela prova, aliás bastante selectiva como convinha à política educativa
do tempo. A intermediária do pedido foi a sempre disponível D. Rosalina que, apesar de
toda a sua boa vontade, não pôde escamotear a resposta mais ou menos do seguinte teor:
‑“Se ele for como o pai, é escusado pedir!”

O meu pai, embora dinâmico presidente da Academia, nos anos em que fora discípulo
de Régio não se tinha distinguido propriamente pelo seu aproveitamento escolar...
Só mais tarde conheci este significativo episódio. Entretanto, tinha eu ultrapassado
naturalmente o obstáculo do clássico exame e frequentava o estabelecimento escolar
onde o Dr. Reis Pereira leccionava.
Durante os cinco anos passados no antigo Liceu Mousinho da Silveira, fronteiro ao
Corro dos mercados semanais, nunca fui seu aluno. Nas disciplinas que habitualmente
ministrava ‑Português e Francês‑ tive sempre como (excelente!) professor o Dr. Firmino
Crespo, um dos seus mais próximos colegas e amigos.
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Por essa época, lembro‑me de que, por três ou quatro vezes, o Dr. Reis Pereira foi
a minha casa com o objectivo muito preciso ‑e sempre frustrado‑ de convencer o meu
avô José Cândido a vender‑lhe uma magnífica escrivaninha de estilo inglês. Com as
suas muitas gavetas, estantes e um amplo tampo de abrir e fechar, ela lá permaneceu no
seu sítio de sempre e não na casa‑museu onde certamente iria fazer companhia a outros
móveis preciosos que Régio foi adquirindo ao longo dos seus anos de coleccionador.
Tenho‑a hoje comigo e, quando a contemplo, sempre ao poeta intimamente a associo.
O meu primeiro encontro, mais personalizado e directo, com Régio sucedeu em
Maio de 1947, durante a Exposição dos Novos Artistas, uma organização do semanário
A Rabeca, ao tempo um verdadeiro centro dinamizador da cultura e arte locais para além
de prestigiado órgão regional de comunicação. Da Oposição, acrescente‑se. Eu tinha então
12 anos, participava pela primeira vez numa exposição artística e foi precisamente o Dr.
Reis Pereira que adquiriu, por 30$00 (preço de catálogo), o meu quadro Sé de Portalegre.
Se no espólio de Régio for um dia recenseado um pequeno e mísero desenho a
lápis representando uma igreja de torres inclinadas, entalado entre um cartão e um vidro
ligados por tiras de percalina verde, é precisamente essa a obra que o poeta num dia já
distante adquiriu a um jovem então sonhando com coloridos e artísticos futuros.
Estou hoje seguro de que essa era uma prática habitual em Régio, talvez penhor de um
seu estímulo solidário para com os que procuravam iniciar‑se nos ingratos caminhos da arte.
Porém, nessa altura, o gesto e as palavras de Régio mais reforçaram em mim o sentimento da
admiração, ainda que distante e enigmático, que por ele mantivera desde sempre.
Durante os anos do meu segundo ciclo liceal (1948/50) uma persistente e amiga
conspiração urdida entre Reis Pereira e Firmino Crespo criou‑me sucessivas oportunidades
de convívio com ambos, fora do contexto puramente lectivo.
Eram por essa época frequentes os saraus culturais efectuados no Liceu, nomeadamente
pela abertura e encerramento solenes das aulas e a propósito de Camões.
Algumas vezes escolhido com outros colegas, pelo nosso professor de Português, éramos
entregues aos cuidados de Reis Pereira que seleccionava textos e poemas e nos ensaiava.
Recordo, como se ontem tivessem acontecido, esses momentos raros em que Régio
estranhamente vibrava, quase crescendo nos bicos dos pés, os óculos redondos sobre
a testa, laivos brancos de saliva franjando os cantos da boca cerrada, voz modulando
inflexões, ritmos e volumes que desejava imitados por nós. Parecia‑me, por vezes, quase
humano, descido à Terra...
Quando nos escutava, olhos fixados no cigarro fino que construía, enrolando‑o
entre os dedos treinados e, de relance, no livro ou no papel escrito, então parecia ausente
e misterioso ou, pelo menos, eu continuava a senti‑lo como tal.
Nos momentos decisivos creio que sempre o decepcionei, embora nunca mo tivesse
dito e, generosamente, me concedesse novas oportunidades. Numa ocasião, em público
e solene sarau camoniano, entre os acordes do violino do Silva Marques e a magnífica
e longa tirada do episódio de Aljubarrota empinado e dito pelo Dionísio Cebola, eu,

amnésico e atordoado, atropelei vezes sem conta a pobre Leonor que nem descalça ou
calçada conseguiu chegar à fonte...
O meu último encontro com Régio ou, será mais justo aqui dizê‑lo, o último
encontro de Régio comigo sucedeu no ano já distante de 1951.
A morte recente de meu avô frustrara o tal sonho infanto‑juvenil das coloridas Belas‑Artes.
O futuro pessoal imediato situava‑se em Évora, na Escola do Magistério que iria frequentar.
Visitando assiduamente, como sempre, a D. Rosalina, dela recebi um dia o recado
de que Régio queria falar comigo. Conhecedor da minha próxima saída para Évora, Régio
entregou‑me uma carta de recomendação para o seu irmão Júlio, com o pedido expresso de
que o procurasse de imediato e, depois, sempre que tal me fosse necessário e útil.
Foram curtas e precisas as suas palavras de então. Os que vivemos esse momento
singular ‑Régio, D. Rosalina e eu‑ tivemos por certo a consciência exacta do significado
do acto, sobretudo pelo seu inevitável confronto com o tal episódio/comentário de há
meia dúzia de anos atrás.
Chegado a Évora, procurei o Eng. Júlio dos Reis Pereira que era então o responsável
pela Direcção Regional dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Sul (creio que assim
era denominada essa repartição pública), situada no Convento dos Lóios, frente ao templo
de Diana. Vindo cordialmente buscar‑me ao requintado átrio, na mão a carta de Régio
que lhe fizera chegar pelo contínuo, Júlio ofereceu‑me abertamente a sua disponibilidade
para as horas difíceis que eu iria passar, e passei.
Mas nunca o procurei. Porquê?
Talvez pela mesma atávica timidez que me tolheria na lógica procura do contacto
com Régio, após o meu regresso a Portalegre. Creio que, no fundo, nunca fui capaz de
remover a distância e o mistério que sempre o separaram dos comuns mortais como eu.
Nem a gratidão me guiou...
Na verdade, sinto que só muito mais tarde e para sempre reencontrei Régio.
Um dos tardios agentes dessa aproximação, tal como tinha sido D. Rosalina, foi de
forma indirecta mas próxima, o Padre Doutor João Francisco Marques. Tertuliano no
Diana Bar poveiro, íntimo de Régio nos anos finais da vida deste, tive oportunidade de
o conhecer quando se deslocou a Portalegre, a propósito da inolvidável comunicação
que ali proferiu a quando de comemorações locais em memória do autor da Toada, nos
40 anos da sua morte, em 2009.
Recebeu fidalgamente em Dezembro de 2010, a meu pedido, uma embaixada
cultural portalegrense, como tão bem sabia fazê‑lo, no seu reino minhoto de Póvoa do
Varzim/Vila do Conde, comungando com os amigos visitantes a tão valiosa e comum
“presença” de Régio.
Voltaria ainda a Portalegre, em Março de 2011, com pretexto na evocação dos
75 anos da estreia da peça regiana Sonho de uma Véspera de Exame, outra iniciativa da
minha responsabilidade, pisando os locais e revivendo ali esse distante mas vivo episódio,
enriquecendo‑nos com a contagiante e singela partilha da sua imensa sabedoria.
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Carta de José Régio e resposta de seu irmão Julio, em postal, relativos a um pedido recomendação e apoio,
para um antigo aluno do liceu (António Martinó A. Coutinho), durante a sua estada em Évora.

O inesperado e precoce desaparecimento físico do Professor João Francisco Marques
constituiu uma perda, incontornável e insubstituível, que atingiu a própria memória
de José Régio.
Compete‑nos, aos que tivemos a ventura de conhecer e privar com ambos, prolongar
esse raro privilégio. Como João Francisco Marques nos mostrou.
Por isso, a distância ou a proximidade de José Régio dependem agora de nós,
provisórios sobreviventes.
António Martinó de Azevedo Coutinho
Peniche, finais de Outubro de 2016
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Colaborações não publicadas na presença

Colaborações que não foram publicadas na presença
Entre os diversos materiais preparatórios que fazem parte do dossier genético da
revista presença, integrado no espólio literário de José Régio, encontra-se um conjunto
de textos de diversos autores (em prosa e poesia) que terão sido enviados aos directores
da revista para serem submetidos a publicação nos números da mesma.
Por razões várias que desconhecemos, esses textos não chegaram a ser publicados na
presença, ficando até hoje junto dos restantes materiais. Podemos, no entanto, congeturar
que uma das seguintes hipóteses poderá ter estado na origem da não publicação: ou
por falta de oportunidade, ou por falta de espaço na revista, ou ainda por terem sido
eventualmente considerados de qualidade inferior aos demais..., Enfim, alguma razão
houve para que não tivessem sido publicados nas páginas da presença.
Aproveitando a efeméride dos 90 anos da revista, damos aqui a conhecer alguns desses
textos, já que não sabemos se algum dia terão sido ou não publicados noutros suportes.
I.C.N
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1 - Poema sem título de Adolfo Casais Monteiro
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2 - Poema “Quimera” de João Cabral do Nascimento
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3 - Poema “Ode II” de António de Navarro
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6 - 7 Poema “Uma das sete vigílias”, de Carlos Queiroz.
Foi publicado o poem “Sete Vigílias” p. 55-56 em “Poesias Inéditas de Carlos Queiroz
Colóquio Letras n.° 2 Junho/1971
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7
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10 - Poema “Regresso” de Branquinho da Fonseca
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12 - Comentário “Cinema” de Olavo D´Eça Leal

Da NRF à presença: ressonâncias de um legado estético-literário
A hegemonia que a cultura e literatura francesas desde sempre exerceram na forma
mentis e na fisionomia cultural nacionais é uma realidade incontestada e os escritores
que, em 1927, se reuniram em torno da revista presença (1927-1940), não escaparam a
esta sedução francófila, por eles expressamente assumida.
Com efeito, ao percorrermos as páginas da revista coimbrã deparamo-nos com
uma constante referência à língua e cultura francesas. Convém, contudo, sublinhar
que a francofilia presencista se reveste de traços singularizadores e, de certo modo,
seletivos, uma vez que do amplo reportório literário e cultural francês, foi a Nouvelle
Revue Française, tutelada pelo magistério crítico e doutrinário de André Gide, que
a geração da presença elegeu como marco miliário espiritual. Na verdade, o exame
comparativo das duas revistas não deixa dúvidas de que a NRF de orientação gideana
foi a matriz conceptual que serviu de base à constituição do ideário estético-literário
da presença.(1)
«Inclino-me perante as leis de Beleza, mas não posso com as convenções»(2). Eis
um dictum de Ibsen que se pode aplicar tanto à teorização estética da NRF, como à da
presença, que lhe seguiu o rasto. Com efeito, o discurso dos presencistas sobre a literatura
e a arte em geral é tributário da lição estético-literária que receberam dos mestres franceses
reunidos em torno da Nouvelle Revue Française. Foi esta lição que substanciou a teoria
estética da presença, que não pode ser entendida senão à luz de outra noção crucial que
é a de Arte Viva, exposta por José Régio logo no primeiro número da revista, no seu
célebre ensaio intitulado «Literatura Viva»(3). O mentor presencista abria esse artigo
inaugural, por muitos considerado o «programa e bandeira da nova revista»(4), com um
lapidar pronunciamento:

(1) Este estudo retoma e sintetiza algumas conclusões decorrentes da investigação realizada no âmbito da tese de doutoramento
da autora, subordinada ao tema da francofilia na literatura portuguesa, focando em particular a influência da Nouvelle Revue
Française na revista presença. A dissertação foi apresentada à Universidade de Aveiro, em 2010, e publicada pela Fundação
Calouste Gulbenkian: Neves, Márcia Seabra, Da francofilia no imaginário presencista: da NRF à presença. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2013.
(2) Ibsen, apud Duarte, Afonso, «A lição de Ibsen», presença. Tomo I, Série I, nº 11, Coimbra: março/1928, p. 5.
(3) Régio, José, «Literatura Viva», presença. Tomo I, Série I, nº 1, Coimbra: março/1927, pp. 1-2.
(4) Andrade, Carlos Santarém, Presença, uma revista, um movimento. Coimbra: s.n., 1980, p. 10.
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Em arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais
virgem, mais verdadeira e mais íntima duma personalidade artística. A primeira
condição duma obra viva é pois ter uma personalidade e obedecer-lhe.(5)
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Régio elegia, assim, os dois conceitos que considerava indissociáveis e impreteríveis
para a concretização de uma literatura viva: a originalidade e a personalidade. Literatura
viva significa, pois, literatura original, aquela que nasce do âmago inimitável do eu
criador, revelando o mais sincero e genuíno temperamento do artista. A esta literatura
contrapunha Régio a literatura morta, ou seja, «aquela em que um autor pretende ser
original sem personalidade própria»(6). Com efeito, «a excentricidade, a extravagância
e a bizarria podem ser poderosas − mas só quando naturais a um dado temperamento
artístico»(7), pois «toda a originalidade calculada»(8) é falsa. Assim, se os autores da literatura
viva são criadores autênticos, os da literatura morta – ou livresca – não passam de meros
arremedadores factícios. Caberá, pois, ao crítico «discernir e separar os simuladores, mais
ou menos hábeis que eles sejam, dos criadores autênticos»(9).
Estes conceitos de originalidade e sinceridade serão reiterados à saciedade por João
Gaspar Simões que insistirá, ainda mais enfaticamente do que Régio, na importância
da «região mais profunda, inocente e virginal de cada homem»(10) e naquele «espírito
de sinceridade que atinge as fronteiras do infantil, do inviolado e é profundamente
individual»(11). Para o crítico de Temas, a obra de arte será tanto mais verdadeira e viva
quanto mais sincera for a personalidade do seu criador. Assim, sendo «a vida o fundamental elemento valorativo de qualquer obra literária»(12), o artista deve optar pela mais
primordial sinceridade, para que esta alcance a mais profunda vitalidade.
Poucos anos antes, num artigo seminal intitulado «Sur un nouveau mal du siècle»,
já Marcel Arland advogava, nas páginas da NRF, que a mais premente necessidade da
literatura era a de recobrar vida: «C’est en s’éloignant de ce triple mensonge d’attitudes,
de gestes et de fantaisie, que la littérature qui se cherche aujourd’hui acquerra des
chances, non peut-être de succès immédiat, mais de vie»(13). Daí ser urgente caminhar

(5) Régio, José, «Literatura Viva», p. 1.
(6) ibidem
(7) ibidem
(8) ibidem
(9) ibidem
(10) Simões, João Gaspar, «Individualismo e universalismo», presença. Tomo I, Série I, nº4, Coimbra: maio/1927, p. 1.
(11) ibidem
(12) Simões, João Gaspar, «Depois de Dostoievski», presença. Tomo I, Série I, nº6, Coimbra: julho/1927, p. 1.
(13) Arland, Marcel, «Sur un nouveau mal du siècle» (NRF, nº 125, Fevereiro de 1924), in Hebey, Pierre, L’esprit NRF 1908-1940.
Paris : Gallimard, 1990, p. 463.

Nouvelle Revue Française nº 125, de Fevereiro de 1924.

«vers l’absolue sincérité»(14), o que irá compelir a nova geração de escritores a um trabalho
solitário, emancipando-se necessariamente dos circuitos inibidores das escolas. Neste
sentido, a atenção e o interesse do criador deverão centrar-se, essencialmente, no seu
próprio eu, objeto a perseguir pelos meios ao seu alcance: «avant toute littérature il est
un objet qui m’interesse d’abord: moi-même. De cet objet je cherche à m’approcher par
les plus purs moyens qu’il m’est possible de trouver»(15).
As reflexões expendidas por Régio em «Literatura Viva» serão retomadas e amplamente
desenvolvidas no número-manifesto da presença, preenchido integralmente por um
artigo intitulado «Literatura livresca e literatura viva»(16), considerado «o mais completo
manifesto e panorama crítico da revista, com a sua vasta estante giratória de nomes
recomendados de lombada»(17).
Nesse manifesto, Régio ratifica a subordinação da obra de arte à individualidade
do seu criador, proclamando que «a arte é uma recriação individual do mundo»(18) e que
«na obra de arte, o mundo existe através da individualidade do artista»(19). Assim, se a
apreensão da realidade e do universo dimana dos sentidos e da experiência interior de
cada indivíduo, na obra de arte o mundo existe e exprime-se em função da personalidade
artística do seu criador, entendendo-se por personalidade artística «a maneira própria,
original, dum indivíduo exprimir acções e reacções próprias, originais»(20). Neste sentido,
afirmando «que é verdade o estilo ser o homem»(21), Régio homologa os conceitos de
estilo e individualidade artística, legitimando essa correlação nos seguintes termos:
Individualidade artística, ou estilo, será pois a maneira pessoal, característica, espontânea,
fatal, dum artista conceber e realizar. E a sua individualidade artística será, por assim
dizer, uma resultante estética da sua humanidade: da sua individualidade de homem:
da maneira involuntária por que os seus nervos, a sua inteligência, a sua imaginação,
o seu “coração” (diria o santo) apreendem a vida.(22)

Como lógica defluência desta proclamação da individualidade do artista, Régio
considera o homem como cerne da obra de arte, através da qual o artista poderá manifestar,
de forma sincera e desinteressada, a sua própria humanidade. No seu artigo intitulado
(14) ibidem
(15) idem, p. 464.
(16) Régio, José, «Literatura livresca e literatura viva», presença. Tomo I, Série I, nº 9, Coimbra: fevereiro/1928.
(17) Lopes, Óscar, «Doutrina Literária Presencista», in Entre Fialho e Nemésio − Estudos de Literatura Portuguesa Contemporânea.
Lisboa: Imprensa Nacional − Casa da Moeda, 1987, pp. 630-654.
(18) Régio, José, «Literatura livresca e literatura viva», p. 2.
(19) ibidem
(20) idem, p. 4.
(21) ibidem
(22) ibidem
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«Li-te-ra-tu-ra», verdadeiro compêndio da teoria presencista, Régio propõe-nos uma
lúcida definição da arte, em que enfatiza a sua intrínseca essência humana:
(…) a arte é expressão, sugestão, ou representação do mundo (interior ou exterior) através
dum temperamento próprio, dum conhecimento pessoal, duma alma individualizada.
(…) Por mais próprio, porém, que seja o seu temperamento; ou mais pessoal o seu
conhecimento; ou mais individualizada a sua alma (…), − o artista é homem; e a sua
expressão, sugestão ou representação do mundo − humana. Eis um primeiro elemento
da moralidade intrínseca da obra de arte: a sua humanidade.(23)
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Estas palavras evocam, inevitavelmente, a conceção estético-literária de André
Gide, que, centrada na prospeção da natureza psicológica do fenómeno literário, elevava
o homem a protagonista da obra de arte, através da qual o artista desocultava uma
expressão desinteressada da sua própria humanidade(24). Na perspetiva de Gide, a obra
de arte proporcionava não só uma experiência de autognose, como também uma via de
autoconstrução, pois, ao criá-la, o artista descobria-se e refundava-se a si próprio. Assim,
para o autor de Les faux monnayeurs, mais do que um espelho, a obra de arte é criação e
«cette création est en même temps création de lui-même»(25) ; o artista «se fait en faisant,
et l’écriture chez lui est technique d’autoconstruction»(26). Em suma, Gide concebe o
artista como um criador semi-inconsciente de si mesmo e o ato de criação como um
processo obscuro e mistérico de desocultação epifânica da sua própria personalidade:
Le véritable artiste reste toujours à demi inconscient de lui-même, lorsqu’il produit.
Il ne sait pas au juste qui il est. Il n’arrive à se connaître qu’à travers son œuvre, que
par son œuvre, qu’après son œuvre.(27)

Esta consignação de um individualismo mobilizador da criação, centrado na
valorização do homem e da sua individualidade no ato artístico, será reiterada por
João Gaspar Simões que reivindicou que, mais do que humana, a arte fosse expressão
privilegiada do humano individual: «Afigura-se-nos verdade incontestada toda a criação
artística ser de fonte individual. Por detrás de toda a obra de arte está, sem nenhuma
dúvida, uma individualidade humana».(28)

(23) Régio, José, «Li-te-ra-tu-ra», presença. Tomo II, Série I, nº45, Coimbra: Junho/1935, p. 16.
(24) Simões, João Gaspar, «A crítica literária contemporânea em França e Portugal», in Crítica I: A prosa e o romance contemporâneos.
2º edição. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1999, pp. 38-40.
(25) Bastide, Roger, Anatomie d’André Gide. Paris : Presses Universitaires de France, 1972, p. 136.
(26) ibidem
(27) Gide, André, Dostoïevsky (Articles et causeries). Paris: Librairie Plon, 1923, p. 82.
(28) Simões, João Gaspar, «Da ordem na literatura», in Novos Temas. Ensaios de Literatura e Estética. Lisboa: Editorial Inquérito,
1938, p. 13.

Tal como Gide, o crítico da presença considera que «o homem é o objecto de toda a
criação estética»(29) e que o artista superior é aquele «que mais original, individual, possuir a
alma e, logo, o que à realidade apuser um mais puro sistema de reacções»(30). A descoberta
e a valorização do inconsciente e os contributos da psicanálise confluíram, de forma
decisiva, nesta «feição individualista que a literatura contemporânea tão maravilhosamente
ostenta»(31). Com efeito, o artista moderno tentou descobrir-se «no que tem de mais
pessoal, de mais original, de mais radicalmente distinto de todos os outros»(32). Daí a
tónica colocada pela arte moderna no individual, orientando-se no sentido da revelação
do que de mais inexplorado, misterioso e íntegro existia no homem: «Eis a razão da arte
moderna oferecer um tão vasto panorama de exotismos, de singularidades. Hoje domina
o indivíduo»(33). Ao realizar a obra de arte, o artista não cria; recria-se antes a si próprio,
revelando a sua humanidade irredutível e essencial. Gaspar Simões descreve, assim, a
arte como sendo um «processo de auto-realização individual»(34), cujo papel consiste,
essencialmente, em recriar ou revelar o homem que o artista é(35), facultando «um espelho
do próprio homem»(36). Glosando Gide e a célebre fórmula do seu Narcisse – «Pouvoir se
voir! Un miroir! un miroir! un miroir!»(37) –, Gaspar Simões certificava que a finalidade
do artista devia ser «ver-se a si mesmo, ou realizar-se a si mesmo»(38).
Comunicando à obra a sua sincera individualidade, defluente «da região mais
profunda, inocente e virgem de cada homem»(39), o artista imprimir-lhe-á, para além do
seu inevitável cunho subjetivo, um alcance universal, revelando o seu «poder humaníssimo
de mobilidade e perpetuidade»(40). É, precisamente, «neste poder natural de contínuo
renascimento, nesta mocidade insuperável»(41) que radica a universalidade da obra de
arte, pois, perante ela, experienciarão os seus sucessivos destinatários históricos «o choque
humaníssimo da sua vitalidade»(42).
(29) Simões, João Gaspar, «Individualismo e universalismo», presença. Tomo I, Série I, nº4, Coimbra: maio/1927, p. 1.
(30) ibidem
(31) ibidem
(32) Simões, João Gaspar, «Pequeno ensaio sobre o modernismo», in Temas. Coimbra: Edições presença, 1929, p. 201.
(33) ibidem
(34) Simões, João Gaspar, «Do progresso, da missão e da essência em arte», Novos Temas, p. 50.
(35) idem, p. 45.
(36) idem, p. 51.
(37) apud ibidem
(38) idem, p. 52.
(39) Simões, João Gaspar, «Individualismo e universalismo», p. 1.
(40) ibidem
(41) idem, p. 2.
(42) ibidem
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Esta postulação de que a obra de arte é tanto mais universal quanto mais individualmente humana fora também defendida pelo mentor da NRF. Presumindo que «le
problème de l’œuvre d’art, c’est qu’elle soit de plus en plus particulière à mesure qu’elle
devienne de plus en plus parfaite»(43), Gide colocou a perfeição da obra de arte em relação
com a individualidade criadora do seu autor e reconheceu a paradoxal proporcionalidade
entre este carácter inalienavelmente individual e o seu alcance universal:
(…) les œuvres les plus humaines, celles qui demeurent d’intérêt le plus général, sont
aussi bien les plus particulières, celles où se manifeste le plus spécialement le génie d’une
race à travers le génie d’un individu. (…) Pour les mêmes raisons jadis, l’œuvre d’art la
plus accomplie (…) C’était aussi l’œuvre la plus individuelle et la plus généralement
humaine à la fois ; la plus universelle par conséquent.(44)

232

Esta ênfase da individualidade do artista levará Gide a impugnar a prevalência do
princípio de progresso em arte, alegando que «en art (…) le mot progrès y perd tout
sens»(45). O crítico francês sustenta que o verdadeiro artista não se apoia na arte do passado
com o intuito de a superar e de ultrapassar as constrições por ela impostas, mas antes
para, através do seu esforço individual de criação, modificar-lhe o sentido e imprimir-lhe
uma nova direção. Assim, a arte legada pelos artistas do passado surge renovadamente
transfigurada, pois cada verdadeiro artista, estribado no seu talento individual, começa
por dissentir da rota dos seus predecessores, colocando sempre em questão a própria
essência da arte. Neste sentido,
L’œuvre d’art est œuvre volontaire. L’œuvre d’art est œuvre de raison. Car elle doit
trouver en soi sa suffisance, sa fin et sa raison parfaite ; formant un tout, elle doit
pouvoir s’isoler et reposer, comme hors de l’espace et du temps, dans une satisfaite et
satisfaisante harmonie.(46)

Na esteira de Gide, também João Gaspar Simões refuta a noção de progresso em
arte, lembrando, em tom assertivo, que «em arte não há progresso»(47), uma vez que «o
artista, porque trabalha sobre os dados da sua própria realidade humana, não poderá
ultrapassá-la»(48) e que «o homem, como natureza espiritual, não progride»(49).

(43) Gide, André, «Journal sans dates», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, Paris : Mercure de France, p. 221.
(44) André Gide, «Nationalisme et Littérature», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, pp. 178-179.
(45) André Gide, «Les limites de l’art», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 24.
(46) Idem, p. 26.
(47) Simões, João Gaspar, «Do progresso, da missão e da essência em arte», in Novos Temas, p. 45.
(48) idem
(49) idem

Eis, portanto, as razões que terão levado David Mourão-Ferreira a afirmar que
«Arte pela Vida e Vida pela Arte (nunca, porém, Arte pela Arte) foram sempre, afinal, os
grandes móbiles dos presencistas»(50). À imagem da NRF, a presença escorou o seu ideal
estético num perfeito equilíbrio entre arte e vida, no âmbito do qual a arte funciona como
ponto de confluência entre a vida e a individualidade do artista. Embora tenham sido
repetidamente acusadas de advogarem o princípio da arte pela arte, a verdade é que nem
a revista de Gide, nem a de Régio pretenderam reduzir a arte a um inútil preciosismo
estéril, induzindo o artista a um culto exclusivo da forma ou à alienação do real. Ambas
aspiraram, inversamente, a um reconhecimento da literatura como disciplina artística
autónoma, à legitimação do papel do escritor enquanto artista criador e a uma valorização
da criação artística como superior forma de expressão. Eis, pois, os fundamentos nucleares
do conceito de Beleza que a presença herdou da NRF. Este conceito de Beleza, que norteia
a doutrina estética das duas revistas, baseia-se, essencialmente, na harmonia do fundo e
da forma e na repulsa por qualquer critério redutoramente formal. Cabendo-lhe o papel
de porta-voz da preceituação teórica da NRF, Henri Ghéon proclamou:
La beauté ne se transmet pas toute faite. Elle naît d’une continuelle création, de la
découverte renouvelée d’un rapport juste entre la forme et la pensée. Supprimez ce
juste rapport, n’eussiez vous formé votre ouvrage que d’or et de pierres rares, que de
morceaux du Panthéon : plus de beauté.(51)

Por seu turno, Ramon Fernandez, num estudo dedicado à estética de Proust, definiu
o estilo como sendo o resultado de «l’alliage d’une pensée et d’un langage originaux
et adéquats»(52), considerando-o o único meio de que um artista dispõe para partilhar
transitivamente o mundo único que traz em si.
No fundo, o que os colaboradores da NRF ambicionavam era uma harmonização entre
arte e vida ou, no plano da estrita criação artística, entre forma e conteúdo. O empenho
de Gide na perfeição da forma não implica que esta seja valorizada em detrimento do
conteúdo. Para o artista criador, não vigora uma oposição substantiva entre a matéria e
a expressão. Quando, na imaginação do artista, irrompe o magma criativo proveniente
da sua inspiração, ele é já passível de concretização numa determinada forma sensível.
Assim, na obra de arte, forma e conteúdo não são instâncias autónomas: ambas constituem uma unidade orgânica oriunda das profundezas da alma do artista e é nela que
são projetados os mistérios da vida psíquica do sujeito criador. A árdua tarefa do artista
consiste em combinar estes dois fenómenos de natureza tão contraditória: comunicar a
(50) Mourão-Ferreira, David, «Esta nova presença da presença», presença. Edição fac-similada compacta, Tomo I, Lisboa: Contexto
Editora, 1993, p. 6.
(51) Ghéon, Henri, «M. d’Annunzio et l’art : A propos du Martyre de St. Sébastien», in Nos Directions. Paris : Editions de la Nouvelle
Revue Française, 1911, p. 146.
(52) Fernandez, Ramon, «Notes sur l’esthétique de Proust», NRF. nº 179, Paris : agosto/1928, pp. 272-280.
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uma forma sensível e definida uma essência espiritual informe e abstrata, proveniente
da região mais recôndita da individualidade artística. Deste modo, a forma material e,
portanto, definida é reveladora da estuante vida interior do artista. Por outras palavras,
a forma é o medium veicular da personalidade artística e é por isso que os homens da
NRF lhe atribuem incontestada importância. Gide afirmará, a propósito da Jeanne d’Arc
de Péguy, que
Mais la manière, pour être personnelle à Péguy, dira-t-on qu’elle est postiche à ce
Mystère ? Non ; mais bien que Péguy, pour écrire ce livre admirable, était tout préparé
– désigné. Il y a là mieux que l’appropriation d’une manière, il y a celle du style ;
c’est-à-dire de “l’homme même”.(53)

Em suma, Gide e os seus companheiros da NRF temiam a hipervalorização da
realidade objetiva e refutavam todas as formas de apropriação mecanicista da existência,
advogando um integral humanismo artístico:
Il n’y a d’art qu’à l’échelle de l’homme. L’instrument qui permet à l’homme de déborder
sa mesure, d’excéder son agilité naturelle, échappe aux conditions de l’œuvre d’art ;
aux conditions qui seules permettent l’œuvre d’art. (…)
Faire habiter l’idée de perfection, le souhait, non plus dans l’équilibre et la mesure,
mais dans l’extrême ou la surenchère, c’est là peut-être ce qui signalera le mieux notre
époque et la distinguera le plus fâcheusement.(54)
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Neste sentido, a verdadeira obra de arte resulta do esforço do Homem integral,
ou seja, da convocação dialética de todos os elementos do seu espírito: «L’œuvre d’art
ne s’épanouit qu’avec la participation, la connivence de tous les éléments vertueux de
l’esprit»(55). Assim, na perspetiva de Gide, a obra constitui, antes de mais, a emanação
natural da personalidade do artista:
Je crois très stérilisante la théorie de Flaubert, et déplorable, en tant que théorie, ce
souci de ne montrer de soi que l’œuvre et d’artificiellement s’en retirer. Je pense (…)
que l’œuvre se détache tout naturellement de l’artiste, comme un fruit mûri de l’arbre
qui l’a porté – mais qui le nourrissait de sa sève, du suc le plus secret de sa vie.(56)

(53) Gide,André, «La Jeanne d’Arc de Charles Péguy», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 248.
(54) Gide, André, Journal I (1887-1925). Paris: Gallimard, 1996, pp. 645-646.
(55) ibidem
(56) Carta de André Gide a Mécislas Golberg, publicada na Revue Sentimentale, apud Martin, Claude, La maturité d’André Gide.
De Paludes à L’Immoraliste (1895-1902). Paris : Klincksieck, 1977, p. 168.

Por outras palavras, a obra de arte é a expressão de uma mundivisão peculiar e
organiza-se segundo a gramática psíquica de cada artista. É esta circunstância que lhe
imprime uma fisionomia irreproduzível:
Je soutiendrai qu’il faut ceci pour un artiste : un monde spécial, dont il ait seul la clef.
Il ne suffit pas qu’il apporte une chose nouvelle, quoique cela soit énorme déjà ; mais
bien que toutes choses en lui soient ou semblent nouvelles, transparues derrière une
idiosyncrasie puissamment coloratrice.
Il faut qu’il ait une philosophie, une esthétique, une morale particulières ; toute son
œuvre ne tend qu’à le montrer. Et c’est ce qui fait son style.(57)

Assim, à arte preside a superior ponderação do artista no ato da criação e a inventio
esclarecida pela faculdade crítica. Por outras palavras, trata-se de uma manifestação
refletida da personalidade integral:
Ici, l’homme est soumis à la nature; dans l’œuvre d’art au contraire, il soumet la nature
à lui. - “L’homme propose et Dieu dispose”, nous a-t-on dit ; ceci est vrai dans la
nature ; - mais je vais résumer l’opposition que j’indique en disant que, dans l’œuvre
d’art, au contraire, Dieu propose et l’homme dispose ; et tout prétendu producteur
d’œuvres d’art qui n’est pas conscient de ceci est tout ce que l’on veut : pas un artiste.(58)

De acordo com a conceituação gideana de arte, a obra encontra-se em relação
íntima com o seu autor e emerge da sua necessidade interior de objetivar o seu estado
de espírito. Neste sentido, a forma é regulada por uma imperiosa necessidade psíquica.
Gide perspetiva a obra de arte, não como uma experiência do real, mas antes como
experiência vital: a expressão artística conforma uma vivência humana. Assim, o móbil
propulsor da criação artística é o Homem: a arte deve figurar a vida e é justamente na
intensidade vital que reside o valor da obra. Numa Lettre à Angèle, dedicada a Marc
Lafargue, Gide medita sobre a impossibilidade de separar arte e vida:
Opposer l’art à la vie est absurde, parce que l’on ne peut faire de l’art qu’avec la vie.
Mais ce n’est que là où la vie surabonde que l’art a chance de commencer. L’art naît
par surcroît, par pression de surabondance ; il commence là où vivre ne suffit plus à
exprimer la vie. L’œuvre d’art est une œuvre de distillation ; l’artiste est un bouilleur
de cru. Pour une goutte de ce fin alcool, il faut une somme énorme de vie, qui s’y
concentre.(59)

(57) Gide, André, «Littérature et morale», in Journal I, p. 258.
(58) Gide, André, «Les limites de l’art», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, pp. 26-27.
(59) Gide, André, «Lettres à Angèle : De quelques récentes idolâtries», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 63.
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Quanto mais profunda e sincera for a plasmação expressiva do universo interior
do criador, mais original e autêntica será a sua criação. A autenticidade da obra de arte
é, pois, diretamente proporcional à intensidade da expressão anímica do artista, ou
seja, à força espiritual da sua vida interior. Assim, a verdadeira obra de arte é aquela que
descende diretamente das «régions inexplorées de l’homme, pleines de dangers neufs,
de surprises pour l’héroïque navigateur»(60).
Não restam, portanto, dúvidas de que os escritores da NRF nunca alinharam irreservadamente pela doutrina da arte pela arte, intentando antes combinar harmoniosamente
arte e vida: «En ce temps où l’on risque de n’être point reconnu, à moins de porter signe
à son chapeau, choisirons-nous un mot de ralliement ? Ce sera : “vie d’abord”, – vie
longue et patiente, active, chargée, difficile, vie enivrée d’être humaine»(61).
Esta prescrição do equilíbrio entre o conteúdo de uma obra de arte e a sua expressão
formal informou o conceito presencista da Beleza, assimilável à noção de classicismo
proposta por Régio, quando este afirma que «Temos de aceitar um classicismo de todos os
tempos: Onde quer que o motivo inspirador e o meio de expressão se harmonizem numa
realização de Beleza – aparece Arte clássica»(62). Para o mentor da presença, «expressão e
expresso, fundo e forma, são uma harmonia na obra de arte»(63).
Assim, à imagem dos escritores da NRF, também os da presença reclamaram na arte
um substrato essencialmente humano reificado numa expressão livre e não instrumentalizada. A defesa presencista da arte modernista derivou precisamente do facto de os
artistas modernos surgirem como emissários de uma visão pessoal fortemente ancorada
numa personalidade humana individualizada. Os intelectuais presencistas perspetivaram
a arte moderna sob este ângulo de individualismo humanista, segundo o qual o homem
se afirma a si próprio, assim como ao primado da sua inteligência consciente e do seu
subconsciente. Segundo Régio, o lugar que o homem reserva para si próprio na Arte
moderna traduz a «afirmação ora duma existência activa, ignota, crepuscular, perturbante
e poderosa – a existência do seu sub-consciente – ora duma existência activa, directora,
esquematisadora, poderosa e lúcida – a existência da sua inteligência consciente»(64).
Esta preconização de um individualismo criador conecta-se com outro princípio
fundamental da conceção gideana da arte que consiste na criação espiritual desinteressada,
com antecedentes na sua célebre noção de ato gratuito, ou seja, todo o ato desprovido de
aparente motivação racional. Em Les Caves du Vatican, Lafcadio, ao atirar arbitrariamente
pela porta do comboio o velho Fleurissoire – um passageiro inofensivo que com ele
(60) Gide, André, «L’évolution du théâtre», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 154.
(61) Copeau, Jacques, «L’Enquête d’Agathon sur “Les jeunes gens d’aujourd’hui”» (NRF, nº 47, Paris : novembro/1912, pp.
929-935), in Hebey, Pierre, L’esprit NRF 1908-1940. Paris : Gallimard, 1990, p. 170.
(62) Régio, José, «Classicismo e modernismo», presença. Tomo I, Série I, nº 2, Coimbra: março/1927, p. 1.
(63) Régio, José, «Camilo, Romancista português», in Ensaios de Interpretação Crítica. Lisboa: Portugália Editora, 1964, p. 92.
(64) Régio, José, «Lance de vista», presença. Tomo I, Série I, nº 6, Coimbra: julho/1927, p. 8.

partilhava o compartimento –, pratica um ato gratuito(65). Gide reputa este ato como
indicial da psicologia humana, o único que permite distinguir os homens dos animais
inferiores, tal como refere o empregado de café em Le Prométhée mal enchainé:
J’ai longtemps pensé que c’était là ce qui distinguait l’homme des animaux : une action
gratuite. J’appelais l’homme : l’animal capable d’une action gratuite. Et puis après j’ai
pensé le contraire : que c’était le seul être incapable d’agir gratuitement. (…) gratuit : un
acte qui n’est motivé par rien. Comprenez-vous ? intérêt, passion, rien. L’acte désintéréssé;
né de soi; l’acte aussi sans but; donc sans maître ; l’acte libre ; l’Acte autochtone ?(66)

O ato gratuito é, pois, homólogo do ato inconsciente, e é justamente no inconsciente
que reside o eu profundo e criador. Assim, para Gide, a verdadeira obra de arte é aquela
que, observando o princípio da gratuidade, não constitui veículo instrumental da
intencionalidade do seu autor, não lhe competindo provar seja o que for: «L’œuvre d’art
ne doit rien prouver; ne peut rien prouver sans tricherie»(67). Uma obra de arte deve, pois,
ser desinteressada por vocação, desobrigada de qualquer utilitas e emancipada de todas
as tendências que a possam irremediavelmente comprometer. Ao artista compete-lhe
simplesmente criar, esquivando-se ao utilitarismo premeditado da obra criada. Instado
por um entrevistador imaginário a refletir sobre a utilidade da literatura, observa Gide:
C’est un peu comme si vous me demandiez quelle est, pour l’arbre, l’utilité des fruits
qu’il porte. Il m’est bien difficile de considérer l’œuvre d’art autrement que comme un
aboutissement. Et même il me paraît que le critique n’a pas à la considérer différemment.
C’est à ses fruits qu’on juge l’arbre.(68)

Neste sentido, a obra é a única resposta plausível para todas as interrogações colocadas
pelo fazer artístico : «A vrai dire, en art, il n’y a pas de problèmes – dont l’œuvre d’art ne
soit la suffisante solution»(69). Quanto aos problemas que lhe são extrínsecos – morais,
sociais, políticos ou religiosos –, estes manifestamente exorbitam o ofício da criação:
Ce n’est point tant en apportant la solution de certains problèmes, que je puis rendre un
réel service au lecteur, mais bien en le forçant à réfléchir lui-même sur ces problèmes dont
je n’admets guère qu’il y puisse avoir d’autre solution que particulière et personnelle.(70)
(65) Gide, André, Les Caves du Vatican, in Romans. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, pp. 829-830.
(66) Gide, André, Le Prométhée mal enchainé, in Romans. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 305.
(67) idem, «Réponse à la lettre de Jules Renard», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 300.
(68) idem, «Chroniques de l’Ermitage» in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 167.
(69) idem, L’Immoraliste, in Romans, p. 367.
(70) idem, «Journal des Faux-Monnayeurs», NRF (nº 155, agosto/1926), apud Maria da Graça Duarte Rodrigues, A geração da
Nouvelle Revue Française e o conceito de crítica da presença, Tese de Licenciatura em Filologia Românica apresentada à Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1974, p. 164.
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Partindo do axioma segundo o qual «c’est avec de beaux sentiments qu’on fait de la
mauvaise littérature»(71), Gide defendeu, para além de um abstencionismo político e de um
descomprometimento social, o radical amoralismo estético da obra de arte. Para o autor de
L’Immoraliste, nenhuma intenção de ordem moral deve presidir à criação da obra de arte,
pois, para o artista genuíno, a moral não deve passar de uma «dépendence de l’Esthétique»(72):
L’œuvre est un équilibre hors du temps, une santé artificielle.
Je soutiendrai qu’il faut ceci pour un artiste : un monde spécial, dont il ait seul la clef.
Il ne suffit pas qu’il apporte une chose nouvelle, quoique cela soit énorme déjà ; mais
bien que toutes choses en lui soient ou semblent nouvelles, transparues derrière une
idiosyncrasie puissamment coloratrice.
Il faut qu’il ait une philosophie, une esthétique, une morale particulières ; toute son
œuvre ne tend qu’à le montrer. Et c’est ce qui fait son style.(73)
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O mentor da NRF não se cansou de proclamar que «La littérature n’a pas à se
mettre au service de la Révolution. Une littérature asservie est une littérature avillie, si
noble et légitime que soit la cause qu’elle sert»(74). Neste sentido, a única finalidade da
obra de arte deve ser a de atingir a Beleza e induzir emoção estética nos seus leitores (75).
Na senda de Gide, também Régio afirmará, em «Literatura livresca e literatura viva»,
que a única finalidade da literatura consiste em provocar «emoção estética»(76) no seu
leitor. É esta a finalidade que constitui o denominador comum de todas as manifestações
de arte, sem atender a problemas que lhe são exteriores. Conquanto possa formular
questões, não cabe à obra solucioná-las, pois ela constitui a resposta ao único problema
suscetível de encontrar solução em arte – o problema estético:
A finalidade da Obra será, consciente ou inconscientemente, a finalidade estética.
Tudo o que faz um homem entrará na sua Obra, e tanto mais quanto mais profunda e
sincera for essa Obra: mas se o homem é um artista, a sua Arte será a única e verdadeira
solução da sua Obra.(77)

É, portanto, conspícua a presença do espírito da Nouvelle Revue Française e do
pensamento estético-literário do seu mentor na conformação do ideário presencista.
Militando por uma literatura pura, os homens da NRF aclamaram uma estética desin(71) Carta de Gide a Mauriac (Paris, 24 de Abril de 1928), in Cahiers André Gide. Correspondance André Gide – François Mauriac
1912-1950. Paris : Gallimard, 1971, p. 77.
(72) André Gide, «Chroniques de l’Ermitage», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 168.
(73) Gide, André, «Littérature et morale«, in Journal 1887-1925. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 258.
(74) idem, «Littérature et révolution», in Littérature engagée, Paris, Gallimard, 1935, p. 58.
(75) idem, «Feuillets retrouvés», in Littérature engagée, p. 19.
(76) Régio, José, «Literatura livresca e literatura viva», p. 1.
(77) idem, p. 2. (O itálico é do autor.)

teressada, aberta e viva. A autonomia inerradicável da arte e da literatura foi, pois, uma
das pedras angulares do seu edifício teórico-doutrinário.
Não admira, portanto, que a revista de Gide se tenha mostrado tão intransigente
para com todas as modalidades de literatura comprometida: a imparcialidade em matéria
de política, de religião ou a rejeição de qualquer enfeudamento ideológico constituem
linhas-mestras da sua estética. Nos anos trinta, embora já rendido às causas sociais e à
panaceia comunista, Gide insistirá que
Aucune œuvre d’art, disait-il [Crémieux], n’est possible que désintéressée, délivrée du
souci de devoir prouver quelque chose ; essentiellement elle échappe à toute tendance,
ce qui ne veut nullement dire qu’un bolchéviste convaincu ne puisse accomplir une
œuvre d’art, tout comme un catholique convaincu ; mais que tout désir de démontrer
et de prouver, qui l’incline, la compromet.
L’artiste doit avoir pour premier souci de conserver intacte l’intégrité de sa pensée.(78)

Para Gide, os fatores externos não podem predeterminar as condições da criação,
cujo húmus expressivo reside exclusivamente na consciência individual do artista. Por
isso, a noção de utilidade é incombinável com a conceção gideana de Beleza. O autor
de L’Immoraliste regista, no seu Diário, que
Il en est du roman et du théâtre contemporains comme de l’architecture actuelle.
L’utilité du monument fait l’excuse de sa laideur ; et lorsque ce sont de simples maisons
d’habitation que l’on bâtit, il y paraît surtout ceci : qu’en général on y est assez bien,
mais qu’en particulier assez mal ; car il faut que n’importe qui les habite. Quant au
journal c’est la chambre d’hôtel.(79)

Assim, o artista deverá obstar a que interesses extraliterários condicionem a criação
artística, pois a instrumentalização da arte em obediência a quaisquer desígnios utilitários
pode perverter a sua essência original. Neste sentido, Gide acentua a imperiosa necessidade
de separação entre estética e ideologia:
Rien de plus ruineux en art que cette notion d’utilité ; insensiblement c’est vers
l’utilisation de la pensée que l’on glisse, et voici compromis le libre mouvement de
l’esprit – au sens où l’entendait Renan lorsqu’il disait : “Pour pouvoir penser librement,
il faut être sûr que ce que l’on écrit ne tirera pas à conséquence”.(80)

Em 1924, num ensaio intitulado «La crise du concept de littérature», Jacques
Rivière, apologeta da gratuidade gideana, encetava a defesa de uma arte desin(78) Gide, André, «Feuillets retrouvés», in Littérature engagée. Paris : Gallimard, 1950, p. 50.
(79) Gide, André, «Feuillets (1911)», in Journal I, p. 690.
(80) idem, «Léon Blum : Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann», in Prétextes suivi de Nouveaux Prétextes, p. 294.
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teressada, sublinhando a importância
de «ne pas confondre les suggestions
de notre inconscient avec une révélation extérieure, et de ne pas subordonner l’opération littéraire à des fins
transcendantes»(81). O director da NRF
reagia assim contra o manifesto de
Marcel Arland, no qual, recusando a
influência da geração de Gide e Proust
no tocante à apologia da disponibilidade
e da gratuidade em arte, reivindicava a
ancilaridade da arte em relação à moral:
«La morale sera notre premier souci.
Je ne connais pas de littérature sans
éthique»(82). Ora, para Rivière, a sujeição
do artístico à moral implicava, justamente, uma renúncia a toda a atividade
criadora. Assim, fortemente influenciado
pela matriz estética gideana, Rivière
recusa a intrusão da moral no terreno
da arte, reservando para esta última um
critério exclusivamente estético.
Grupo da Nouvelle Revue Française. André
À imagem da NRF, e considerando a
Gide rodeado por Jacques Rivière, Jean
Schlumberger e Roger Martin du Gard, 1922.
humanidade como prerrogativa intrínseca
ao labor artístico, a presença defende uma
incoercível autonomia da arte perante qualquer tipo de valor que lhe seja exógeno e
que possa cercear a liberdade criadora do artista.
João Gaspar Simões, retomando palavras de Nietzsche, refere que a arte «ainda é
daquelas actividades que se não podem olhar debaixo da perspectiva miserável de uma
utilidade pública»(83), pois «o não se lhe poder tirar nenhum proveito – é talvez a qualidade intrínseca da própria grandeza»(84). Considerando a humanidade como condição
inalienável da obra de arte, o autor de Elói cancela qualquer moral que se sobreponha
a essa humanidade, pois o bem e o mal, o amor e o ódio, o vício e a virtude, a baixeza
e o heroísmo, são dicotomias consubstanciais à natureza humana. Assim, a beleza de
(81) Rivière, Jacques, «La crise du concept de littérature» [NRF, nº 125, fevereiro/1924], in Etudes – L’œuvre critique de Jacques
Rivière à La Nouvelle Revue Française (1909-1924). Paris : Gallimard, 1999, p. 402.
(82) Arland, Marcel, «Sur un nouveau mal du siècle» [NRF, nº 125, fevereiro/1924], in Hebey, Pierre, L’esprit NRF 1908-1940.
Paris : Gallimard, 1990, p. 464.
(83) Simões, João Gaspar, «Comentário», presença. Tomo II, Série I, nº28, Coimbra: agosto-outubro/1930, p. 14.
(84) ibidem

uma obra de arte não é ponderável em função do seu grau de moralidade. Por isso,
não deixam de ser belas obras como o Fausto de Goethe, nem deixam de ser humanos
artistas como Dostoievski, ainda que seja o criador de personagens monstruosas como
Raskolnikoff ou Kiriloff(85). Gaspar Simões não hesita, portanto, em aduzir que «toda
arte profundamente humana é imoral»(86). Em suma, para o crítico da presença,
O artista é filho da terra: tem vícios, tem paixões. Renunciar aos seus defeitos é
condenar-se a não ser artista, porque o papel fundamental da arte consiste na revelação
do homem tal como é, não tal como desejaria poder ser. Que a arte é coisa trágica e o
artista escravo deste dilema: ou te pintas como és, ou não serás artista! Ora acontece,
frequentemente, o artista ser a antítese do que quereria ser: em vez de casto, luxurioso,
em vez de compassivo, exaltado, em vez de afectuoso, severo. E assim terá de optar, ou
pelo aperfeiçoamento moral que lhe afogue a natureza – e será um santo, um asceta,
um moralista; ou pelo culto de si próprio tal como é, vicioso e apaixonado – e será
um artista. Um artista nunca poderá ser, enquanto artista, um verdadeiro homem
moral, visto a sua obra, para ser profunda, ter de o reflectir no que nele há de mais
humano, isto é, de pecador.(87)

A arte é, pois, equacionada na sua especificidade e autonomia e não como serventuária
de motivações suscetíveis de comprometer a sua vocação de livre ditado do espírito do
homem:
Não proibimos nem impomos, em arte, senão o que a natureza do artista lho proíbe
ou impõe. Proibir a quenquer qualquer limite que voluntária e naturalmente ele se
imponha – seria tão opressivo, tão falso, como impor-lho contra sua vontade ou índole.(88)

Numa insistente retoma destes pressupostos, a presença reivindicará repetidamente
a independência e a liberdade da criação artística, autocrismando-se, precisamente, de
«folha independente de arte e crítica»(89):
Presença quer manter-se alheia a qualquer credo político, religioso, ou moral, aceitando
nas suas colunas colaboradores de qualquer credo político, religioso, e moral. (...)
Em questões de arte ou pensamento, – presença não reconhece chefes, nem legisladores,
nem ditadores. Se entre os seus colaboradores algum apareça em que a força de
temperamento, a capacidade afirmativa ou construtiva e as tendências autoritárias
denunciem uma predestinação de ditador, – presença não julga, por isso, dever eliminá-lo
(85) Simões, João Gaspar, «Literatura humana e literatura humanitária», in Novos Temas, pp. 22-25.
(86) idem, «Discurso sobre a inutilidade da arte», in Novos Temas, p. 39.
(87) idem, «Tolstoi, apóstata da arte», in Novos temas, pp. 31-32.
(88) Régio, José, «Comentário: Uma opinião do Sr. Dr. Joaquim de Carvalho sobre a presença», presença. Tomo II, Série I, nº35,
Coimbra: março-maio/1932, p. 20.
(89) Redacção, «Comentário», presença. Tomo I, Série I, nº 22, Coimbra: setembro-novembro/1929, p. 15.
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de seu colaborador. Mas o que nele lhe interessa é o homem como homem, o pensador
como pensador, o artista como artista. Aceita nele uma personalidade poderosa, em
o sendo, – mas fica indiferente aos ditames de ditador.(90)
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Assim, tanto a geração da NRF como a da presença perfilharam uma conceção
finalística da obra de arte, repudiando todos os propósitos que lhe fossem extrínsecos.
No entanto, nenhuma delas recusou à obra de arte o carácter tendenciosamente subjetivo
que preexiste a toda a criação literária.
Reconhecendo que a obra decorre do esforço de criação individual do artista e que
este, na sua qualidade de homem, apresenta um explícito posicionamento axiológico,
a NRF não recusou o carácter parcial da obra de arte, contanto a atitude do artista, no
momento da criação, fosse desinteressada e norteada pela preocupação exclusiva de verdade.
É neste sentido que Arland discute a neutralidade absoluta do artista, alegando que um
escritor toma invariavelmente partido quando cria, ainda que o faça involuntariamente:
«Un écrivain prend toujours parti; une œuvre conclut toujours, même si l’auteur ne le
veut pas»(91). Ora, é justamente neste carácter involuntário que se encontra o nó górdio
do amoralismo estético da NRF e, por conseguinte, o da presença, que também não
enjeitava a orientação axiológica da obra de arte. Os presencistas admitiam que, em
virtude da situação do criador como homem medularmente social, era previsível que, na
sua obra, aflorassem as tendências morais, políticas, sociais ou religiosas indistinguíveis
da sua condição humana:
Que na obra dum artista, dum crítico, dum pensador, se reflictam as suas atitudes
ou tendências políticas, sociais, éticas, religiosas, etc., não tem a presença a cegueira
de o contestar; nem a ingenuidade de o combater. (…) Quanto mais viva é a obra
dum homem, mais nela se reflecte (embora muito indirecta ou subtilmente às vezes)
o homem inteiro. Em nada, porém, a aceitação deste facto embaraça a posição da
revista presença.(92)

Assim, um criador poderá, pela intermediação da sua obra, tornar manifestas as
mais diversas tendências, desde que elas defluam da sua profunda individualidade e
correspondam à inclinação natural e espontânea do seu pensamento, ou seja, desde que
elas não lhe sejam impostas externamente, numa servidão involuntária a dogmas alheios
à finalidade congénita da criação. Deste modo, a arte poderá refletir o amplo espectro
de tendências e formas de atividade humana, mas «com a liberdade que lhe é essencial
e em virtude de imperativos interiores, não em virtude de exigências, reclamações,
(90) Redacção, «Afirmações», presença. Tomo II, Série I, nº 28, Coimbra: agosto-outubro/1930, p. 15.
(91) Arland, Marcel, «Les bons et les mauvais sentiments en littérature» [NRF, nº 161, Fevereiro de 1927], in Hebey, Pierre, L’esprit
NRF 1908-1940, p. 613.
(92) Redação, «presença reaparece», presença. Tomo III, Série II, nº1, Coimbra: novembro/1939, pp. 1-2.

ameaças, ou ataques que nada podem contra ela»(93). Nestas condições, a presença acolhe,
nas suas páginas, todos os artistas que nela queiram colaborar, independentemente das
tendências e ideologias que professem, desde que sejam criadores autênticos e que a sua
arte – viva e humana – seja a expressão sincera da sua mais profunda individualidade. No
entanto, se essas tendências «grosseiramente alugassem a máscara da arte, da crítica, do
pensamento, para melhor realizarem impunes a sua verdadeira intenção de divulgação
e propaganda»(94) a presença consideraria que «a arte desses pseudo-artistas seria má, a
crítica desses pseudo-críticos falsa, o pensamento desses pseudo-pensadores deficiente»(95)
e, em consequência, «recusar-lhes-ia as suas páginas»(96).
Da mesma forma que a presença reitera a sua independência relativamente a qualquer credo político, moral, social ou religioso, também se insurge contra todo o tipo
de dogmatismo escolástico e, assumindo-se como um grupo de amigos independente
e aberto a novas correntes, concita todos os verdadeiros artistas a nela colaborarem,
independentemente da escola ou ideologia em que militem:
(…) a presença não é órgão de nenhuma “capela literária”; antes aspira a ser, fora de
qualquer preocupação de escola ou anti-escola, órgão de todos os valores representativos.
Pertence a presença a todos os artistas contemporâneos cuja mensagem importe. Se
alguns dêsses há que ainda não honraram, ou habitualmente não honram, as páginas
da presença, – não é a presença que lhes fecha as portas.(97)

Descrendo dos constrangimentos normativos das escolas e regendo-se unicamente
pelo princípio da liberdade de criação, a presença recusa-se a fazer do modernismo uma
escola, pois os artistas modernos mostram-se medularmente avessos a «mestres e academias,
sabendo que ninguém aprende verdadeiramente senão o que aprende por si»(98).
Depois de terem caído tôdas as escolas que tentaram sustentar um dogma modernista
sem por isso terem caído os criadores delas (…) compreendeu-se que o valor duma
obra não está na escola em que se possa filiar, mas sim na personalidade do seu autor;
e que, portanto, o artista mais moderno é o mais independente – e que um artista em
verdade independente é sempre moderno, pois o é em qualquer época.(99)

(93) Régio, José, «A presença e os seus censores», presença. Tomo II, Série I, nº47, Coimbra: dezembro/ 1935, p. 19.
(94) Redacção, «presença reaparece», p. 2.
(95) ibidem
(96) ibidem
(97) Redacção, «João de Castro Osório e a presença», presença. Tomo II, Série I, nº46, Coimbra: outubro/1935, p.7.
(98) Régio, José, «Breve história da pintura moderna», presença. Tomo I, Série I, nº 17, Coimbra: dezembro/1928, p. 11.
(99) idem, «Divagação à roda do primeiro salão dos independentes», presença. Tomo I, Série I, nº27, Coimbra: Junho-Julho/1930, p.5.
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Em suma, o modernismo defendido pela presença caracteriza-se, nas suas linhas
fundamentais, «pela liberdade total de cada artista se realizar segundo a sua natureza
profunda»(100), ou seja, «pela ausência de qualquer definição»(101). Nas palavras de Régio,
«a Arte moderna parece[-me] poder ser compreendida sob este aspecto individualista,
ou antes: humanista»(102).
Num fundamental ensaio intitulado «Classicismo e Modernismo» e publicado
logo no segundo número da revista, Régio começa por afirmar que «é possível que tudo
o que em arte é verdadeiramente superior – seja clássico», entendendo por classicismo
a «conjugação harmoniosa, vibrante, de todas as (…) faculdades geradoras» do artista,
que são a sensibilidade, a inteligência e a imaginação. Assim, considerando o classicismo
como uma «característica de todas as superiores realizações artísticas», Régio admite a
existência de um «classicismo de todos os tempos», que «deixa de estar em desacordo seja
com que doutrina estética for, porque deixa ele mesmo de ser uma escola, uma doutrina
estética, uma corrente», articulando-se diacronicamente com outras correntes estéticas,
como por exemplo o Romantismo. Com efeito, a atitude romântica tornar-se-á clássica
sempre que o artista manifeste, além da sua sensibilidade, uma inteligência crítica e uma
imaginação complexa e inquieta: «É assim que são românticos e clássicos os mais belos
poemas de Vigny ou Baudelaire»(103). Por conseguinte, o presencista não nega o carácter
universalista do classicismo, considerando que todos os grandes artistas «são, também,
universalistas, se ser universalista é iluminar humanidade profunda e eterna»(104).
Como corolário de todas estas considerações, Régio admite, declaradamente,
«a compatibilidade do classicismo e do modernismo» e conclui que «o modernismo
superior é individualista e clássico» e que «para ser clássico, um modernista deve ser
inteira e verdadeiramente modernista»(105). No fundo, o que se pretende é um modernismo
clássico (ou um classicismo modernista), que se caracterize pelo íntimo equilíbrio de
sensibilidade, inteligência e imaginação. Um exemplo cabal desse classicismo modernista
seria, na perspetiva de Régio, a obra de António Botto, cuja «simplicidade poderosa,
a severidade espontânea, o equilíbrio luminoso, a elegância congénita, a sobriedade
natural»(106) definem, precisamente, «o estilo clássico»(107), ou seja, «o ideal a atingir na
expressão de cada um»(108).
(100) Coelho, Eduardo Prado, «Teorias da presença», in A Letra Litoral. Lisboa: Moraes Editores, 1979, p. 145.
(101) Ibidem
(102) Régio, José, «Lance de vista», presença. Tomo I, Série I, nº 6, Coimbra: julho/1927, p. 5.
(103) Idem, «Classicismo e modernismo», presença. Tomo I, Série I, nº 2, Coimbra: março/1927, p. 1.
(104) Idem, p. 2.
(105) Ibidem
(106) Régio, José. António Botto e o amor – seguido de Críticos e Criticados. 2º edição. Porto: Brasília Editora, 1978, p. 142.
(107) Idem, p. 143.
(108) Idem, p. 146.

Assim, tal como na NRF, a estética da presença não prescinde de uma harmoniosa
conjugação entre as mais inovadoras tendências da arte moderna (centrada no indivíduo
e na representação da sua complexidade interior) e os imperecíveis valores da arte clássica
(esforço de harmonia e de composição, disciplina, beleza, solidez do fundo e perfeição
da forma). Ora, este equilíbrio classicista entre a forma e a matéria, a arte e a vida, a
tradição e a inovação constitui, precisamente, a imagem de marca da NRF e um dos
princípios norteadores do grupo gideano. Acima de tudo, a influência da NRF na presença
reflete-se na expressa poética da revista, cristalizada na célebre fórmula do classicismo
modernista, combinatória de inabdicável respeito pela tradição e de desejo libertário e
antidogmático de renovação.
Em suma, na senda da revista de Gide, a presença militou, desde o início, por
uma posição estética bem definida, expressa na reivindicação de uma literatura viva e
não académica, na independência da arte relativamente a credos políticos e morais, na
valorização dos conceitos de originalidade e sinceridade artísticas, na busca da expressão
do indivíduo autêntico, na afirmação do primado do indivíduo criador e de um critério
crítico puramente estético ou ainda no esbatimento de fronteiras artísticas e culturais,
repudiando todas as limitações advenientes de um conceito estreitamente nacionalista
de literatura. Foi, pois, à NRF que os presencistas foram colher a inspiração e os fundamentos teóricos que permitiram substanciar o seu próprio conceito de modernismo,
indestrinçável de uma arte viva e humana, vivificada pela originalidade e sinceridade
artísticas e pela apologia do individualismo na criação literária.
Márcia Seabra Neves
IELT | Universidade Nova de Lisboa
CLLC | Universidade de Aveiro
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As Capas Ilustradas da presença
Um espaço de múltiplas partilhas artístico-modernistas
Em questões de arte ou pensamento, – presença não reconhece chefes, nem legisladores,
nem ditadores. Se entre os seus colaboradores algum apareça em quem a força de temperamento, a capacidade afirmativa ou construtiva e as tendências autoritárias denunciem
uma predestinação de ditador, – presença não julga, por isso, dever eliminá-lo de seu
colaborador. Mas o que nele lhe interessa é o homem como homem, o pensador como
pensador, o artista como artista. (presença nº 28, Agosto-Outubro de 1930, Afirmações, p.15)

Como qualquer outro objeto, a presença pode ser vista de várias perspetivas. O olhar
da literatura e, um pouco, o das artes plásticas, é o que tem conduzido a grande maioria
das análises produzidas ao longo dos anos, passando ao lado da perspetiva de onde se
olha a presença como objeto tipografado. Mas se para entender os contributos literários e
artísticos é necessário compreender, também, os contextos e as filosofias predominantes
na época, para entender o objeto tipografado é igualmente preciso aceder a essa mesma
visão contextual, acrescida das condições do microssistema onde a sua criação tem lugar.
É essa a natureza do Design: dar materialidade a formatos de comunicação como os
livros, os jornais, as revistas… cujo desígnio de comunicação socializada é a reprodução.
Com este artigo pretende-se evidenciar o carácter modernista das imagens e sua
articulação com o texto nas capas da revista presença e, dessa forma, realçar as relações
de grande proximidade desta revista com os artistas plásticos modernistas.
Sabemos que a presença gerou todo um movimento de seguidores e de contestadores
e que, nos autores consultados, são muito evidenciados os aspetos críticos que rodeiam
o ‘ideário presencista’. No entanto, sem esquecer a importância destas questões, o que
aqui se pretende focar são as metodologias de leitura da imagem, bem como os conceitos
implicados nessa mesma leitura.
A nossa interpretação tem de ter obviamente em conta o ‘ideário presencista’. Mas
uma vez que foge ao âmbito do presente artigo a análise aprofundada das problemáticas
inerentes às correntes artísticas e estético-filosóficas que atravessam a revista, adotámos o
critério de retirar dele apenas os elementos mais referenciados pelos autores consultados.
Numa perspetiva própria do campo do Design Gráfico, partimos do princípio
que tudo tem imagem, isto é: tudo, no espaço da folha (neste caso da capa), é mancha
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gráfica, independentemente de outros valores e significados que a essa mancha possam
ser atribuídos. Assim, é também nosso propósito a criação e utilização de instrumentos
que facilitem a leitura dos elementos constitutivos da mancha gráfica, a partir das capas
que a presença editou.

1. Nascimento da presença.
1.1. O berço do ideário presencista
Coimbra é agora o palco dos acontecimentos. E estudantes os seus protagonistas:
José Régio (Pseudónimo de José Maria dos Reis Pereira), Branquinho da Fonseca e
João Gaspar Simões decidem fundar uma revista que representasse os ideais da sua
geração e lhe veiculasse a criação literária. Em suma, que fosse o testemunho da sua
Presença. Com este título, e tendo como sub-título a sua condição de ‘Folha de Arte
e Crítica’, o número inicial veio a público em 10 de Março de 1927, dirigido pelos
três estudantes. (Massaud MOISÉS, 2002, p.122)
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No início de Março de 1977, 50 anos passados da data da saída do primeiro
exemplar e num número único saído na altura, referem-se como sendo 132 os autores
(colaboradores efetivos e eventuais) que com a presença colaboram ao longo dos 13 anos
de duração da revista. Autores ligados à crítica literária, ao romance, ao teatro, à poesia,
às artes plásticas. Autores que, embora todos de algum modo ‘presencistas’, assumem
posições muito diversas dentro do corpo das ideias e dos movimentos literários que vão
aparecendo e morrendo, num período muito perturbado da vida portuguesa e europeia
e num contexto de crise mundial generalizada.
Nesses 13 anos, sofrem-se ainda os efeitos de uma Primeira Guerra Mundial e de
todo o clima de agitação que levou ao deflagrar da segunda. A queda das monarquias
levou, em Portugal, à implantação da República em 1910 com todo o clima de agitação e
mudança que este facto político determina. Para dar uma ideia da instabilidade existente,
até ao ano da saída da presença Portugal já tinha tido cerca de meia centena de Governos.
A revolução industrial também trouxe uma enorme instabilidade económica mundial
e com ela, a radicalização das ideias de esquerda e de direita. Em Portugal, agudiza-se a
consciência de um profundo atraso de desenvolvimento, consciência essa que se digladia
num cenário de convicções políticas, que se materializam em princípios estético-artísticos
e vice-versa. Compadrios de “partido” e de “capela” dominam a “república das artes”
arrastando políticos, artistas e jornalistas:
(…) o século XX português (…) é de um sujeito mergulhado numa profunda e arrastada
crise da velha sociedade liberal que esse sujeito encontrou, a braços com os velhos
conceitos demoliberais e um imaginário que arrastou o homem entre o desespero e a
idolatria de si mesmo (…) (Estudos do Século XX, 2001, p.17)

Mesmo sem aprofundar o caminho que tomaram todas estas querelas, nem os
movimentos que estam por trás dos vários protagonistas, constata-se que as características
‘abertas’ da presença a fazem situar entre a continuidade de uma Tradição e os movimentos
de Vanguarda.
(...) quer o Orpheu, quer a Presença, rendem preito à Tradição romântica; ambos
se mostram conscientes dos seus avatares, sucessivas modulações históricas, cortes
mais ou menos profundos, cruzamentos com o património lírico nacional; ambos,
todavia - aceito -, a interpretam ou deslocam de forma pouco propícia a que se afirme
estar perante o mesmo “modernismo”. (MOISÉS, 2002, p.160)

Tradição, pelo cruzamento com movimentos estéticos anteriores a prolongar um certo
romantismo (um saudosismo enfeudado no simbolismo) de que António Nobre e Teixeira
de Pascoais são figuras de topo. Iluminados por um certo humanismo revolucionário,
estes escritores contestam (em movimentos que acabam por seguir separados) um certo
nacionalismo literário conservador.
Em1910, com a Revista Águia, aparece o saudosismo como escola, que passa a ser
apelidada de ‘Nova Renascença’. Das dissidências com os seus diretores, sobretudo de
Pessoa e de Sá Carneiro que também escreveram para essa revista, surge a revista Orpheu,
de brevíssima existência. Há quem a encare como a representante de um primeiro
modernismo, continuado depois, num segundo modernismo, pela presença.
É nas artes plásticas, com Amadeu de Sousa-Cardoso (hoje reconhecido como um
dos importantes pioneiros da Escola de Paris), com Santa-Rita Pintor (…) e com
Almada Negreiros (cuja exposição de caricaturas, em 1913, Fernando Pessoa saudou
num artigo publicado na Águia) que o vanguardismo primeiro toca os Portugueses,
em 1912-1913, cerca de um ano antes de Pessoa e Sá Carneiro se decidirem por um
movimento autónomo. (SENA, 1988, p. 110)

Assim, na sua vertente vanguardista/modernista, a presença tem ligações diretas a
autores envolvidos não só com a Revista Orpheu (Março a Junho de 1915) – Pessoa e
Mário de Sá-Carneiro – como também com a Revista Portugal Futurista (Novembro
de 1917) – José Almada Negreiros, Amadeo de Sousa Cardoso e Santa Rita Pintor. Há
quem também considere que a Orpheu e a presença, são duas faces do mesmo movimento:
(...) geração que primeiro terçou armas pelo reconhecimento e pela valorização do
modernismo e da literatura moderna em geral. Uma geração que não hesitou em
reconhecer a grandeza da precedente; que cedo realçou a especificidade dos problemas
estéticos; que libertou consciências e educou adversários; que apostou sobremaneira
na instauração de uma teoria e de uma crítica sérias e regulares em Portugal. Como
todos os movimentos que, desde o romantismo, foram ascendendo nos domínios da
arte e da literatura, a Presença construiu uma imagem de marca - no seu caso, a de
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privilegiada continuadora de Orpheu -, e soube impô-la, valha a verdade, durante os
vários anos da sua profícua liderança nos domínios da crítica literária em Portugal.
(PIMENTEL, 2001, p.157)

No entanto, neste contexto, é difícil distinguir os motivos de crítica no domínio dos
valores. Muitos seguidores de uma escola romântica, são perseguidos pelos seus ideais
também monárquicos. Já em pleno período republicano, muitos pró-República são
envolvidos em lutas partidárias que opõem não apenas república e monarquia, mas que
também colocam republicanos contra republicanos: ao combater-se o inimigo político,
combate-se o “rosto artístico-literário” desse inimigo.
Considere-se como início do século, a instituição da República: uma torrente de
proclamações, manifestos, críticas e ensaios referem-se à arte, às artes e ao artístico.
É, sem dúvida, da arte que se fala. Mas, sob os enunciados explícitos, que falam de
programas e ambições, lê-se, com frequência, a designação da arte como instância de
nomeação de problemas, contradições, afirmações e excessos que, de outra forma,
permaneceriam ocultos. (PIMENTEL, 2001, p.13)
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Face à crise existente, uma das características dos movimentos artísticos ligados à criação
do modernismo em Portugal é a preocupação de manter uma clara independência dos valores
intelectuais face aos interesses de ordem moral e religiosa, política, económica e social.
Na presença, essa independência, é conjugada com uma grande abertura às ideias, o
que faz com que os seus colaboradores também o tivessem sido, na sua grande maioria,
de uma série de outras revistas.
Embora o corpo das ideias presencistas esteja muito marcado por José Régio, não
é necessária uma análise detalhada para perceber que nela há um espaço aberto onde
muitos refletem de forma pessoal. Por isso, ali se espelham as grandes inquietações desta
época relacionadas com as questões que a arte coloca a si própria, sobretudo no âmbito
da estética.
Ela (estética) confrontou-se com os grandes problemas da vida individual e colectiva,
interrogou-se sobre o sentido da existência, promoveu utopias sociais e sentiu-se envolvida
nos aspetos da vida quotidiana, identificou subtis distinções cognitivas. Além disso,
debruçou-se sobre questões religiosas e teológicas de alcance histórico, interrogou-se
sobre as suas próprias afinidades e divergências com a moral e a economia, estabeleceu
relações com outras disciplinas filosóficas, com as ciências humanas e até mesmo com
as ciências naturais, físicas e matemáticas. (PERNIOLA, 1998 p.9)

Todas estas questões não podem deixar de articular, com os dois acontecimentos
políticos de maior relevo imediatamente anteriores ao primeiro número da presença:
A “República Nova” de Sidónio Pais (até 1919) e a Revolução em Maio de 1926, com
o General Gomes da Costa. O Estado Salazarista está à porta.

É forçoso recordar que devido ao golpe militar de 1926 e à instauração do regime
autoritário de Salazar, o despertar do surrealismo em França e a sua primeira fase de
afirmação coincidiu em Portugal com um golpe militar que deu início a um longo
período de isolamento num regime de fachada modernista mas profundamente
conservador em termos sociais e culturais. (VÁRIOS, 2001, p.44-45).

Aquilo que o regime será no futuro, no entanto, não é ainda claro para ninguém em
1927. É quase irónico o facto de que quem chegou a estar ligado à Revista Águia, por razões
que se revelaram ser de carácter estratégico, seja António Ferro – aquele que depois irá
chefiar o departamento de Informação e Propaganda do Estado Novo. É certamente por
esta razão que a Mensagem de Pessoa é premiada. E será também esta a razão de Almada
Negreiros aceitar a colaboração numa série de atividades a convite de António Ferro. Um
comentário de Jorge de Sena sobre esta questão, feito num período já posterior, é bastante
elucidativo:
(…) está-se louvando a derrota do neo-realismo, que abrira uma dolorosa e violenta
e ridícula polémica contra a “alta cultura” do grupo da presença, vendo “presencistas“
em toda a parte, mas que representava a chegada à literatura portuguesa de grupos
sociais da pequena burguesia provinciana (em sucessão da burguesia urbana que
administrara até aí a literatura); esse neo-realismo que naufragou no seu simplismo,
mas também no aburguesamento oportunista e cínico que caracteriza os últimos 30
anos da sociedade portuguesa. (SENA, 1988 p.43)

Apesar dos muitos trabalhos sobre a presença e depois de lidos alguns dos autores
que a analisaram, fica-se com a sensação de que, por um lado, muito ainda está por
aprofundar e por outro, de que de uma coisa podemos ter a certeza: as críticas que lhe
foram sendo dirigidas não podem deixar de também estar relacionadas com a incapacidade
analítica de quem criticou:
De modo que, se a mania das classificações periodológicas, que eu não partilho, e as
das cronologias, que aconselho, servem para alguma coisa (…) é precisamente para
compreender que o provincianismo da cultura portuguesa foi sempre muito mais dos
críticos e historiadores, que dos grandes escritores que a fazem. E, quando não o foi,
e deu razão à tacanhez burguesa dos racionalistas-pseudo-liberais (pode ler-se de trás
para diante esta classe), a culpa coube, ainda e sempre, à incompreensão da mediania
(que é a de críticos e historiadores) sempre prontos a louvar o que permite servilmente
o pretensiosismo da segunda ordem europeia ou outra, e a desprezar aquilo que seria,
sincrónicamente, nos grandes portugueses, uma maneira peculiar de ser-se europeu.
(SENA, 1988 p.54)

Por outro lado, essas mesmas críticas, no seu conteúdo e na sua forma, podem ser
vistas como sintomas ou sinais dos conturbados tempos que então se viviam:
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Mas precisamente na hora do triunfo, (que era sobretudo para o grupo presença) a conjuntura
política internacional e sobretudo espanhola suscitava uma politização da literatura que
principiou a atacar o humanismo literário da presença e a sua concepção de uma literatura
liberta de quaisquer injunções partidárias ou sectárias (o que não significava que a maioria
dos presencistas fosse então ou tivesse sido anti-liberal). Dessa politização brotaram, entre
1938 e 1942, os livros de estreia de alguns dos principais poetas “neo-realistas”, eufemismo
literário que escondia da polícia, uma orientação política. (SENA, 1988 p.54)

Uma coisa é certa: um trabalho de aprofundamento, sobre o ‘ideário presencista’
continua a ser necessário, tendo em conta que é o único termo gerado em Portugal, já
que todos os outros vieram no arrasto de todos os “ismos” exteriores. Embora esta nossa
análise se vá centrar apenas nos elementos constantes nas capas, partimos para ela com
o sentimento de que mais haveria que saber sobre a presença, tendo em conta questões
ainda não claramente respondidas.
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(…) ou que o rótulo de “segundo modernismo” seja apenas isso: um rótulo, uma
concessão displicente da crítica, e nada mais... Será Régio só a estridência e o espectáculo?
O intimismo de um Carlos Queirós, de um Alberto de Serpa, de algum Saúl Dias - só
banal poesia menor? E o “mal da inteligência” de Casais; o narrativismo lírico de Branquinho; o imaginário insólito e prospectivo de Edmundo de Bettencourt - contributos
de alcance limitado? Será possível conceber a notável obra de Nemésio fora dos padrões
estéticos, conflitos e mundividência da gente nascida no despontar do século? Ou muito
me engano, ou está para durar a questão - já de si algo redutoramente formulada - de
saber “o que foi e o que não foi o movimento da Presença. (PIMENTEL, 2001, p.161)

1.2. Percurso de um ideário: momentos fundamentais
Impresso em papel de embrulho, o primeiro número abre com um artigo de José
Régio: “Literatura Viva”. Este artigo e outro, também de José Régio, “Literatura Livresca e
Literatura Viva”, constituem o Manifesto desta presença, fundada por Régio, Branquinho
da Fonseca e João Gaspar Simões.
A partir do número 27 (Junho/Julho de 1930) sai Branquinho da Fonseca, por
dissensões internas. Com ele saem também Adolfo Rocha (Miguel Torga) e Edmundo
Bettencourt, colaboradores assíduos.
Com um percurso marcado pela discussão em torno de um ideário em constante
mudança e renovação, é uma nova polémica, desta vez provocada por um texto de João
Gaspar Simões – “Diálogos Inúteis”, que acaba com a publicação em 1940. Não se sabe muito
sobre esta polémica e se ela apenas foi um pretexto. Mas ao fim de 13 anos de publicações
que, embora irregulares, asseguraram sempre um conjunto significativo de números por
ano, a Revista acaba. Como já foi referido, no cinquentenário da sua fundação, faz-se um
novo número com colaborações especiais, que não faz parte do âmbito do presente artigo.
Assim, a análise abrange 52 exemplares, ou seja, a totalidade de revistas editadas.

Há que referir que os números da Revista não correspondem ao número de exemplares
editados, uma vez que existem quatro exemplares que correspondem a números duplos:
14-15, 31-32, 41-42 e 53-54. Nos dois últimos números, aparece pela primeira vez o
ano de edição (XII) e a Revista propõe-se a iniciar uma nova série (II) de que já haveria
os nºs 1 e 2. Pela primeira vez, assume-se o termo Revista em vez de Folha de Arte e
Crítica. Tudo parecia renovar-se, mas tal acabou por não acontecer.
Lembre-se que a produção da presença, embora irregular, assegurou sempre a saída
de revistas em todos os anos em que se manteve ativa. No entanto, com o tempo, o
decréscimo de números por ano foi-se acentuando. Nesse total de 52 exemplares aparecem
ilustrações em 28 capas:
Nº
5
9
10
14/15
18
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31/32
33
35
36
37
38
40
41/42
46
47
48
50
51
52
53/54
II S - 2

DATA
04/06/1927
09/02/1928
15/03/1928
23/07/1928
Jan1929
Jun/Ago 1929
Set/Nov 1929
Jan 1930
Fev/Mar 1930
Abr/Mai 1930
Jun/Jul 1930
Ago/Out 1930
Nov/Dez 1930
Jan/Fev 1931
Mar/Jun 1931
Jul/Out 1931
Mar/Mai 1932
Nov 1932
Fev 1933
Abr 1933
Dez 1933
Mai 1934
Out 1935
Dez 1935
Jul 1936
Dez 1937
Mar 1938
Jul 1938
Nov 1938
Fev 1940

AUTORES DAS ILUSTRAÇÕES
Almada Negreiros
Madeira de João Carlos.
Ensaio de linóleogravura / Julio
Gravação em linol / Sarah Afonso
Júlio
Júlio
José Régio (1928)
Mário Eloy (1929)
Arlindo Vicente (1930)
Júlio
Olavo (1930)
Pedro Olaio (1930)
Abílio (1930)
Jaime de Figueiredo (1930)
Sara Afonso
Arlindo Vicente - Monumento (1931)
Júlio
Desenho infantil
Bernardo Marques
Almada Negreiros(1933)
O enxoval do Menino
Júlio
Mário Eloy e Júlio
Szenes
Almada Negreiros (1935)
Paulo
Mário Eloy
Ventura Porfírio (1937)
Almada Negreiros (1938)
Capa de Roberto Araújo
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1.3. Interações modernistas: a linguagem das linguagens
Uma das características do conjunto dos colaboradores da presença é a sua ligação
com o exterior do país:
Da geração da “Presença” (…), todos eles tiveram o olhar voltado para Paris, para a
obra de Proust, grande continuador do Flaubert da Éducation Sentimentale, para Gide,
para Roger Martin du Gard, para Romain Rolland (…) (RODRIGUES, 1994, p.63)
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É pois importante realçar que as influentes ideias modernistas que correm, sobretudo
na europa, não vão chegando a Portugal apenas através de obras de autores ou notícias.
Vários presencistas ou colaboradores, viveram fora de Portugal. Almada, por exemplo,
viaja por vários locais, chegando mesmo, nos anos 20/30 a viver em Madrid. Neste
aspeto, Paris tem enorme importância como centro cosmopolita e de encontro entre
artistas e intelectuais de várias nacionalidades.
Esta influência do estrangeiro inclui – por articulação, por arrasto, por antecipação – os movimentos ligados às artes plásticas. De uma forma ou de outra, vários dos
presencistas contactam com o que de mais atual se produz também no campo das ciências
do homem, nomeadamente no desenvolvimento da psicologia e do aprofundamento
dos níveis de consciência.
Nas artes, os efeitos da 1ª e depois a 2ª Guerra Mundial, deixam marcas dolorosas
de efeitos psicológicos que se traduzem numa “trágica consciência de si” (LISBOA,
1987, p.58), consciência essa que se eleva ao papel de um dos conceitos a que cada um
dos artistas, a seu modo, não fica indiferente. Esta influência do estrangeiro também
inclui – por articulação, por arrasto, por antecipação – os movimentos ligados às artes
plásticas. Por exemplo, Marinetti (poeta e pintor italiano) e o seu futurismo, tiveram
ligações imediatas com artistas portugueses e Gino Severini, um dos signatários do
Manisfesto da Pintura Futurista, fixa-se em Paris em 1906, onde também se relaciona
com eles.
Romantismo, academismo, impressionismo, simbolismo, expressionismo, futurismo,
dadaísmo, surrealismo… ligam poetas, ensaístas, escritores e pintores e frequentemente
todos estes campos são trabalhados por um só artista, o que acaba por se tornar noutra
das características mais marcantes do modo de entender as expressões artísticas do
modernismo.
Assim, verifica-se que o tipo de relações que se estabelecem entre escritores, poetas e
artistas na Europa adquire, em Portugal, formas muito semelhantes: escritores escrevendo
em Catálogos de Exposições, pintores ilustrando romances de escritores, livros que são
editados na altura de exposições de pintura ou conferências literárias no âmbito de
exposições de arte.
Na presença, José Régio é quem mais artigos escreve pelo que, se algum movimento
especificamente presencista existiu, Régio é sem dúvida o seu mais importante ideólogo.

No entanto, também é dado lugar de destaque quer a Almada Negreiros quer a Fernando
Pessoa, tanto nas suas facetas artísticas, como na de carácter crítico.
Em José Régio, dois aspetos são de realçar: a sua admissão de colaboradores
nem sempre “afinados com as suas diretrizes estéticas” (MOISÉS, 2002, p.78) e
o seu profundo empenhamento na criação e no exercício, para a revista, de uma
personalidade própria. Muitos consideram estes pontos de partida contraditórios,
mas não há dúvida que é graças a eles que a Presença não só tem um “carácter
libérrimo” (VÁRIOS, 2001, p.14) como consegue manter, durante muito tempo,
tantos colaboradores.
Mas a tendência de Régio para uma multiplicidade de personalidades, para o abandono
às forças do subconsciente e simultaneamente para o domínio da intelectualidade na
Arte, é muito mais aumentada em Pessoa (ou ainda mais em Sá-Carneiro) e em Almada.
A Pessoa atribui-se, em termos de ideário, a sua ligação a movimentos que acentuam
as vivências da mente, do corpo, ou de ambas, é Almada quem assume uma crítica social
mais direta e quem também confronta, de forma prática – como escritor, poeta e pintor
– uma das características modernistas por excelência que é a defesa da interpenetração
de fronteiras disciplinares:
–– Não é possível fazer o trânsito de uma reflexão sobre a arte e as artes para uma reflexão
sobre o estético sem analisar o indiscutível privilégio de que a mediação literária usufrui
e admitir (…) que uma verdadeira compreensão só é possível a partir de uma leitura
horizontal da expressividade artística em todas as formas que ela tenha assumido.
(ECO,1984, p. 6)

Almada – nos seus trabalhos, literários, plásticos e também como caricaturista –
desenvolve uma certa forma de humor, de ironia, que usa como instrumentos de provocação
para o despertar das consciências. No entanto, de um modo mais camuflado, José Régio
também utiliza este recurso, que acaba por caracterizar muitas das intervenções – quer
expressivas, quer críticas – dos modernistas:
A “provocação velada” ao leitor é, com efeito, uma das características mais curiosas
e mais permanentes, ao longo de toda a obra de José Régio – e um dos índices mais
típicos desta singular Ironia, oriunda de complexidade e de conflito de adversas
riquezas. (BERGER, 1976, P.13)

2.1. A Capa: um texto global
Iremos tomar as capas da revista como um todo, um corpo, um ‘texto único’ e
‘em aberto’, cujo significado global importa compreender. Assim, é importante que
se distingam os aspetos relacionados, por um lado, com as opções gráficas, por outro,
com o modo como os textos literários e as imagens/ilustrações se organizam no espaço
da capa.
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Deste patamar de significados, serão então analisados os conceitos que fazem parte
do ideário da presença e ainda a forma como esses mesmos conceitos aparecem, ou seja,
a sua identificação nos títulos e a sua ligação com as ilustrações. Procurar-se-á também
relacionar texto literário e ilustrações com informações exteriores ao texto/imagem das
capas, que de algum modo lhe possam estar associadas.
É importante sublinhar que muitos dos vários artistas plásticos que contribuem para
a imagem visual da presença, têm ligações ao seu sistema de impressão e de reprodução,
como Júlio, Branquinho da Fonseca ou Almada Negreiros. Este facto faz com que a
maior parte dos desenhos publicados mantenham um traço excecional, pois mesmo
mudando de suporte, mantém-se a perícia do traço do desenho original. Existem 40
trabalhos distribuídos por vários números da revista e embora em 20 não apareça
nenhum, a colaboração não se restringe à publicação de originais ou à reprodução de
trabalhos, alargando-se à crítica de artes e à participação em eventos. Todas as obras
publicadas pertencem a artistas plásticos com reconhecimento assinalável nacional
e internacional ou, como no caso de Régio, a escritores que também fazem as suas
incursões pelas artes plásticas, ou Branquinho da Fonseca que, além da escrita, investe
nas artes gráficas.
O contrário também acontece, como no já sublinhado caso de Júlio que, muito
mais conhecido como pintor, tem também obra como poeta, com o pseudónimo de Saul
Dias. Almada Negreiros é dos casos mais interessantes pois a sua obra literária dá-lhe a
mesma projeção que a plástica.
Mesmo não assumindo a faceta de pintor ou desenhista, a mera curiosidade pelo
traço e a produção regular de desenhos, por parte de Régio e de Branquinho da Fonseca,
pode justificar a sua apetência pela atividade no campo da experimentação gráfica, muito
importante quando também se decide ou participa na composição de uma edição.
Por outro lado, é de registar a participação de muitos destes colaboradores no
campo da publicidade, teatro, cartazes para cinema, capas de revista, participação essa
que indicia a existência de conhecimento e domínio prático de várias linguagens ligadas
às técnicas de reprodução, bem como do trabalho de imagem necessário para defender
um determinado tipo de ideia.

presença: lista de autores e número de ilustrações
Ilustrações
Autoria

nº de desenhos

Júlio

SI – 11 /S II – 2

Almada Negreiros

SI – 4

Mário Eloy

SI – 3

João Carlos

SI – 2

Sarah Afonso

SI – 2

Arlindo Vicente

SI – 2

Diogo de Macedo (D. de Mafamude)

SI – 1

Dórdio Gomes

SI – 1

José Régio

SI – 1

Olavo

SI – 1

P. Olaio

SI – 1

Abílio

SI – 1

Jaime

SI – 1

Bernardo Marques

SI – 1

Szenes

SI – 1

Paulo C.

SI – 1

Ventura Porfírio

SI – 1

anónimo (criança?)

SI – 2

anónimo (popular?)

SI – 1

anónimo

SI – 1

Marcier

SII – 1

Vieira da Silva

SII – 1

Esta diversidade de autorias e saberes está bem patente na carga comunicativa e
simbólica das ilustrações da revista. A presença constante de Júlio – com onze trabalhos
na primeira série (nem todos originais feitos propositadamente para a revista), o desenho
da capa do nº1 da segunda série e ainda em vinhetas em ambas as séries– não invalida
essa busca pelo diverso.
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Como a grande maioria das ilustrações se encontram colocadas na capa, foi a partir
delas que se procedeu à escolha de um conjunto mais significativo para a análise onde
se procura relacionar o conteúdo, o grafismo e a função editorial.
Os primeiros três números bem como o nº 6, fogem a esta regra, pois têm uma
ilustração no interior, sempre na pág. 3. Em três casos, a capa tem uma ilustração de
um autor e, no seu interior, aparece um desenho de Júlio a acompanhar um conjunto
de poemas de Saul Dias. Nos 2 números da 2ª Série, as ilustrações voltam a surgir no
interior da revista.
Ao todo, são 39 ilustrações, para os 54 números da Série I e três para os dois
números da Série II. É bastante evidente o acentuado decréscimo de ilustrações entre as
duas séries, sem que tal seja acompanhado de uma posição clara quanto à sua presença
ou ausência da revista.
A ausência de ilustrações em 15 números não sequenciados, também não encontra
justificação no interior da revista, por parte da direção, pelo que os motivos dessa ausência
podem ser múltiplos, parecendo no entanto não depender de qualquer desvio do ideário
que desde o início a presença defende.
Como já se disse, as ilustrações, na sua esmagadora maioria, aparecem nas capas e
quase todas elas são desenhadas a traço fino. As técnicas de impressão, podem ter sido
as utilizadas na época – linogravura, xilogravura, litogravura, zincogravura – em que o
material de suporte é, respetivamente, o linóleo, a madeira, a pedra e o metal.
No entanto, são raros os casos em que a técnica utilizada é explicitamente referenciada.
O caso da fotografia é uma exceção. Trazidas pela mão de Branquinho da Fonseca e José
Bettencourt e colocadas numa prancha dentro da revista nº 24, as quatro “fotografias
de composições vivas” – desfecho, aparição, despedida e ressurreição de cristo – parecem
constituir um duplo experimentalismo: o da utilização de um novo veículo de expressão
e o da sua reprodução gráfica. Estas fotografias fazem parte de um conjunto de imagens
apelidado de Fotos de horror, mistério e fantástico, conservadas no arquivo de Branquinho
da Fonseca. No entanto, não existem referências aos resultados da sua publicação por
parte dos seus autores, mas o facto é que a experiência, na presença, não se repetiu.
Para lá de um desenho a traço fino, também se regista um traçado mais dinâmico
entre finíssimo, fino e grosso e nalguns destes casos, com a aplicação de superfícies,
esbatidas ou sólidas, a negro.
Sabe-se, como se viu, que Branquinho e Júlio fazem gravura em materiais diversos,
sobretudo em linóleo e madeira.
É provável, em muitos casos, que a passagem dos desenhos originais a gravura
tenha sua mão, sobretudo nas gravuras a linóleo. No entanto, na revista, não existem
elementos específicos que o assegurem.
O que se entende ser importante reter é que o conjunto de ilustrações publicadas na
presença, evidencia o seu emparceiramento com os diversos estilos e modos de expressão
modernistas, tanto nas formas, como nos conteúdos.

2.2. Capas: identidade visual do ideário presencista
As capas são como um todo, um corpo, um texto único e em aberto, cujo significado
global, importa compreender. Assim, nesta abordagem interacional e global, existem aspetos
relacionados quer com as opções gráficas, quer com a forma como os diferentes textos –
verbais (literários) e não-verbais (imagens/ilustrações) – se organizam no espaço da capa.
A análise das capas tem como sustentáculo três pressupostos, todos eles suportados
pela malha teórica global desenvolvida ao longo dos capítulos anteriores. Em primeiro
lugar, como diz Rodrigues (1994, p. 107) “ce n’est jamais sur un seul object que se
porte notre regard mais sur le rapport entre nous et les choses. La vision est une activité
incessante, balayant le monde qui nous entoure en un cercle qui définit notre microcosme.”
Depois, aceitando que o olhar interroga e de que não exerce sobre a imagem uma
mera passagem de fugida, então olhar para uma imagem é colocar-lhe questões. Em terceiro
lugar, também se tem em conta que, como Moisés afirma (2002, p.125), “jamais aucune
explication d’image ne peut rendre compte de tout ce que contient un document. Le
seul équivalent de l’image demeure l’image elle-même. Armé de cette leçon de modestie
fondamentale, chacun doit donc s’apprêtter à lutter sans relâche contre l’imperfection”.
Assim, a análise das capas, ao debruçar-se sobre dois dos seus complementos visualmente
mais significativos – delimitação espacial e função das ilustrações – terá sempre em conta tanto
as características enunciadas por aqueles três pressupostos (interação entre o sujeito que olha
e os objetos visuais, o questionamento visual e a impossibilidade de explicar a imagem por
meios que não sejam os da própria imagem), como a sua relação com o ideário presencista.

2.3. Ilustrações: o rosto não-verbal
As ilustrações, quando existem, criam um espaço ora de relação com um texto ou
um assunto, ora de ligação com a palavra “presença”. Não será por acaso que aparece, na
grande maioria das ilustrações, a ideia de par/dualidade: quem olha e como olha; quem vê
e é visto; quem está e quem é evocado; quem depende de quê e de quem. Em suma, uma
ideia de dualidade quiçá tão ou mais complexa que aquela que articula a arte e a realidade.
Este olhar em espelho é também lembrado por Guimarães nesta passagem, quando
reúne as reflexões de vários autores:
Duarte Faria assinala o espelho como o “lugar por excelência da produtividade
regiana” (...) A luta entre o eu e o outro será o centro de uma fábula que incessantemente
se repete através do modo poético, narrativo, dramático. Eduardo Lourenço vê o fantástico eminentemente subjectivo de José Régio como o exemplo “da nossa lusitaníssima
alma”, no limiar de uma época em que ao Deus familiar começa a substituir-se um deus
desconhecido e equívoco. (2003, p.29)
Curiosamente, é pelas ilustrações que melhor se conseguem realçar alguns aspetos
importantes do ideário presencista (ou que aparecem por intermédio da visão particular
dos seus desenhos), como mostra o conjunto de figuras que se segue.
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Figura 1 – presença: série I – nº 5 – capa: desenho
de Almada Negreiros, dedicado a Carlos Queiroz

Paralelismo entre jovem-e-marioneta,
dualidade de personagens semelhantes, colocadas lado a lado. Um traço fino, quase de escrita,
para quiçá representar a ‘verdadeira’ dualidade:
a do manipulador-manipulado.

A menina e a boneca (projeção de um
futuro de rendas e chapéus?). O eu múltiplo,
no tempo.

Figura 2 – presença: série I – nº 14-15
– capa: desenho de Sarah Afonso

A menina, descalça, é um apontamento
que a relaciona com a temática do nu, símbolo
do academicismo que o modernismo contesta e
que aqui surge, talvez como lembrete/denúncia.

Ilustração em articulação com um poema
de Álvaro de Campos (“Tratem da fama e do
comer, Que amanhã é dos loucos de hoje!”);
desligada do poema, parece uma cena inocente
de um quotidiano entre cama e mesa e …
violinos (símbolo dos equívocos); de novo os
pares sujeitos à pressão do quotidiano.

Quase parece estar na continuidade da
ilustração anterior – como se a doçura de um
quotidiano pacífico se tornasse insuportável,
numa nítida evocação Pessoana.
Desligado destas questões, pode também
humoristicamente significar um mau músico,
que a expressividade do emaranhado dos traços
parece também poder simbolizar. E, de novo,
os pares.

Figura 3 – presença: série I – nº 18
– capa: desenho de Júlio

Figura 4 – presença: série I – nº 21
– capa: desenho de Júlio
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Figura 5 – presença: série I – nº 22 – capa: desenho
de Régio dedicado a Gaspar Simões

Figura 6 – presença: série I – nº 24 – capa: desenho
de Mário-Eloy, dedicado a A. Vicente

É o único desenho de José Régio na
revista e é dedicado a João Gaspar Simões
O título da ilustração aparece manuscrito por
Régio no canto inferior direito – A que ficou
sem par; aqui o par surge na ausência que a
palavra evoca. Os elementos em primeiro e em
segundo plano também sugerem uma ligação
mediada: ao centro, o coração-joia ao pescoço
da solitária; atrás, o ambiente supostamente de
festa. E contudo, ela sorri, como que fazendo
uma dupla com a presença (ela, sim, a festa que
a faz, de facto, sorrir).

Autorretrato do pintor com o seu filho,
neste desenho estão várias dualidades em
presença: a palavra da revista, dividida pelos
chapéus do pai e do filho; as duas personagens
que aludem, pelo vestuário do pai e o adereço
dos chapéus, a uma encenação teatral, onde
a cadeira mais parece um adereço de palco;
a dedicatória, que evoca a imagem do outro.
O Título, o Eu que se observa em dois autorretratados. O pormenor da criança nua pode
estar relacionado com aspetos atrás referidos
ou, simbolicamente, pode também significar
pureza, atribuído ao conceito de vida no início.

De novo o par: mãe amamentando o
filho. A nudez da mãe e do filho, poderá estar
relacionada com as questões atrás expostas e
o traço fino, quase mero apontamento, parece
surgir na continuidade da escrita/dedicatória
ou vice-versa (uma outra dualidade: traço da
escrita/traço do desenho).

A crítica parece-nos evidente, como que
uma resposta a estas palavras. E também aqui
aparecem várias dualidades: um jarro que é
também uma cabeça ao contrário, o par bêbado
e duas figuras na horizontal, como espelho
das que estão sentadas. O traçado associa-se à
bebedeira, no dobrar dos traços, na imprecisão
das formas.

Figura 7 – presença: série I – nº 25 – capa: desenho
de Arlindo Vicente dedicado a Gaspar Simões

Figura 8 – presença: série I – nº 26
– capa: desenho de Júlio
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Figura 9 – presença: série I – nº 27 – capa: desenho
de Olavo dedicado a Diogo de Macedo

Figura 10 – presença: série I – nº 28 – capa: desenho
de Olaio – A mulher que leva o filho

A mãe e o pai, juntos na mesma preocupação – provavelmente evitar que a criança se
magoe – e a agulha na mão da mãe, símbolo
do perigo que pretendem evitar. Ou, numa
segunda leitura, simbolizará a crítica? Os
pais também podem significar o cuidado
de avisar sobre o que pode ‘incomodar’. As
figuras assumem (uma vez mais) a aparência
de personagens de teatro: a túnica e a cabeça
rapada do pai, reforçam essa ideia, embora este
pormenor também possa estar ligado à imagem
dos artistas, nomeadamente dos pintores. De
novo o título é também dedicatória: Para o
Diogo de Macedo com tanta amizade que até
faz impressão... e o duplo sentido do termo
‘impressão’ – afetiva e tipográfica – junta-se
também ao jogo dos pares.

Com o título A mulher que leva o filho,
escrito na folha da ilustração, é de novo a
representação de várias dualidades. Na principal, mãe-e-filho, um chapéu e uma perna são
os indicadores da presença da criança que se
esconde atrás da mãe. Também existe dualidade
entre mulher-e-canastra e entre movimento da
mulher-e-movimento do casario. Em segundo
plano, outro casal. Entre os dois pares um gato
preto… em diálogo com o cheiro do peixe (?).
O dístico da loja anuncia a venda de vinho.
E há ainda outra dualidade mais a nível da
composição: pode-se dizer que o gato, casa o
seu negrume com a sombra projetada do casal.
Um apontamento.

Dúbio no seu enquadramento (simulacro
de janela) de novo personagens com ligações
ao teatro ou à dança, ou talvez à própria noção
do eu múltiplo, dada a sua semelhança. Um
outro olhar remete-nos para a antevisão de
uma sociedade de massas onde o eu se dilui.
Pode-se também percecionar a ideia de
parcerias dentro de um grupo, a partir do par
em segundo plano, que cria como que um
fundo para outras duas figuras à sua frente,
cada uma inclinando a cabeça para o seu lado.
No canto da janela, outra figura olhando ‘objetivamente’ para o mundo – ‘verdadeiro’ real?

O par, nu. A mesma pessoa olhando-se
ao espelho? Uma imagem do eu e do outro?
E de novo as reflexões anteriores quanto
à nudez das personagens.

Figura 11 – presença: série I – nº 29
– capa: desenho de Abílio

Figura 12 – presença: série I – nº 30
– capa: desenho de Jaime
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Figura 13 – presença: série I – nº 31-32
– capa: desenho de Sarah Afonso

Mãe e filha. Cumplicidade ligada ao
novelo, símbolo de percursos e enredos.
A janela abrindo para o exterior. Dois elementos
poisados no parapeito: Um jarro e um pássaro,
(símbolo da necessidade/vontade de outros
voos?)

Com o título Monumento, articula-se com
alguns textos dos modernistas como este, de
Almada, evocado por Laurent:

Figura 14 – presença: série I – nº 33 –
capa: desenho de Arlindo Vicente

Trata-se do mesmo quadro (e não verdadeiramente caricatura, mas sério até
ao fel) que nos legou Almada Negreiros,
artista cuja atitude de ruptura se apresenta, de entre os da sua geração, mais
nítida, brutal, impiedosa… Eu queria
cuspir-te a cara e os bigodes / quando
te vejo apalermado p’las esquinas / a
dizeres piadas às meninas / e a gostares
das mulheres que não prestam / e a
fazer-lhes a corte / e a apalpar-lhes o
rabo. (2004, p. 335)

A repetição do par, a mesma dinâmica
de traços representando figuras da boémia e
da noite, com a mesma expressividade que
sugere a alegria, o movimento, o violino, o
fumo do cigarro.

Ilustrando um artigo de Afonso Duarte
intitulado Algumas Notas Pedagógicas – do
desenho infantil, assenta numa das descobertas
mais importantes e revolucionárias da época:
a criança e o seu mundo psicológico, como
ser em desenvolvimento e não como pequeno
adulto, que encontra no desenho um dos mais
poderosos meios de expressão, com funções
simultâneas de revelação / representação
desse mundo e de desenvolvimento dos seus
potenciais humanos. E uma vez mais, são duas
as figuras apresentadas no desenho.

Figura 15 – presença: série I – nº 35
– capa: desenho de Júlio

Figura 16 – presença: série I – nº 36 –
capa: desenho de criança (anónimo)
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Figura 17 – presença: série I – nº 38 –
capa: desenho de Almada – ESPERANÇA

Figura 18 – presença: série I – nº 40
– capa: Presépio (anónimo)

Com uma dedicatória – para a ‘presença’
– o desenho ESPERANÇA é, no conjunto dos
existentes na revista, um dos mais interessantes.
É muito possível que Almada nele exercite as suas
convicções sobre “as letras”, que identifica como
“vinte e dois sinais” de que é possível obter múltiplas
combinações de natureza verbal. É aí que ocorre a
invenção das palavras porque “as palavras querem
estar no seu lugar”. Pelo seu conhecido gosto pelos
anagramas e pelos estudos linguísticos de Saussure
sobre a poesia, é muito provável que a dedicatória
– (para) a presença – ‘esconda’ outro significado.
De facto, da análise atenta desta ilustração resultou a perceção de que Esperança é um anagrama
de a presença (na bibliografia consultada não foi
encontrada nenhuma referência a este facto, o
que talvez mostre a desatenção a que a expressão
gráfica e plástica da revista tem sido votada). A este
dualismo juntam-se ainda outros dois: o da figura
da mulher-e-âncora e o da expressão dúbia/dupla
– símbolo de salvação… ou de naufrágio?

O par pastores-e-animais e o casal Maria-e-José envolvem a criança (Jesus) que simbolicamente dá significado a ambas as díades. É
a ilustração de um poema (ou letra de canção)
evocativo do ciclo do Natal – O enxoval do
menino – recolhido em Freixeda (Guarda) por
Afonso Duarte. É um dos exemplos de valorização presencista da literatura oral portuguesa
e de outras manifestações da cultural popular.

Desenho ligado à corrente mais abstracionista. Quase se diria ser uma homenagem
a Almada e a duas das suas personagens mais
simbólicas: Pierrot e Arlequim.

Pessoa, só… evocando os seus heterónimos?
Uma das capas mais emblemáticas de toda
a coleção da presença, no número inteiramente
dedicado e em homenagem ao poeta.

Figura 19 – presença: série I – nº 47
– capa: desenho de Szenes

Figura 20 – presença: série I – nº 48
– capa: desenho de Almada
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Tal como para Almada, a evocação do
tema dos saltimbancos, das figuras de circo,
como símbolo das incertezas de uma viagem
… interior (?), como no excerto da Invenção
do dia claro onde o eu se dissolve nos outros:
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Figura 21 – presença: série I – nº 50
– capa: desenho de Paulo

Figura 22 – presença: série I – nº 51
– capa: desenho de Mário Eloy

Se não houvesse senão homens e saltimbancos eu ia buscar a outra metade,
mas os saltimbancos estão vestidos como
os homens e os homens estão vestidos
como os saltimbancos… não sei quais
são os homens nem os saltimbancos,
eles também não sabem, não há senão
losangos de arlequim!

Referência à relação entre arte-e-sociedade?
O real (a besta) impondo a sua realidade
e devorando a liberdade representativa da arte?
Algo tenta devorar o mundo das artes: o artista
em confronto consigo mesmo? De novo são
várias as dualidades em presença, prenúncio de
um surrealismo emergente que volta a pegar
nestas questões.

As dualidades múltiplas: o casal (a
relação amorosa), o canto (a dor), a bebida
(as canecas de vinho), o baralho de cartas (o jogo), no universo do quotidiano.
A caricatura de um social rústico e popular.

A ‘guerra’ insinua-se nas letras que
nunca a escrevem por inteiro. A alusão ao
romance de Almada – Nome de Guerra –
parece óbvia nos protagonistas Judite (perfil
de mulher) e Antunes (figura deitada).
“A cidade/sociedade é … o local da degradação e da infâmia, onde o Eu do poeta,
ou de qualquer outro ser humano, vive
“sepultado vivo”, sem qualquer hipótese
de emergir”, diz Loureiro (1996, p. 332).
As novas tecnologias, as marcas e as recordações do que se deixou para trás, os sinais
da passagem do tempo sobre o que se deixa
degradar. E as dualidades: cidade-e-campo,
conflito-e-mudança, solidão-e-multidão.

Figura 23 – presença: série I – nº 52 –
capa: desenho de Ventura Porfírio

Figura 24 – presença: série I – nº 53-54 –
capa: Guerra – desenho de Almada
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Figura 25 – presença: série II – nº 1 –
capa: desenho de Júlio (original utilizado)

Utilização da figura geométrica, das suas
fronteiras e diagonais, para criar e limitar os
espaços onde a imagem ganha vida, onde a
procura de novos modos de representação
do mundo físico, pela materialização que as
artes permitem, criam novos mundos e novas
realidades, tão próprias do modernismo.

3. Conclusão
Na verdade, para além dos que haviam vivido o período mais intenso do vanguardismo
ou o haviam criticado continuadamente (…) o vanguardismo de 1915 era um mito,
apenas apoiado em textos dispersos e da actividade crítica do grupo presença, até
1937-47, quando Sá Carneiro e Fernando Pessoa pela primeira vez ficaram ao alcance
dos leitores. (LA LOUREIRO, 1996, p.332)

As capas da presença, em particular as ilustrações que foram o alvo de análise deste
artigo, mostram o rosto de um modernismo português bem vivido, com traços que
revelam uma vitalidade rara e que atinge de forma decisiva todo o mundo das artes.
De facto, a presença deu continuidade a uma série de ideias que pretendiam abrir
novos caminhos para a arte portuguesa. Como espaço de divulgação, é através dela que
muitas obras e autores saem de um círculo restrito para tomar pela primeira vez contacto
com o grande público.
Os autores representados na revista criaram laços que muitas vezes se vieram depois
a romper na ressaca das muitas e apaixonadas polémicas em que se envolveram. Mas a
discórdia, num espaço livre e aberto, é o mais espectável, pelo que uma das suas mais
valias será sempre a capacidade de discutir, de argumentar, de não fugir ao conflito de

ideias. No seu rasto houve colaborações que deixaram importantes marcas nas relações
tanto pessoais como públicas. A pegada modernista influenciou decisivamente alguns
elementos da nova geração posterior à presença, que a criticou mas utilizando muitas
das armas de reflexão e de crítica que a própria revista lhes ensinou a perceber e a usar.
Também criou e manteve uma articulação inteligente e hábil com toda uma série de
atividades paralelas responsáveis por profícuas interações entre os vários colaboradores,
nomeadamente as participações de escritores nas exposições de pintura, ou os ensaios
críticos, publicados na revista, de promoção dessas iniciativas.
Entre outros exemplos: o pintor Júlio faz a ilustração do livro de José Régio As
encruzilhadas de Deus de que a presença dá notícia (nº 46); António Navarro e José Régio
fazem, artigos (nº 26 e nº 27) sobre o I Salão dos Independentes (1930), defendendo
o seu modernismo, onde estavam representados muitos dos colaboradores da presença
como Almada, Dórdio Gomes, Mário Eloy, Sara Afonso, Júlio; nessa mesma Exposição
João Gaspar Simões faz uma conferência Tendências da moderna poesia portuguesa.
Este exercício de análise das imagens levou a algumas reflexões fundamentais: como
foi dito e tal como acontece com outros componentes de carácter gráfico, a análise das
ilustrações teve como objetivo central a sinalização de indicadores modernistas nas
capas da revista; à semelhança do que acontece com a análise de obras de arte sobre as
quais pouca ou nenhuma informação consistente existe, o exercício que se fez não foi
meramente especulativo, já que se rodeou, de forma sistemática, de um conjunto de
estudos e conhecimentos que, de um modo geral, permitiram enquadrá-la com rigor.
Assim, mesmo que muitas das associações que se foram fazendo tenham permanecido
como interrogações; mesmo tendo-se corrido o risco de não serem absolutamente exatas,
ou de se poderem encontrar novos fundamentos geradores pistas para outras possíveis
interpretações; mesmo que as relações não explícitas até possam ser verdadeiras, o que
esta análise evidencia é a existência de um corpo de ideias que irmanam literatura e
artes plásticas, cuja simbologia se pode remeter para um conjunto de conceitos e noções
próprios das preocupações e preferências dos presencistas.
As ilustrações, de facto, também fazem parte essencial do conjunto de elementos
identitários presentes na capa materializando, em cada número onde aparecem, um rosto
de afirmação muito particular, sempre debaixo da bandeira da diversidade modernista.
E terminamos com uma citação referida por MOISÉS (2002, p.185), incluída no
Manifesto do Iº Salão dos Artistas independentes:
Criar é uma função de entender. (…)
O Artista moderno é um entendedor sensível. (…)
Chegamos (…) à altura de construir.
Nós não precisamos destruir coisa alguma.
Cristiana Serejo
Designer, educadora e investigadora em Design

273

Bibliografia

274

AGHAW, M. F. (1999). 1930, What Makes a magazine “ Modern”? In M. (et. al. BIERUT (Ed.), Looking closer
3 - Classical writings on graphic design (p. 54). New York: Allhworth Press.
ALBRIGHT, D. (2015). Putting Modernism Together. Literature, Music, and Painting, 1872–1927. Baltimore: Johns
Hopkins University Press.
BERGER, J. (1976). Voir le voir. Paris: Edições 70.
BERGSON, H. (2001). A Evolução Criadora (Edição em). Lisboa: Éditions Alain Moreau.
CÓZAR, R. de. (1991). Poesía e Imagen. Formas difíciles de Ingenio Literario. Sevilla: El Carro de la Nieve.
CUNHA, J. M. (1965). Para a história da presença: determinação e implicações de uma pré-presença. Lisboa: Faculdade
de Letras, dissertação de licenciatura.
DAMAS, M. J. e DE KETELE, J. M.(1985). Observar para Avaliar. Coimbra: Livraria Almedina.
DIAS, L. A. C. (2001). Acordes da Subjectividade criadora entre andamentos modernistas. In Vários (Ed.), Estudos do
Séc. XX, Estéticas do Séc., No1. Lisboa: Quarteto.
DREYFUS, A. A. e RICHAUDEAU, F. (1990). Diccionario de la Edición y de las Artes Gráficas. Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.
DRUCKER, J. (1994). The Visible Word: Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923. Chicago: University
of Chicago Press.
ECO, U. (2006). A definição da Arte. (Arte & Com). Lisboa: Edições 70.
ECO, U. (1984). Conceito de Texto, Lisboa: Ed.Portuguesa de Livros Técnico Científicos.
FRAGOSO, M. (2010). Formas e expressões da comunicação visual em Portugal. Contributo para o estudo da cultura visual
do século XX, através das publicações periódicas. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa.
FRANÇA, J.-A. (1991). O Modernismo na Arte Portuguesa. (I. de C. e L. Portuguesa, Ed.) (3a ed.). Lisboa: Ministério
da Educação.
GREENHALGH, P. (1990). Modernism in Design. London: Reaktion Books.
GRENIER, C. (2014). Multiple modernities 1905-1970. Paris: Centre Pompidou.
GUIMARÃES, F. (1981). Simbolismo, modernismo e vanguarda. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
GUMBRECHT, H. U. (2010). Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir. Rio de Janeiro: Contraponto.
LAURENT, G. (2004). Voir, comprendre, analyser les images. Éditions la Découverte. Paris.
LEONE, C. (2009). O significado cultural da relação entre José Régio e Adolfo Casais Monteiro. Estudos Regianos. No
18/19 - CER.
LISBOA, E. (1996). Crónica dos Anos da Peste. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM).
LOUREIRO, L. S. (1996). A Cidade em Autores do Primeiro Modernismo: Pessoa, Almada e Sá-Carneiro. Editorial
Estampa. Lisboa.
MARRUCHO, A. (2008). “Presença” ou a Contrar-Revolução do Modernismo Português – a crítica de um mito ou o mito
da crítica?. Lisboa: Universidade Aberta
MOISÉS, M. (2002). As Estéticas Literárias em Portugal. Volume III. Século XX. (E. Caminho, Ed.) (Estudos de). Lisboa.
MONTEIRO, A. C. (1995). O que foi e o que não foi o Movimento da Presença. (I. N.-C. da Moeda, Ed.).
NEGREIROS, A. (1990). A invenção do dia claro, in Poesia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
NEVES, M. L. S. (2010). Da francofilia no imaginário presencista: da NRF à presença. Universidade de Aveiro.
NOVAIS, I. C. (2007). Fragmentos de “Memórias Avulsas” de João Gaspar Simões. Estudos Regianos. No 16/17.
NOVAIS, I. C. (2009). Sempre e sem Fim de Adolfo Casais Monteiro. Boletim Do Centro de Estudos Regianos. No 18/19.
PEREIRA, J. M. R. (1925). As correntes e as individualidades na moderna poesia portuguesa. Tese de Licenciatura. Coimbra:
Universidade de Coimbra.
PERNIOLA, M. (1998). A Estética do Séc. XX, Ed. Estampa, Lisboa.
PIMENTEL, F. J. V. (2001). Literatura Portuguesa e Modernidade - Teoria, Crítica, Ensino. Coimbra: Angelus Novos Editora.

PIRES, D. (1996). Importância da imprensa periódica e literária. In Dicionário da imprensa periódica literária portuguesa
do século XX (1900-1940). Lisboa: Grifo.
PRESENÇA. Edição Facsimilada compacta. Tomos I, II, III. (1993). Lisboa: Contexto Editora.
PRESENÇA. Folha de Arte e Crítica. Séries I, II (1927 a 1940). Coimbra.
RÉGIO, J. (1925). O Movimento de Arte Modernista em Coimbra – sobre um manifesto e uma conferência. Humanidade:
Jornal de estudantes de Coimbra. No1. Coimbra.
RÉGIO, J. (1927). Literatura Viva. Presença: Folha de Arte E Crítica. No1. Coimbra.
RÉGIO, J. (1929). Ainda uma interpretação de Modernismo. Presença: Folha de Arte E Crítica. No23. Coimbra.
RIBEIRO, E. (2000). Ver. Escrever. José Régio, o texto iluminado. (C. P. Centro de Estudos Humanísticos, Ed.). Braga:
Universidade do Minho.
ROCHA, C. (1985). Revistas literárias do século XX em Portugal. Maia: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM).
RODRIGUES, U. T. (1994). Tradição e ruptura. Ensaios. Lisboa: Editorial Presença.
SENA, J. (1977). RÉGIO, CASAIS, A “PRESENÇA” E OUTROS AFINS. Porto: Basílica Editora.
SENA, J. (1988). Estudos de Literatura Portuguesa. Viseu: Edições 70.
SILVA, V. A. (1995). A constituição da categoria periodológica de Modernismo na literatura portuguesa in Diacrítica,
nº10. Centro de Estudos Humanísticos. Braga: Universidade do Minho.
SIMÕES, J. G. (1958). História do Movimento da “Presença” seguida de uma Antologia. (Atlântida). Coimbra.
SIMÕES, J. G. (1977). José Régio e a História do Movimento da “presença.” Porto: Brasília Editora.
VALÉRY, P. (1927). “Discours de réception à l’Académie Française, prononcé dans la Séance Publique, le jeudi 23 juin
1927, à Paris.” Retrieved October 27, 2015, from http://maxencecaron.fr/2010/06/discours-de-reception-de-valery-a-lacademie-francaise- contournant-le-traditionnel-eloge-du-predecesseur-anatole-france/
VÁRIOS. (2001). Estudos do séc.XX. Estéticas do século XX. Nº1. Coimbra: Quarteto Editora.
VAZ, M. I. (1996). IMAGENS DA VIDA - Presença: poesia e artes plásticas. Porto: Universidade Fernando Pessoa

275

Jorge Sequerra:
uma homenagem
O Nosso Régio, o Ator Jorge Sequerra | Filomena Oliveira
Jorge Sequerra | João D´Ávila
Jorge Sequerra – um grande amigo | Maria José Maçãs
Ao grande amigo regiano, Jorge Sequerra | Ivone Pereira e Teixeira

279
282
283
285

Uma conversa acabada
Fragmentos da entrevista de Jorge Sequerra no Teatro Nacional Dona Maria II

Isabel Cadete Novais, João D’Ávila e Jorge Sequerra
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O Nosso Régio, o Ator Jorge Sequerra
Se vim ao mundo, foi
Só para desflorar florestas virgens,
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada!
O mais que faço não vale nada.
José Régio, ‘Poemas de Deus e do Diabo’

Era o dia 20 de maio de 1999. O dia da estreia do espetáculo Memorial do Convento,
de José Saramago, com adaptação dramatúrgica de Filomena Oliveira e Miguel Real e
encenação de Joaquim Benite, no Teatro da Trindade, Lisboa, numa coprodução entre a
Companhia de Teatro de Almada, o Teatro da Trindade/Inatel e a Companhia de Teatro
de Sintra, com a presença do próprio Saramago. No elenco de 25 atores destacam‑se
Teresa Gafeira, no papel de Blimunda, Jorge Sequerra, no papel de Baltasar Mateus, o
Sete‑Sóis, o que chegou perto do sol, e Augusto Portela, no papel de padre Bartolomeu
Lourenço de Gusmão. Foi o primeiro espetáculo em que colaborámos e assim nasceu
uma relação profissional e de amizade que foi crescendo ao longo dos anos.
No início de 2001, na preparação das equipas para o espetáculo Os Patriotas, sobre a
crise política do final do século XIX, provocada pelo Ultimatum inglês e pela Geração de
70, estreado em Junho, na Quinta da Regaleira, Sintra, disse‑lhe: “ Pensei que o Guerra
Junqueiro ficaria muito bem de fato, casaca e cartola em tons de castanho. Destaca‑se
do preto dominante nos fatos masculinos (como os do Eça, do Antero, do Carvalho
Monteiro e do padre Maurício) e este é o Junqueiro da fase revolucionária, entusiasta de
novos ventos de mudanças políticas e socias. Já tenho o jabeaux de seda com cornucópias
em beije e castanho, perfeito para ti. ... Fica a teu cargo preparar e transportar as pistolas
para o duelo entre o Antero e o Ramalho. “ Aceitou com enorme entusiasmo que se
manteve ao longo dos 30 espetáculos nesse verão de 2001.
O nosso texto O Umbigo de Régio foi escrito a pensar no Jorge, na sua energia
inesgotável, na sua capacidade de ator multifacetado. Em 2003 nasceu este projeto em
que trabalhámos de alma, corpo e coração a que o Jorge deu vida com um brilho e uma
qualidade artística inesquecíveis. Lançámo‑nos na criação e produção do espetáculo,
recebemos o apoio da Dgartes, do Teatro da Trindade e do Cinearte, reunimos uma
equipa de colaboradores de 40 elementos, como ele gostava de referir e, depois de alguns
meses de trabalho intenso, o espetáculo estreou em Lisboa, no Teatro da Trindade, no
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dia 27 de Setembro, com apresentações até 12 de Outubro, seguindo depois para o
Teatro cinearte, onde se apresentou entre 22 de Outubro 9 de Novembro. Múltiplas
apresentações aconteceram em vários locais do país nos anos seguintes.
Inspirado na vida e na obra de José Régio, O Umbigo de Régio é um texto cuja
estrutura dramática condensa, de um modo fragmentário, a diversidade dos locais, dos
temas, dos desejos, das angústias, das interrogações e das paixões que se entrecruzam
ao longo da vida e da obra deste autor, como reflexo da realidade portuguesa entre as
décadas de 20 e de 60 do século XX.
Privilegiámos o monólogo de modo a que um só ator, desmultiplicando‑se em várias
personagens, ora assumindo‑lhes o papel, ora contracenando com elas, pudesse ser a síntese
unitária de todo o texto e de todo o espetáculo. Assim, um só ator, desdobrando‑se em
múltiplos outros, percorre as 33 cenas que se relacionam em forma de mosaico, isto é,
obedecendo não a uma lógica espacial ou cronológica, mas sim a uma lógica emotiva,
estética e dramática.
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–– A interação dramática entre o ator e variadas técnicas e linguagens, como marionetas, máscaras, sombra chinesa, música, vídeo e áudio e ainda vídeo em tempo
real, contracenando o ator em palco com a sua imagem projetada;
–– o cruzamento de espaços que simbolizam os quatro centros da vida e obra de
José Régio: a Casa (Vila do Conde e Portalegre), a Escola (O Colégio Familiar do
Porto, o Liceu de Portalegre), os Cafés (das cidades por onde passou) e a Cidade
(Porto, Coimbra, Lisboa);
–– e a conjugação das dimensões documental, ficcional, artística e filosófica e a
constante alteração de registo, conferem ao espetáculo uma dinâmica invulgar.
Muitos encontros se seguiram ao longo dos anos, sessões de poesia, tertúlias, apresentações de livros. Todos os que participaram se lembram da fulgurante interpretação da
Ode Marítima de Pessoa (2004), no Oparte em Alcântara, no âmbito do evento designado
Eletropoesia ‑ música e poesia, da autoria de David Martins. O Jorge entusiasma‑se,
incendeia‑se, sobe para cima das mesas no balanço das palavras em crescente intensidade.
Foi sempre assim em todos os trabalhos e projetos artísticos em que nos cruzámos
‑uma entrega total, apaixonada, desabrida, explosiva, mas igualmente rigoroso, incansável,
atento até ao último dos pormenores.
Foi um ator que não cabia no palco, para ele eram geralmente pequenos, apertados,
os espaço de representação. Por vezes também não cabia em si mesmo, incendiado por
emoções, por raivas que, num ápice, se transformavam em lágrimas ou em abraços.
Imagino‑o sempre ao ar livre, lançando a voz ‑ esse espírito grego ... da natureza,
das arenas a céu aberto e de um público inebriado por ele e com ele. Bebamos e cantemos e dancemos pela noite dentro, encarnando os antigos deuses que eram os antigos
homens do teatro grego ‑ que renascem de tempos a tempos, são os atores do teatro de

Shakespear e de Gil Vicente e de Moliére
e de Cervantes e de Brecht ... , o Jorge é
um desses, um seu descendente direto.
Por vezes gosto de pensar que por se
sentir apertado partiu cedo, em voo veloz
sobre as ondas, sobre o mar, entre ventos
e vendavais em busca desses teatros onde
finalmente fosse livre de lançar a voz em
gritos sem limites, o corpo em todas as
direções, abraçar até quase sufocar tudo e
todos os que amou, depois doce e sereno,
enfim sem fatos, sem gravatas, sem horas,
sem regras, enfim livre, todo em tudo!!
Encontrámo‑nos pela última vez no
final de 2015 a seu pedido, eu, o Miguel
Real e o Jorge, já bastante doente, numa
esplanada em Oeiras, queria falar‑nos do
seu projeto para o ano de 2016 ‑ Repor
o Umbigo de Régio, os olhos brilhavam
e para ele tudo parecia ser possível, já
tinha falado também com o compositor, o
Nuno Corte‑Real e agora a nós pedia‑nos
os direitos ‑ “nunca houve direitos, o
espetáculo nasceu de nós todos e agora
é totalmente teu, que alegria renascer!”
Despedimo‑nos com um abraço que
pressenti ser dos últimos, “até já Jorge,
falamos no início do ano, tudo o que
precisares para o nosso Régio, que és tu!”
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Filomena Oliveira.

Fotos do espetáculo: o Umbigo de Régio
Ator Jorge Sequerra

Jorge Sequerra
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Escrever sobre o Jorge Sequerra é lembrar o actor e, sobretudo para mim, o grande
amigo que tanto ânimo e estímulo sempre me deu com sinceridade ao manifestar‑se com
alegria depois de algum espectáculo, a que sempre assistia, onde eu representava ou dizia
Poesia. Sinto muito a falta dessas palavras amigas vindas de um colega muito mais novo
do que eu, mas com a modéstia de declarar o quanto me admirava, e dizia com o seu ar
de criança: “Eh lá, és o meu Mestre”. Às vezes acrescentava: “ melhor que tu só o Laurence
Olivier”. Dizê‑lo agora não é vaidade ou convencimento estúpido sobre a realidade dessas
afirmações, mas sim relembrar o entusiasmo e a amizade com que o Jorge as fazia. Para um
actor ouvir palavras assim depois de uma actuação é mais do que receber flores, o que aliás
também muito me alegra, é sentir‑se recompensado pelo esforço deliberado com que um
actor se entrega à acção artística, na qual põe sempre todo o seu saber e energia, pois que
o teatro é um mundo efémero no qual entramos e do qual saímos com um tempo e um
espaço limitado, mas que é sempre uma grande viagem onde o eu do actor se transforma,
como por magia, no eu do personagem, transportando‑se para outras dimensões. Fazer
Teatro, ser actor é aprender muito em pouco tempo. O Jorge Sequerra sabia e sentia tudo
isto de uma maneira muito profunda. Era um actor emotivo, dedicado, sincero e apaixonado, entregava‑se com saber e profissionalismo à acção teatral e era um colega que sabia
contracenar e partilhar esse mundo mágico. Jorge Sequerra foi e é esse amigo que perdi,
mas sempre encontro num lugar previlegiado da minha memória. Tive o prazer
dessa companhia nesse espaço e tempo
efémero de “brincar”, “jogar”, representar. Lembro três grandes momentos, a
representação de Gil Vicente, José Regio
e a recitação da Poesia de Fernando
Pessoa. Nunca te esquecerei, foi uma
grande comoção perder‑te fisicamente,
mas continuas no lugar reservado aos
grandes amigos no meu coração.
João D’Ávila
2016 – 6 Novembro

Jorge Sequerra – um grande amigo
Sinto‑me muito honrada por ter a possibilidade de evocar, numa revista dedicada a
José Régio, um homem ímpar, um artista singular e invulgar que tanto contribuiu para
a divulgação da obra de José Régio.
Jorge Sequerra era uma pessoa simpática, muito afável, de espírito aberto, crítico
e perspicaz, com gosto pelo seu trabalho, um bom e interessante conversador …, que
saudades das longas conversas telefónicas, de horas, sobre José Régio e os projectos para
divulgar a sua obra. Inúmeras vezes recorremos ao seu saber, ao seu trabalho como ator,
ao amigo regiano e encontramos sempre disponibilidade, ânimo e vontade de participar,
independentemente de se tratar de uma exposição, de uma palestra, de uma sessão de
poesia, ou da uma apresentação de um livro; bastava tratar‑se de José Régio. Quantas
vezes dissemos que o orçamento era baixo ou inexistente, mas isso não lhe importava,
a sua presença era certa!
Encontrámo‑nos pela primeira vez, em 2003, na Casa Museu José Régio, em Portalegre, para falar de um umbigo muito complexo onde cabia o mundo inteiro. Preparava‑se
para apresentar o monólogo O Umbigo de Régio. Muitas horas passou na casa de José
Régio, questionando, lendo, recitando, deambulando e sentindo coisas que, dizia tenho
pavor de contar seja a quem for.
O Umbigo de Régio foi um êxito, uma excelente introdução ao espírito de José Régio
e um apelo à sua leitura. Jorge Sequerra fez de um monólogo um espectáculo dinâmico
que cativou público de todas as idades.
A partir de O Umbigo de Régio, Jorge Sequerra nunca mais deixou de vir a Portalegre.
Em 2005, o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Portalegre desenvolveu um
conjunto de actividades em torno de José Régio e Jorge Sequerra contribuiu amplamente,
cedendo elementos do seu espólio para exposições e apresentando um recital encenado.
Regressa um ano depois aquando da reabertura da Casa Museu José Régio, para
uma visita com Poesia.
E quando não vem a Portalegre, está a divulgar, a celebrar,a falar da obra de José
Régio em Vila do Conde, em Lisboa…, não poderemos esquecer a extraordinária leitura
encenada com excertos do livro Jacob e o Anjo no Teatro Dona Maria II, coordenada por
si, que acompanhou a apresentação da obra de Isabel Cadete Novais: Jacob e o Anjo – o
drama intemporal da condição humana.
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Jorge Sequerra recita o poema Amen, de José Régio,
na apresentação do livro João Villaret - duas mãos que
abertas deram tudo Casa Museu José Régio - Portalegre
maio de 2015

Em 2015, Jorge Sequerra já se debatia com um problema grave de saúde.
Não o sabíamos. Falava‑nos com muito
entusiamo sobre teatro, sobre poesia,
sobre projectos que incluíam sempre José
Régio. Convidámo‑lo, mais uma vez,
para estar em Portalegre, e apresentar o
livro João Villaret – duas mãos que abertas
deram tudo.
Nunca apresentei um livro, mas vou!
Perante uma sala cheia e após a apresentação, bem ao seu jeito, começou a
recitar o poema “Amen” de José Régio.
Inesquecível como o próprio!
Várias vezes, José Régio terá mostrado interesse, junto de João Villaret,
pela récita deste poema, o que só acontecera uma vez. Numa carta de José Régio
para Alberto de Serpa, 29 de março de
1950: Li no jornal que hoje mesmo faz o
Villaret um recital em Lisboa, ‑ naturalmente, o que fez no Porto. Até que enfim,
saiu o Ámen!
O nosso querido amigo – continuaremos a falar dele ea dar atenção à sua
obra, pois como afirmou D’Annunzio
a maior homenagem que se pode oferecer
a um artista é dar‑lhe atenção.
Maria José Maçãs
Casa Museu José Régio
Portalegre, 12 de janeiro de 2017

Ao grande amigo regiano, Jorge Sequerra
Jorge Sequerra ficará para sempre ligado a José Régio e essa relação enraíza na sua
magnífica interpretação no monólogo O Umbigo de Régio, decorria o ano de 2006. O
monólogo, com aproximadamente uma hora e quarenta minutos, criado por Filomena
Oliveira e Miguel Real, especialmente para o ator, resume, de um modo fragmentário e
diversificado, o percurso pessoal e profissional de Régio, a multiplicidade dos locais, dos
temas, dos desejos, das angústias, das interrogações e das paixões que acompanharam
Régio ao longo da sua vida. “É um bocadinho como mergulhar dentro do umbigo de
Régio e então, descobre‑se que, de facto, o umbigo dele é do tamanho do mundo, é
um mundo imenso”. Na altura, contando com mais de 30 anos de carreira, Jorge passa
a nutrir uma admiração e paixão por toda a obra regiana! Possuído de uma constante
vontade e empenho em mudar a imagem habitual que todos tinham de Régio, uma
alma cinzenta, alguém desinteressante, colabora regularmente com o Centro de
Estudos Regianos de Vila do Conde. Foi precisamente numa dessas suas colaborações
que pude vivenciar o seu trabalho e onde tive o privilégio de lhe ter sido apresentada.
Os anos foram passando e sempre que o Jorge vinha a Vila do Conde tratava de
conseguir vê‑lo entregue à sua paixão. Em 2014, após ter assumido a coordenação
da Casa José Régio, Jorge contacta‑me, desafiando‑me a receber em Vila do Conde a
leitura encenada da peça de teatro Jacob e o Anjo, na sequência da publicação do livro
Jacob e o Anjo – O drama intemporal da condição humana, uma reflexão sobre a peça
feita por Isabel Cadete Novais, atual Presidente do Centro de Estudos Regianos, no
Teatro Dona Maria II. Em 1944, a obra esteve para ser encenada neste Teatro, mas
por “razões de censura “não chegou ao palco.
O desafio foi aceite e depois da autorização por parte da Senhora Presidente da
Câmara Municipal de Vila do Conde, Dr.ª Elisa Ferraz, a 18 de dezembro de 2014,
subia ao palco do Teatro Municipal de Vila do Conde, a leitura encenada da obra Jacob e
o Anjo, com produção, da responsabilidade do Centro de Estudos Regianos e conceção,
de Jorge Sequerra. Do elenco fez parte o grupo de atores: Jorge Sequerra, João D’Ávila,
Carla Chambel e José Fidalgo, acompanhados pelo contrabaixista Carlos Barreto. Foi
um momento inolvidável, tendo por corolário a homenagem que Vila do Conde, através
da visualização de um documentário, da autoria de Jorge Sequerra, prestou ao ilustre
ator João D’Ávila pelos seus 80 anos de vida.
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Era um prazer imenso, uma inspiração, uma motivação, trabalhar com o Jorge;
tínhamos um grande projeto em mãos, quando a sua vida foi abruptamente interrompida,
de forma tão triste e inesperada!
Recordo‑o como gostava de se despedir:
saudações regianas
Ivone Pereira e Teixeira
Coordenadora Casa José Régio de Vila do Conde
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Uma conversa acabada
Fragmentos da entrevista de Jorge Sequerra no Teatro Nacional Dona Maria II.

J. S. ‑ Aqui estamos nós, nesta sala do Teatro Dona Maria, precisamente para
falarmos da relação histórica deste teatro com a peça de José Régio, Jacob e o Anjo e sobre
este livro que é um estudo “enorme” sobre esta peça, realizada por Isabel Cadete Novais.
I. C. N. – Bem, a dimensão do estudo reduz‑se talvez a um terço do livro, porque
se trata de um volume com muitos documentos e muito material de consulta.
Este livro vem, em certa medida, satisfazer um desejo antigo de Régio, que seria
fazer um volume em que contasse toda a história de Jacob e o Anjo. Deste Jacob (peça de
teatro) e não de Jacob e o Anjo (episódio bíblico), claro!
J. S. – Que é donde ele parte para fazer a peça?!...
I. C. N. – Sim, em parte…
[…]
J. S. – Então, qual é a temática desta peça?
I. C. N. – A temática é a questão existencial, a grande preocupação de Régio sobre a
vida e a morte, sobre o corpo e o espírito, sobre o bem e o mal… um tema por excelência
para construir a sua peça.
J. S. – Está aqui no subtítulo do seu livro esse tema: “o drama intemporal da
condição humana”.
I. C. N. – Sim, esse é um dos problemas que mais o preocuparam e por isso o
trabalhou e analisou durante quase toda a sua vida literária: a carne e o espírito, o
finito e o não finito, a passagem do Homem pela Terra. Nesse sentido, esta peça pode
ser entendida como a súmula de toda a sua obra. […] Aliás, o teatro de Régio é muito
representativo dessa preocupação porque quase todas as suas peças de teatro tocam a
temática da existência, do percurso do ser humano, enquanto ser finito, ser mortal, ser
pecador…
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[…]
J. S. – É curioso que esta peça tenha começado por um poema… não foi?
I. C. N.‑ Sim, começou por ser um poema. E também é curioso que essa temática
tenha surgido na adolescência e nunca mais foi abandonada. Ao longo da vida, foi sempre
retomando estas questões. Por um lado, devido à educação que recebera da família. Sobretudo o avô teve uma enorme influência na sua formação religiosa. Por outro, as matérias
estudadas no liceu em que predominavam os temas clássicos, bíblicos e históricos. Régio
associou todos esses conhecimentos. No fundo, ele foi buscar um tema bíblico (Jacob e
o Anjo) e um tema da História de Portugal (a história do malogrado rei D. Afonso VI).
J. S. – É da reunião destes elementos que se serviu para a construção da peça, mas
o livro não ficou por aí, pois não?
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I. C. N. – Não, não ficou por aqui, porque esta peça depois de construída foi uma
peça mal‑amada. Ele viu‑a representada tardiamente, com muitas dificuldades, teve de
fazer alterações por razões de censura, por razões de representação…
J. S. – Ou seja, há uma história que acompanha esta peça, ao longo de décadas?
I. C. N ‑ Sim, várias situações foram sendo goradas por várias razões – ou por
dinheiro, ou por política ou por falta de oportunidade, impedindo a sua representação.
Marcelo Caetano dizia tratar‑se de um tema pouco convidativo, destinado a um público
intelectual.
J. S. – Esse era, aliás, um argumento para pôr de lado qualquer coisa que fosse
verdadeiramente interessante ou que aguçasse os intelectos dos portugueses.
I. C. N. – Exactamente. Segundo ele, o povo não estava preparado para uma peça
deste calibre. Portanto, esta e outras razões levaram a que a peça fosse sendo posta de parte.
J. S. – Uma das coisas que acho interessante neste livro é que a Isabel dá a conhecer
muita documentação relacionada com a peça, incluindo as cartas de e para Régio
relacionadas com a peça.
I. C. N. ‑ Sim, incluindo as cartas para a família, dando notícias sobre as tentativas
de representação, sobre os ensaios, sobre as vindas a Lisboa e também os vários textos
publicados nos media, sobretudo franceses, porque a peça foi, pela primeira vez, representada em Paris, em 1952/53, na passagem do ano.
J. S. – Neste teatro esteve, em 1944, para ensaios.

I. C. N. – Sim, começou em 1943 o trabalho de preparação e início dos ensaios
para ser posta em cena, em 1944.
J. S. – Daí a razão da Isabel vir aqui fazer o lançamento deste livro.
I. C. N. – Sim, Régio achava que o Teatro Nacional devia acolher os autores
portugueses e essa ideia não foi posta em prática com as peças dele. Ou melhor, chegou
a ser mas não com Jacob. Foi, em 1947, com Benilde ou a Virgem‑Mãe.
J. S. – Mas essa peça foi a única que veio aqui.
I. C. N. – Sim, aqui, foi a única. Por isso, esta ideia de vir ao Dona Maria tem a
ver, por um lado, com esse desejo antigo de Régio e também com o facto de nas minhas
investigações ter encontrado, na biblioteca deste teatro, um exemplar do Jacob e o Anjo
trabalhado por Régio. Esse exemplar terá pertencido a um dos actores elencados, não sei
quem, porque não está identificado, mas tem as mesmas alterações, os mesmos cortes e
acrescentos exactamente iguais aos do exemplar que pertenceu a Amélia Rey Colaço e
que se encontra no Museu do Teatro.
J. S. – Então, o vir para aqui foi um reencontro com a História?
I. C. N. – Sim, foi um reencontro com a História, mas havia também uma razão
especial: satisfazer, na medida do possível, esse desejo antigo de Régio.
J. S. – E por que razão fazer desta forma?
I. C. N. – Fazer como, com a leitura encenada? Porque, não tendo a possibilidade
de colocar a peça em cena, esta era uma forma de darmos a conhecer o texto. Ainda
por cima, podendo contar com pessoas como vocês, para a leitura do texto, era meia
representação da peça. Digamos que foi uma forma “engenhosa” de quase ter a peça
em cena. Só não conseguimos ter a música do Lopes Graça, porque apesar de ainda ter
trabalhado neste projecto, ele acabou por não concluir as partituras.
J. S. – Já agora, falando da sessão, eu tenho esta honra de ter conhecido a Isabel, o CER e
as casas museus de Portalegre e de Vila do Conde. Em 2003, fiz “O Umbigo de Régio”. A peça
foi escrita para mim pelo Miguel Real. Foi o meu grande encontro com Régio. Depois fui
tentar conhecer o universo dele e encontrei essas pessoas todas que me iluminaram o caminho.
De facto, eu senti um encontro muito profundo com este autor e, desde então, tenho sido
convidado para estas coisas. Nesta leitura, tentei honrar o Régio, em segundo lugar honrá‑la
a si, porque tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho e por toda a relação que temos
vindo a criar ao longo destes anos. E depois porque gosto destes desafios, destes encontros
com a História, procurei fazer uma coisa que foi dar a noção desta história toda. […] Como
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também acho que Régio é um autor mal‑amado, pouco apreciado injustamente… e muitas
pessoas têm o seu preconceito de que é uma peça datada, que não interessa nada, procurei
mostrar que esta obra vem de há muito, mas continua viva e provavelmente irá durar muito
mais tempo, como acontece com as boas peças.
I. C. N. – E porque também é um tema recorrente, aliás, está sempre vivo e presente
no ser humano.
J. S. – Daí eu ter incluído nesta leitura as vozes de actores que foram grandes no seu
tempo mas que já não estão entre nós. Isso é algo muito importante para mim, porque
cada vez que estou com pessoas como o João, vejo os mais novos e sinto‑me como um
elo de uma cadeia que vem de longa data e irá continuar por muito mais. Além disso,
é também uma maneira de fazer uma homenagem a eles. […] Ouvimos vozes de cinco
actores. Aqui o João conheceu‑os todos: o António Palma, o Raul de Carvalho, o Henrique
Canto e Castro, o Couto Viana…
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J. A. – E o Pedro Lemos. Trabalhei com eles todos!
[…]
J. S. – Não tivemos cá a música do Lopes Graça. Enfim, ele chegou a fazer uma pequena
composição coral para simbolizar a dimensão espiritual da obra e três esboços que interviriam
ao longo da peça. Mas estavam muito pouco perceptíveis. Para substituir essa obra do Lopes
Graça, nós tivemos aqui excertos da ópera de Nuno Corte‑Real que foi composta há dois
anos, baseada nesta obra Jacob e o Anjo. […]. Não tivemos o Lopes Graça, mas tivemos Nuno
Corte‑Real que esteve presente nesta sessão. Tivemos, depois ao longo da acção, a música
já de dimensão carnal e material de Carlos Barreto, que foi acompanhando toda a leitura,
seguindo o Rei. […] E depois, eu não podia deixar de fazer o Rei. Aliás, a primeira coisa
que me veio à cabeça, quando a Isabel me convidou para isto, pensei o Rei já cá está. Faço
eu. Depois, foi este senhor, o João d’Ávila para fazer o Bobo. Primeiro, porque para mim é
um Mestre, uma pessoa com quem aprendo todos os dias e está em grande forma. E tem
tudo para fazer esta personagem. E, ainda por cima, gosta tanto de Régio e até o conheceu.
J. A. – Estive uma hora, se tanto, com ele […] mas tinha já bastante admiração e
encontrei‑me com Régio porque escolhi uma peça dele para ser representada num grupo que
tinha formado havia pouco tempo. Era o Grupo Fernando Pessoa e há uma peça do Régio,
Mário ou eu‑próprio – o outro, que trata da tal dualidade que é posta na personagem Mário
de Sá‑Carneiro, um contemporâneo de Pessoa, o que, portanto, estava absolutamente de
acordo com o propósito do Grupo. […] Esta questão da dualidade existe muito em Régio e
para mim […] é algo preocupante e desequilibrado. A ideia de dualidade, sobretudo baseada
na religião – o bem e o mal, não me agrada muito. Tenho de encontrar outra força para além
dessas duas, não para opor, mas para equilibrar, harmonizar. E Régio consegue superar isso

na sua criação artística, nos temas desenvolvidos na sua obra, e por isso eu admiro‑o. […]
Mas essa dualidade é realmente um tema interessante nesta peça Jacob e o Anjo.
I. C. N. – E aqui é a carne e o espírito, essencialmente.
J. A. – Sim é. Mas a carne e o espírito existem. Não são dois, são um elemento.
Não estão separados. E quando se morre, é espírito na sua totalidade absoluta, na sua
eternidade. Bem, a eternidade somos nós que a supomos… Sei lá se há eternidade! […]
E Nietzsche vem dizer que Deus morreu. Ora, se Deus morreu é porque existiu.
Não há nada que morra que não tenha existido. Portanto, essa questão da morte de Deus
mostra a sua existência. […] E a prova científica da existência de Deus será a destruição
do próprio Deus. Porque Deus ultrapassa essa razão ou lógica, a intuição, a fé, a crença,
a espiritualidade, a alma… Para Régio é tudo isso.
I. C. N. – Mas para Régio, a grande preocupação é de que o Homem termina.
A carne apodrece…
J. S. – Então, nós terminamos ou não?
I. C. N. – Nós, fisicamente, terminamos. Pelo menos essa parte terrena termina. Quanto
a esse aspecto ninguém tem dúvidas. Daí que talvez seja pertinente o subtítulo deste estudo
‑ “o drama intemporal da condição humana”. Porque realmente é intemporal esta preocupação
sobre a condição terrena, finita e degradante a que todos os seres humanos estão sujeitos.
A finitude do Homem, por muito superior que ele seja. E não é por acaso que Régio escolhe
um rei como protagonista. O rei é supostamente o topo do poder e da hierarquia.
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J. S. – Aliás, logo no princípio da peça, o Rei tem o poder de mandar matar, só
porque está maldisposto…
I. C. N. – Exacto! Esse topo de poder, de mando, aqui é anulado pura e simplesmente porque o Rei é um ser abjeto, disforme física e mentalmente e não dá herdeiros.
Ele integra uma série de aspectos negativos e degradantes que contradizem a imagem
pré‑concebida do que deve ser um rei. Nesta peça, até o poder acaba por estar nas
mãos dos soldados que o ridicularizam. Portanto, de forma hiperbolizada, este Rei
representa um pouco de todos nós, porque por muito que sejamos ou façamos, ao
longo da nossa existência, temos sempre o espectro da finitude da carne a pairar sobre
as nossas cabeças. É esse fim irremediavelmente à vista, que leva a encarar a componente
espiritual como forma libertadora. Há como que um toque a rebate de que, afinal, não
é tão mau assim. Termina ali o corpo, mas há qualquer coisa que liberta o espírito…
J. S. ‑ Eu acho que os seres humanos inventaram Deus. É um conceito nosso para
resolver essa questão da finitude, que é, de facto, uma ideia insuportável.
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J. A. – Mas Deus é uma palavra que os homens arranjaram para definir qualquer
coisa indefinível. […] Deus e o Homem nasceram ao mesmo tempo. Depois, se foi
Deus que criou o Homem ou foi o Homem que criou Deus – essa é a pergunta para a
qual não temos resposta.
J. S. – Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Querem acrescentar alguma
coisa para quem for assistir a esta leitura da peça?
I.C.N. – Gostaria de frisar que o que relevo de importante neste trabalho é, por um
lado, a tal recolha que foi feita e que irá facilitar muito a vida a quem estiver interessado
nesta peça de teatro. Por outro lado, este trabalho é um estudo que apela à reflexão sobre
as questões que aqui abordámos. Depois de se ler Jacob e o Anjo, mas ler interiorizando as
falas deste Rei e do Anjo‑Bobo, fazendo pausas para pensar, ninguém fica indiferente à peça.
Ou ninguém vê a sua existência da mesma forma, porque é extremamente inquietante.
[…] O desespero daquele Rei, motivado pelas circunstâncias físicas e psicológicas com
que se debate, também o identificamos em diversos momentos do Diário de Régio.
Quando este, durante a noite, nas crises de depressão, deambula de sala em sala, entre
as sombras e ruídos daquele casarão de Portalegre, não é mais do que uma procura
desesperada dum entendimento de si‑próprio e da sua existência. Há um transporte ou
desdobramento dos estados de alma para aquela personagem. O estado daquele Rei é
vivido e sentido. É esta a conclusão a que se chega, porque é inevitável estabelecermos
o confronto entre ambos. E quando se termina a leitura da peça, a inquietação dá lugar
a uma paz interior, uma tranquilidade restabelecida. É muito interessante!

J. S. – João, gostaste desta experiência?
J. A. – Gostei muito da experiência da leitura da peça, embora duma forma
que o Régio não gostaria, porque foi tão cortada. Irritava‑o porque ele era o autor
e os autores detestam ser cortados. Mas tem que ser pela possibilidade da prática
da execução da obra. Apesar da grande obra de Régio e que eu acho que tem de se
respeitar, não estou totalmente de acordo com certas ideias de Régio sobre teatro.
Que ele nunca fez teatro. Gostava de ter sido actor, mas não foi. Se ele fizesse teatro
teria outras ideias. Depois para o fim, ele mudou um bocado as ideias sobre o actor
e sobre o encenador. […]
Mas foi uma maneira muito interessante de mostrar uma obra como esta. Foi um
desafio também para os actores e sobretudo para mim, porque gosto muito desta peça.
Mas a Isabel disse uma coisa que na prática mostra bem a dificuldade de fazer esta peça no
teatro. Que é preciso lê‑la muitas vezes para compreender todo aquele mundo. Agora vejam
o público que vai ver aquilo tudo de “flash”. […] Shakespeare, se for representado na sua
totalidade, dura cinco horas. Imaginem quem é que está cinco horas a ver Shakespeare?
Agora não, a obra tem ser dada de maneira intensa. Bem, no caso de Jacob e o Anjo, mais
intensa do que foi há dias, não podia ter sido. Foi uma leitura sintética expressionista, dentro
do possível. Estávamos condicionados a um tempo, a um lugar e a um papel na frente
para lermos. Mas isso, só por si, já é um espectáculo. É isso que eu gosto que o público
entenda. […] Como comunicador imediato, o actor tem que saber como jogar para criar
o interesse no público. É muito complicado e difícil. Mas eu gostei muito! Outra coisa que
gostaria de referir em relação a esta peça, é a questão do Rei ser D. Afonso VI. É que em
toda a História de Portugal, é um dos três reis que mais me têm prendido a curiosidade
por serem terríveis e anti‑heróis. Sobretudo este D. Afonso VI. […]
J.S. – Para concluir esta nossa “viagem”, eu só queria dizer que cortar o texto foi um
exercício de sofrimento constante, porque estávamos limitados a um tempo específico.
Apesar de tudo, acho que alcançámos os objectivos, sem grande dano, mesmo tendo cortado
cerca dois terços da peça… Falando da intensidade, acham que conseguimos o desejado?
J. A. – Um acontecimento teatral é sempre um acontecimento... Para mim, desde
que haja público, esteja ele atrás das câmaras ou sentado nas cadeiras, é sempre teatro!
J. S. – E assim terminamos esta nossa conversa. Obrigado a ambos!
I. C. N. – Isabel Cadete Novais
J. A. – João D’Ávila
J. S. – Jorge Sequerra

Julho/2013
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Vinheta desenhada por José Régio, em fecho de carta para João Gaspar Simões, de 31 de Dezembro/1927.

COLABORE COM O CENTRO DE ESTUDOS REGIANOS

O principal objectivo do CER consiste em promover e divulgar estudos sobre a
obra e a personalidade literária de José Régio, um dos mais talentosos criadores literários
portugueses do seculo XX.
Os trinta anos que se seguiram à morte do Poeta, em 1969, foram de um apagamento
quase total, no tocante à divulgação da sua obra, apesar do esforço incansável de alguns
regianos convictos para manterem essa memória viva.
Não por levantarem dúvidas as qualidades estético-literárias da sua escrita, mas
antes devido a modas e capelinhas, Régio acabou por ser vítima da miopia intelectual
dos juízos críticos que, ao rotularem de modo intencionalmente redutor a sua obra de
«provinciana e religiosa», o votaram ao esquecimento. Convém lembrar que foi Régio,
numa época em que a geração do Orpheu não passava de um «bando de loucos», quem
soube reconhecer e defender os génios literários e artísticos de Mário de Sá-Carneiro,
Fernando Pessoa e Almada Negreiros, os quais, mais tarde, proclamou de «Mestres»,
nas páginas da presença.
No limiar deste novo século, ventos de mudança trouxeram novos interesses para
leituras actualizadas dos livros de Régio. Compete às instituições para a Cultura, tanto
públicas como privadas, dinamizarem acções que restituam a dimensão artística, crítica e
filosófica do pensamento regiano. O CER, sendo uma associação sem fins lucrativos, só
progride com os apoios e incentivos que lhe chegam da comunidade sensível à causa cultural.
Caso esteja interessado(a), tem várias formas de colaborar com o CER:
1 – Torne-se sócio(a).
Ao associar-se ao CER, passa a receber gratuitamente a Revista Estudos Regianos,
além de beneficiar de toda a informação e apoio solicitados. Para se tornar sócio,
poderá preencher a ficha através do website e proceder ao pagamento através de
transferência bancária na CGD (IBAN do CER: PT50003508640004775733084).
2 – Seja assinante da Revista Estudos Regianos!
3 – Adquira as edições do CER!
4 – Contribua para a valorização do fundo documental da biblioteca do CER –
fazendo doação de livros, publicações periódicas e/ou outra documentação que
possa ser relevante para o estudo da História Literária do século XX.
5 – Participe nas acções culturais promovidas pelo CER e divulgue-as.
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EDIÇÕES CER

O que foi a presença? Uma leitura a 90 anos de distância
Catálogo da Exposição Itinerante
Ana Isabel Turídio, Isabel Cadete Novais e Manuela Laranjeira
Edição CER, Maio 2017
Preço: 08.00 €
José Régio: versos esparsos e inacabados
Enrico Martines
Edição CER, Outubro 2016
Preço: 18.00 €
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A Acção Repressiva do Estado Novo
na Vida e na Obra de José Régio
Catálogo da Exposição Itinerante
Isabel Cadete Novais e Manuela Laranjeira
Edição CER, Outubro 2014
Preço: 08.00 €

Jacob e o Anjo - o drama intemporal da condição humana
(estudo crítico-genético da peça de José Régio)
Isabel Cadete Novais
Edição CER, Outubro 2012
Preço: 22.50 €

Estudos Regianos n.os 1 a 23
Revista Semestral
Edição CER, Dezembro 1997-2017
Preço: 14.00 €

O homem em José Régio
Elsa Rita dos Santos
Edição CER, 2009
Preço: 12.00 €

As Encruzilhadas de Deus
José Régio
Fac-simile da 1.ª edição carimbada e numerada.
Edição CER, Dezembro 2006
Preço: 25,00 €

Espelhamentos: Herança Literária de José Régio
Isabel Cadete Novais e Ana Isabel Turíbio
Catálogo da Exposição Itinerante
Edição CER, Dezembro 2005
Preço: 8,00 €
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Expresso Granada - Berlim
José Jorge Letria
O Mestre de K.
António de Vasconcelos Nogueira
Prémio Literário José Régio - Teatro 2001
Co-edição com o Círculo Católico de Operários de Vila do
Conde, 2001
Preço: 5,00 €
José Régio e os mundos em que viveu
Isabel Cadete Novais
Catálogo da Exposição Itinerante
Edição INCM/CER, 1999
Esgotado
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Obras de e sobre José Régio editadas
pela Câmara Municipal de Vila Do Conde
P.V.P.
NOVAIS, Isabel Cadete – José Régio: Itinerário Fotobiográfico.
Lisboa: INCM/CMVC, 2002. (esgotado)
PACHECO NEVES, Joaquim – Os desenhos de Régio, 1988.______________ 10,00E
Percursos (exposição bibliográfica – catálogo) – José Régio,
1.º Centenário (1901-2001) (s.a.)___________________________________

2,50E

RÉGIO, José – Sonho de uma véspera de exame, Nov. 1989________________

7,50E

RÉGIO, José – Novos Poemas de Deus e do Diabo (edição fac-similada), 1994___ 100,00E
RÉGIO, José – Primeiros versos, primeiras prosas, organização e notas
de Joaquim Pacheco Neves, 1994 (esgotado)
RÉGIO, José – O Romance de Vila do Conde___________________________
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9,00E

Medalhas Comemorativas: 25.º Aniversário da Morte de José Régio, 1994
(esgotado), 1.º Centenário do Nascimento de José Régio (1901-2001)
(co-edições da Câmara Municipal de Portalegre)________________________ 22,50E
José Régio por José Régio (CD: poesia), EMP 1003, Movieplay, 1994_________

7,50E

Régio, Oliveira e o Cinema (ciclo de cinema organizado pela Câmara
Municipal de Vila do Conde e pelo Cineclube de Vila do Conde,
Programa), 14 - 28 Dez. 1994 (esgotado)
José Régio – 1.º Centenário (1901-2001) – Postais______________________

3,75E

José Régio, e a Arte Popular (s.a.)___________________________________ 37,50E

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

•
•
•
•
•

Biblioteca regiana activa e passiva
Arquivo de microformas e digital do espólio literário
Arquivo epistolar digital
Arquivo fotográfico e iconográfico digital
Arquivo da imprensa periódica parcialmente digital

ACTIVIDADES REGULARES
•
•
•
•
•

Apoio ao leitor
Apoio à investigação
Apoio às escolas e outras instituições de ensino e de cultura
Exposições
Colóquios, palestras e seminários

Para mais informações, consulte o nosso site:

www.joseregio-cer.pt

