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Yo soy el rey 

Los ahogados florecen cuando yo lo mando 

Atad el arco iris al pirata 

Atad el viento a los cabellos de la bruja 

Yo soy el rey 

Y trazaré tu horóscopo como un plan de batalla. 

 

(VICENTE HUIDOBRO) 
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RESUMEN 
 
 

La intención de ser reconocido como uno de los precursores de las vanguardias 

artístico-literarias del siglo XX llevó a Vicente Huidobro a enemistarse con diversos 

artistas europeos, entre ellos Pierre Reverdy y Guillermo de Torre, y a protagonizar un 

duelo personal, estético y político, que duró hasta el fin de sus días, con su compatriota 

chileno Pablo Neruda.  

 

 
Palavras clave: Vanguardias, Creacionismo, Huidobro, Neruda, Reverdy, Discurso 

polémico 
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ABSTRACT 
 
 

The intention of be recognized as one of the precursors of the artistic-literary 

vanguards of the 20th century led Vicente Huidobro to antagonize various european 

artists, including Pierre Reverdy and Guillermo de Torre, and to star in a personal, 

aesthetic and political duel, which lasted until the end of his days, with his chilean 

compatriot Pablo Neruda. 

 

 
Key words: Vanguards, Creationism, Huidobro, Neruda, Reverdy, Controversial speech 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como finalidade aprofundar o estudo sobre a vida e a obra 

do escritor Vicente Huidobro, destacando, inicialmente, o contexto histórico 

vanguardista, período em que se consolida sua teoria estética, o criacionismo – tendência 

representativa de um momento literário, em busca da ruptura com a realidade visível e da 

concepção do seu próprio universo poético –, e, também, sobre as acaloradas polêmicas 

que o acompanharam durante a maior parte da sua trajetória artística, política e pessoal, 

tanto na Europa quanto na América Latina. 

Durante os primeiros anos do século XX, as mudanças e radicalismos que se 

gestaram na Europa, no âmbito político, social e econômico, desencadearam 

acontecimentos marcantes como a Primeira Guerra Mundial (1914), a Revolução Russa 

(1917), a quebra da bolsa de Wall Street (1929), e mais tarde a Guerra Civil Espanhola 

(1936) e a Segunda Guerra Mundial (1939). Todos esses acontecimentos históricos 

contribuíram com a revolução dos movimentos vanguardistas, de natureza poliglota, 

cosmopolita e de intensa renovação artístico-literária, da qual Huidobro, assim como 

Apollinaire, Breton, Tzara, Juan Gris, Picasso, Jacob e outros, também foi protagonista.  

Em vista disso, o trabalho será dividido em três etapas. A primeira enfocará o 

estudo de Huidobro com a teoria criacionista, delimitada em dois momentos da vida do 

poeta, na Europa e na América Latina. As seguintes duas partes apresentarão duas das 

intensas polêmicas que envolveram Huidobro com: a) os jovens ultraístas espanhóis e o 

poeta francês Pierre Reverdy, e b) seu compatriota Pablo Neruda. 

 No primeiro capítulo deste trabalho apresentaremos os primórdios de Vicente 

Huidobro na Universidade do Chile e suas primeiras incursões na área da literatura, com 

forte ascendência modernista. Durante essa época, o poeta decidiu desafiar o mundo das 

letras ao divulgar, no Chile, em 1914, seu primeiro manifesto intitulado Non serviam, no 

qual esboçava os princípios da sua teoria criacionista, em busca da construção de uma 

nova realidade poética, mediante uma linguagem autônoma, totalmente original, que não 

imitasse a mãe natureza. 

 Empenhado em materializar sua nova teoria, dois anos mais tarde, em Buenos 

Aires, Argentina, divulgou sua novidade estética sob o lema: “la primera condición del 

poeta es crear, la segunda, crear, y la tercera, crear”. Em seguida, de forma íntegra, 

estampou os fundamentos teóricos do criacionismo no poema “Arte poética”, um dos 
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nove poemas que conformavam a plaquette El espejo de agua, e aproveitou para publicar 

a primeira obra na qual colocava em prática a radicalização da linguagem criacionista, 

Adán, 1916. 

 No segundo semestre de 1916, Huidobro decidiu embarcar para a França, onde 

rapidamente se incorporou ao círculo de intelectuais representativos das vanguardas do 

século XX, com quem frequentemente intercambiava ideias, conceitos e técnicas 

vanguardistas, fundadas em uma ideologia em comum, o que, sem dúvida, abriu-lhe 

novos horizontes artísticos e lhe permitiu diversificar seu talento ao dialogar não só com 

a literatura, mas também com o universo cinematográfico, com as artes plásticas, teatro, 

pintura e moda. 

 Por sua vez, o bilinguismo e suas experiências socioculturais também foram 

elementos cruciais na configuração da sua identidade cosmopolita, essencial na 

consagração desse novo talento intelectual, que se aprimorava nas primeiras décadas dos 

anos XX, sem sublinhar diferenças entre o chileno e os artistas europeus. 

 Posteriormente, partiu para a Espanha, especificamente para Madri, com o 

objetivo de divulgar suas ideias criacionistas, mas como, segundo ele, o país se 

encontrava à margem dos movimentos revolucionários que germinavam na França e na 

Itália, acabou se transformando em uma peça chave na transmissão da literatura de 

vanguarda, difundida naturalmente nas tertúlias, debates e longas conversas com os 

jovens poetas, quem, movidos pela curiosidade e pelo desejo de renovar sua tradicional 

poesia, incorporaram tais inovações no desenvolvimento da primeira vanguarda literária 

espanhola, o ultraísmo. 

 No segundo capítulo, abordaremos a passagem de Vicente Huidobro pela capital 

espanhola, Madri, como um dos grandes acontecimentos literários de 1918. Durante esse 

período, o poeta chileno teve a astúcia de divulgar na Espanha seus escassos exemplares 

de tendência criacionista, mas se deparou com o fato de que a capital madrilense se 

encontrava alheia aos movimentos revolucionários, o que de imediato o levou a introduzir 

as inovações da vanguarda, principalmente as do criacionismo, no círculo intelectual 

literário espanhol, presidido pelo jovem poeta Cansinos Assens. 

 Desse momento em diante, Huidobro, através de manuscritos, esboços e diversos 

textos impressos, dedicou-se a promover sua teoria criacionista e, de passo, a atualizar os 

artistas peninsulares, ainda sob o influxo do modernismo, com novos conceitos e técnicas 

vanguardistas, que resultaram na fundação do ultraísmo. Foi durante essa época, na 

Espanha, que surgiu uma profunda amizade com os jovens ultraístas, em especial com 
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Gerardo Diego e Juan Larrea, que se transformaram nos únicos seguidores e transmissores 

da estética criacionista por meio das suas obras, com as quais ampliaram não só as 

fronteiras da primeira vanguarda espanhola, mas também as do criacionismo, ao produzir 

composições sob uma nova linguagem escrita. 

No entanto, as relações com o grupo ultraísta foram se desgastando ao longo do 

tempo e, como consequência, começaram os conflitos entre o mestre e seus discípulos, 

engatilhados pelo artigo de Cansinos Assens, mediante o qual o espanhol atribuía a 

paternidade do criacionismo a Huidobro e a Pierre Reverdy. Em seguida, publicou-se uma 

entrevista feita ao poeta francês, difundida em um jornal de Madri, na qual se acusava o 

chileno de plagiar a teoria criacionista e de manipular a data da publicação da obra El 

espejo de agua, colocando em dúvida a autoria huidobrina e a originalidade do 

criacionismo. E, para agravar ainda mais a situação entre o chileno e os peninsulares, a 

revista L’Esprit Nouveau, 1920, fez circular um artigo extremamente crítico sobre a nova 

poesia espanhola, encomendado a Huidobro, através do qual este manifestava que o 

ultraísmo era degradante e sem fundamentos, uma cópia de vários movimentos. 

Como vingança pelas declarações negativas sobre o ultraísmo, Guillermo de 

Torre, quem em princípio acompanhou e incorporou fervorosamente os ensinamentos e 

as orientações de Huidobro com relação às inovações vanguardistas, travou uma batalha 

impiedosa contra o criacionista, que começou com a publicação de um episódio de uma 

série que o espanhol estava desenvolvendo para a revista Grecia, em 1920, na qual 

criticava o temperamento arrogante do antipoeta e salientava a influência cubista sobre 

suas composições criacionistas. Além disso, surgiram outras comentários negativos que 

faziam referência ao chileno, como a nota anônima da revista Grecia que citava 

“Huidobro el ególatra” e uma nova versão da entrevista de Reverdy, publicada no livro 

Literaturas europeas de vanguarda, de 1925, de Guillermo de Torre. 

 No terceiro e último capítulo, enfocaremos uma polêmica de índole pessoal, 

política e estética com seu compatriota, o Prêmio Nobel de literatura Pablo Neruda, a qual 

se estendeu praticamente durante toda a vida ativa de ambos os escritores, mas ganhou 

notoriedade quando começaram a trocar insultos e desqualificações através de 

declarações, manifestos, cartas, documentos e, inclusive, entrevistas, publicados nos dois 

lados do oceano. 

O embate surgiu em novembro de 1934, com a publicação de um artigo, “El affaire 

Neruda-Tagore”, na revista Pro, editada por Huidobro, no qual se acusava Neruda de ter 

plagiado Tagore. Alguns dias mais tarde, em Santiago do Chile, o jornal La Opinión 
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publicava mais um artigo intitulado “Pablo Neruda, plagiario o gran poeta”, assinado sob 

o pseudônimo do “Justiciero”, através do qual o autor anônimo criticava a poesia 

romântica de Neruda, ridicularizava o poeta espanhol Federico García Lorca, elogiava o 

chileno Pablo de Rokha e enaltecia Vicente Huidobro. 

Como era de se esperar, os artigos foram atribuídos, de forma imediata, ao 

criacionista, que continuou arrementendo contra Neruda e todos os seus partidários, 

mediante a publicação de artigos como “Reventando el absceso”, “El otro”, “Primer 

comentario”, “Tan desgraciado”, “Precisemos”, dentre outros, nos quais não só ironizava 

Neruda, mas também o atacava com palavras agressivas e desqualificava sua poesia 

mediante a burla e o sarcasmo. 

Neruda, por sua vez, não hesitou em responder à afronta, incluindo uma nota final 

na quinta edição de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, na qual assumia 

que o poema 16 era uma paráfrase de O jardineiro, de Rabindranath Tagore, como algo 

que sempre foi público, e também se defendeu das difamações com um poema intitulado 

Aquí estoy, escrito em panfleto, por volta de 1935, sem assinatura, no qual atacava seus 

principais adversários, Pablo de Rokha e Vicente Huidobro. 

O enfrentamento desses dois grandes literatos dividiu o Chile em favor e contra 

os poetas, ao mesmo tempo em que teve um impacto internacional, devido ao 

cosmopolitismo de ambos, que os levou a lutar contra a Guerra Civil Espanhola, 1936, 

em diferentes posições da esquerda, com o fim de evitar qualquer encontro entre eles. 

Assim, a polêmica, carregada de ataques e injúrias, envolveu o campo político e 

ultrapassou, em plena Guerra Civil Espanhola, o que em um primeiro momento poderia 

ser considerado uma simples “guerrilha literária”, de cunho poético, respaldada pelas 

inovações vanguardistas. 

A disputa entre os dois chilenos se perpetuou até o falecimento de Huidobro, em 

1948, mas, apesar de não ter se reconciliado em vida, Neruda decidiu fazer as pazes, 

publicamente, através de suas memórias, nas quais admitia a importante contribuição 

literária da poesia criacionista e, inclusive, o parafraseou no discurso da entrega do 

Prêmio Nobel de Literatura, em 1971, manifestando, ao contrário do antipoeta, que “el 

poeta no es un ‘pequeño Dios’. No, no es un ‘pequeño Dios’”. 

Huidobro morreu em 1948. Ignoramos como teria se manifestado perante a 

Revolução Cubana e sua política cultural, ou em meio ao fenômeno do Boom da literatura 

latino-americana. Porém, muitas das suas ideias vanguardistas continuaram nos poetas 

chilenos da década de 1970, como Nicanor Parra, e receberam novo interesse no século 



14 
 

XXI. Daí nossa justificativa de voltar no tempo e fazer uma descrição, além de propor 

releituras, dessas duas polêmicas nos primórdios das vanguardas históricas, cujas 

questões ainda hoje geram discussões entre os intelectuais do continente. 
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1. HUIDOBRO, POETA DE VANGUARDA 

 

 

1.1. Nascimento de um poeta 

 

Em 1893, nasceu, em Santiago do Chile, Vicente García Huidobro Fernández, um 

dos artistas mais importantes da literatura chilena, precursor dos movimentos 

vanguardistas de inícios do século XX e fundador da estética do criacionismo. 

Filho de uma família aristocrático-católica, Huidobro iniciou sua formação 

intelectual nos grandes eventos realizados por sua mãe, María Luisa Fernández, em favor 

do feminismo, junto a destacadas figuras do âmbito cultural chileno, o que o levou a 

desenvolver desde pequeno o gosto pelas artes e, principalmente, pela literatura. Além 

disso, durante todo o processo de alfabetização e do ensino fundamental esteve a cargo 

de governantas parisienses, na Europa, onde passou longas temporadas, razão do 

bilinguismo e da ampla formação cultural do artista. 

Com apenas doze anos de idade inaugurou sua vida artística com a primeira 

composição em verso, intitulada “Ese soy yo”, e com dezessete publicou seu primeiro 

poema, “El cristo del monte”. 

 

En mis primeros años toda mi vida artística se resume en una escala de 

ambiciones. A los diecisiete años, me dije: “Debo ser el primer poeta 

de América”; luego, al pasar de los años, pensé: “Debo ser el primer 

poeta de mi lengua”. Después, a medida que corría el tiempo, mis 

ambiciones fueron subiendo y me dije: “Es preciso ser el primer poeta 

de mi siglo”. (HUIDOBRO, 1976, p. 795). 

 

Posteriormente, na Universidade do Chile, Huidobro cursou a carreira de 

Literatura e desenvolveu uma intensa atividade literária com forte carga modernista. 

Publicou o livro Ecos del alma (1911), dirigiu a revista Musa joven, junto ao seu amigo 

Jorge Hübner Bezanilla, e divulgou seu primeiro caligrama, “Triángulo armónico” 

(1912). No ano seguinte, fundou, ao lado do escritor chileno Pablo de Rokha1, a revista 

Azul2 e continuou escrevendo livros, artigos e peças, dentre elas, Cuando el amor se vaya, 

em conjunto com Gabry Rivas. 

                                                           
1 Galardoado com o Prêmio Nacional de Literatura do Chile, em 1965, e considerado um dos quatro grandes 

da poesia chilena junto a Vicente Huidobro, Gabriela Mistral e Pablo Neruda.    
2 Revista fundada em 1913, com o objetivo de divulgar as ideias vanguardistas e questionar a legitimidade 

e/ou autoridade literária dos críticos chilenos. 



16 
 

 Esses anos de animada aprendizagem e de constante aperfeiçoamento literário 

levaram o escritor a renovar seu estilo artístico e, de passagem, a desafiar o mundo das 

artes, quando, em 1914 – data em que estourou a Primeira Guerra Mundial –, no Ateneu 

de Santiago do Chile, deu a conhecer uma parte do famoso manifesto Non serviam, no 

qual esboçava algumas das principais características da sua nova proposta estética: a de 

construir uma nova realidade, mediante uma linguagem original que não reproduzisse a 

natureza, mas que proporcionasse ao poeta o poder de criar seu próprio universo poético, 

com o fim de transformar o mundo.  

 

“Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré tu amo. Te 

servirás de mí; está bien. No quiero y no puedo evitarlo; pero yo 

también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los 

tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo 

y mis estrellas.” (Ibid., p. 795).  

 

 Nesses versos podemos observar que Huidobro começou a desenvolver sua teoria 

estética com enfoque na renovação da poesia e no poder descobridor do poeta, sem 

esquecer a influência que o escritor Ralph W. Emerson3 exerceu nos primórdios literários 

de Huidobro e nas bases criacionistas, sobre o ideal de poesia. No prólogo do poema 

Adán, publicado em 1916, podemos confirmar a admiração que o chileno sentia pelo 

poeta norte-americano: 

 

Escuchad estas palabras de Emerson: 

“El poeta es el único sabio verdadero; solo él nos habla de cosas nuevas, 

pues solo él estuvo presente a las manifestaciones íntimas de las cosas 

que describe. Es un contemplador de ideas; anuncia las cosas que 

existen de toda necesidad, como las cosas eventuales. Pues aquí no 

hablo de los hombres que tienen talento poético, o que tienen cierta 

destreza para ordenar las rimas, sino del verdadero poeta. (…) Pues el 

poema no lo hacen los ritmos, sino el pensamiento creador del ritmo; 

un pensamiento tan apasionado, tan vivo, que, como el espíritu de una 

planta o de un animal, tiene una arquitectura propia, adorna la 

Naturaleza con una cosa nueva. (…)” 

Hace algunos años Emerson me enseñó otras bellezas que llevaba mi 

alma. 

(Ibid., p. 189). 

 

Ana Pizarro confirma essas palavras e os efeitos na obra de Huidobro, para a 

constituição poética de uma “arquitetura propia”, 

                                                           
3 Escritor, poeta e filósofo estadunidense, líder do movimento transcendentalista, cujos princípios serviram 

de base para o desenvolvimento do “Novo Pensamento” do século XIX. 
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La huella de Emerson es evidente como el mismo Huidobro lo ha 

señalado. Se halla integrada ya a su evolución doctrinario y es palpable, 

por ejemplo, cuando nos encontramos con algunas precisiones respecto 

de la obra creada y Huidobro habla de ella como de una unidad con 

fuerzas propias que la individualizan del centro productor. Se piensa, 

naturalmente, en la idea de Emerson referente a una obra que posea una 

“arquitectura propia”. (PIZARRO, 1969, p. 5). 

 

Posteriormente, no Ateneu de Buenos Aires, em 1916, expôs sua estética literária 

e, a partir daí, assumiria o nome de criacionista, por manifestar que “la primera condición 

del poeta es crear, la segunda, crear, y la tercera, crear” (HUIDOBRO, 1976, p. 732), 

além de profetizar que o século XX veria o reinado da poesia no verdadeiro sentido, o da 

“criação pura”. 

Desse momento em diante, ele foi ampliando seu horizonte e conquistando fama 

com novas publicações, como a antologia El espejo de agua, 1916, na qual divulgou o 

célebre “Arte poética”, poema em que estampou integralmente os fundamentos teóricos 

do criacionismo, principalmente, o de substituir a imagem do poeta pela de “antipoeta4” 

ou “pequeno Deus”, criador de novos universos poéticos decorrentes da sua palavra, que 

negavam toda forma de sentimentalismo e imitação do mundo real. 

 
  Que el verso sea como una llave 
  Que abra mil puertas. 

  Una hoja cae; algo pasa volando; 

  Cuanto miren los ojos creado sea, 

  Y el alma del oyente quede temblando. 

 

  Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 

  El adjetivo, cuando no da vida, mata. 

 

  Estamos en el ciclo de los nervios. 

  El músculo cuelga, 

  Como recuerdo, en los museos; 

  Mas no por eso tenemos menos fuerza: 

  El vigor verdadero 

  Reside en la cabeza. 

 

  Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! 

  Hacedla florecer en el poema; 

 

  Sólo para nosotros 

  Viven todas las cosas bajo el Sol. 

 

El Poeta es un pequeño Dios. (Ibid., p. 219).  

                                                           
4“Antipoeta”; “criacionista” ou “criador” foram denominações que lhe deram ao longo da sua vida. 

(HUIDOBRO, 1976, p.732). 
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 Nesses versos, inspirados por um xamã indígena, em uma viagem de Huidobro 

aos Andes bolivianos, fundam-se os princípios do criacionismo, cuja ideologia também 

se assemelha ao pensamento do poeta Rainer Maria Rilke, que pensava a poesia como a 

criação absoluta, e, especialmente, ao de Stéphane Mallarmé, que defendia a ideia de 

abolir a realidade e a linguagem escrita, no revolucionário livro Un coup de dés, 1897. 

Podemos confirmar as reflexões do poeta francês citadas no ensaio “Poesía y 

conocimiento” do crítico literário Ramón Xirau: 

 

En su poesía, hermosa como es, se trata de “abolir” el mundo – de hecho 

de abolir los dos grandes libros: el del Mundo y el de las Escrituras –. 

Pero Mallarmé se da cuenta de que semejante abolición es imposible 

(…) el hombre es “sólo una constelación”. (XIRAU, 2002, p. 7). 
 

 Desta forma, com “Arte poética”, Huidobro traçou a perspectiva da sua autêntica 

tendência criacionista, em busca de uma linguagem de criação que apagasse todo vestígio 

de realismo, através da experimentação com as palavras, do pensamento consciente do 

poeta e da negação de toda inspiração melodramática, proporcionada pela imitação da 

mãe natureza para criar e não para reproduzir. “Nesses primeiros textos, aparecem 

delineadas as principais ideias da teoria criacionista: uma arte autônoma, antimimética 

por excelência, em que prevalece a invenção racional sobre a cópia emocional” 

(SCHWARTZ, 1995, p. 97). 

 Além do manifesto, o criacionista divulgou Pasando y Pasando em 1914, edição 

na qual fez fortes críticas sociais e religiosas, principalmente aos jesuítas; o livro Los 

espejos sonámbulos, de 1915, onde começou a incursionar pela matéria do subconsciente; 

e Adán, em 1916, considerada a primeira obra na qual o poeta colocou em prática a 

radicalização da linguagem. 

 Conforme aponta Saúl Yurkievich no artigo “Una lengua llamando sus adentros”, 

publicado em 1984, Huidobro, na primeira década do século XX, já ambicionava algo 

novo, e seria no Adán  

 

(…) donde recrea el modelo mítico de la cosmogonía desde la nebulosa 

primigenia hasta el engendramiento del primer hombre y de la mujer 

paradisíaca, padres de la progenie humana. Poseedor de la palabra 

primordial, Adán bautiza al universo recién nacido: es el primer poeta 

creacionista.  (YURKIÉVICH, 2002, p. 164). 
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 Após a conferência de Buenos Aires, Huidobro partiu para a Europa, onde iniciou 

uma segunda etapa da sua vida artístico-literária, já que, como expressou no manifesto El 

creacionismo: 

 
Luego vino el período de las confidencias a los amigos y de las sonrisas 

equívocas de los unos y compasivas de los otros. Las burlas 

irracionales, la atmósfera irrespirable que iban a obligarme a dejar mis 

montañas nativas y a buscar climas más favorables para los cateadores 

de minas. (Ibid., p. 738). 

 

1.2. Viagem a Paris e inovações em Madri 

 

Logo após se estabelecer na Europa, em 1916, Huidobro participou dos 

movimentos vanguardistas de inícios do século XX e estabeleceu um estreito laço com o 

mundo intelectual do momento. Mediante amigos, tertúlias e encontros literários, se 

aproximou de figuras como André Breton, Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara, Pablo 

Picasso, George Braque, Juan Gris, Max Jacob, e outros que rapidamente o incorporaram 

ao círculo de talentos a fim de mudar a estética, a arte e as convenções. 

Assim, dentro de um contexto de profundo intercâmbio de ideias e técnicas de 

vanguarda, Huidobro desenvolveu um amplo talento múltiplo ao dialogar não somente 

com a literatura, mas também com o cinema, as artes plásticas, o teatro, a pintura e a 

moda, sem sublinhar as diferenças entre um artista europeu e um latino-americano, “ (…) 

ya que la relación vital se da de un modo dialéctico donde los encuentros son el producto 

de una experiencia estética común” (PIZARRO, 1969, p. 6). Por outro lado, vale destacar 

que sua origem hispânica, seu bilinguismo e suas vivências socioculturais parisienses 

foram cruciais para cimentar uma identidade cosmopolita, essencial na elaboração e 

transmissão das vanguardas europeias e, posteriormente, latino-americanas. 

 No decorrer dessa estada em Paris, Huidobro divulgou Horizon carré, em 1917, 

livro escrito em francês, cujo verso livre e fragmentado corroborava a influência cubista, 

enquanto a ausência de pontuação e a ruptura da estrutura lógica e sintática do poema 

caracterizavam a de Guillaume Apollinaire, o que se pode confirmar na seguinte 

declaração: 

 

Yo formaba parte del grupo cubista, el único que ha tenido importancia 

vital en la historia del arte contemporáneo. En el año 1916 y 1917, 

publiqué en París, con Apollinaire y Reverdy, la revista Nord-Sud, que 

es considerada hoy como un órgano capital en las grandes luchas de la 

revolución artística de aquellos días. Mis amigos más íntimos eran 
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entonces Juan Gris y el escultor Jacques Lipchitz […] Apollinaire venía 

a comer a casa los sábados. También venían a menudo Max Jacob, 

Reverdy, Paul Dermée. A veces llegaban Blaise Cendrars, Marcoussis, 

Maurice Raynal, que venían del frente de batalla. Entonces conocí a 

Picasso, que volvía del sur de Francia […] ¿En dónde está Picasso en 

estos momentos? ¿En dónde está Lipchitz, Braque, Laurens, Léger, 

Breton, Metsinger [sic] y tantos otros? (HUIDOBRO, apud COSTA, 

1979, p. 91-92). 

 

 No ano seguinte, em 1918, decidiu embarcar para a Espanha e, sem dúvida, sua 

passagem por Madri foi transcendental para a renovação da poesia espanhola que, apesar 

de poucas exceções, ainda encontrava-se sob o efeito do Modernismo de Rubén Darío. 

 Poucos são os registros que podem demonstrar o interesse dos escritores espanhóis 

pelas novas técnicas praticadas na França e na Itália, à época. Sua primeira viagem estava 

destinada a divulgar os livros El espejo de agua e Horizon carré e, principalmente, suas 

ideias criacionistas, mas as tertúlias no café Colonial, além de tornarem-se espaços de 

difusão, despertaram a curiosidade de alguns jovens poetas espanhóis e abriram caminho 

à experimentação das novas tendências literárias levadas por ele. No entanto, nas palavras 

de Rafael Cansinos Assens5, confirma-se que a passagem de Huidobro por Madri foi um 

dos acontecimentos mais importantes desse ano: 

 
(…) el acontecimiento supremo del año literario que ahora acaba, lo 

constituye el tránsito por esta corte del joven poeta chileno Vicente 

Huidobro, que a mediados de estío llegó a nosotros, de regreso de París, 

donde pudo ver las grandes cosas de la guerra y alcanzar las últimas 

evoluciones literarias. Pocas líneas en nuestra prensa señalaron la 

estancia del original cantor, que, retraído y desdeñoso, sólo se comunicó 

con unos pocos para anunciarles sus primicias nuevas. Y, sin embargo, 

su venida a Madrid fue el único acontecimiento literario del año, porque 

con él pasaron por nuestro meridiano las últimas tendencias literarias 

del extranjero; y él mismo asumía la representación de una de ellas, no 

la menos interesante, el creacionismo (…). 

(…) Huidobro nos traía primicias completamente nuevas, nombres 

nuevos, obras nuevas; un ultra-novecentismo. (…) De estos coloquios 

familiares, una virtud de renovación trascendió a nuestra lírica; y un 

día, quizá no lejano, muchos matices nuevos de libros futuros habrán 

de referirse a las exhortaciones apostólicas de Huidobro, que trajo el 

verbo nuevo. Porque durante su estancia aquí, de Julio a Noviembre, en 

que tornó a su patria chilena, los poetas más jóvenes le rodearon y de él 

aprendieron otros números musicales y otros modos de percibir la 

belleza. (CANSINOS ASSENS, 1919, p. 195). 
 

                                                           
5 Escritor, poeta, novelista, crítico literário e tradutor espanhol da “Generación de 1914” ou 

Novecentismo, movimento estético espanhol artístico-literário que também abordava âmbitos culturais 

ligados às vanguardas do início do século XX.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Traductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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 A partir dessa declaração se ratifica que Huidobro, na sua primeira visita à capital 

madrilense, realizou uma espécie de transmissão literária determinada pela leitura pública 

dos seus escritos criacionistas e pelas intensas conversas e debates sobre as diferentes 

técnicas e conceitos de vanguarda, que eclodiram nesse período e que arrastavam consigo 

grandes transformações artísticas. 

 A divulgação de El espejo de agua e Horizon carré, mediante escassos 

exemplares, tornou-se primordial para aqueles como Guillermo de Torre, Rogelio 

Buendía, Rafael Lasso de la Vega, Xavier Bóveda e outros poetas peninsulares que 

buscavam renovar a poesia espanhola, através da incorporação das inovações estilísticas 

da avant-garde, teorizadas e materializadas nos textos criacionistas citados. Além disso, 

a tarefa foi fundamental para reconhecer, positivamente, os aportes huidobrianos sobre a 

nova estética da vanguarda espanhola que se plasmava no país, o ultraísmo6. 

 A aproximação entre Huidobro e o espanhol Gerardo Diego7 seria fundamental 

tanto para a formação literária deste jovem aprendiz como para dar continuidade ao 

criacionismo na língua espanhola. No seguinte trecho, do livro Crítica y poesía, Diego 

lembra do primeiro encontro com o chileno e reafirma a dificuldade em encontrar 

publicações de vanguarda, mesmo um ano depois da primeira visita do criacionista à 

Espanha: 

 

Yo comencé a conocer la poesía de Huidobro en enero de 1919 –  antes 

sólo algún fragmento aislado y referencias críticas de Cansinos – y en 

seguida tenía ya copiados sus últimos libros, que me prestó Eugenio 

Montes, fervoroso huidobrista de aquella hora. A Vicente después de 

cruzarnos algunas cartas (claro está que yo fui el primero en escribirle 

para manifestarle mi entusiasmo), le conocí personalmente en Madrid 

en el invierno de 1920-1921. (DIEGO, apud MORALES, 2016, p. 3). 

 

 A amizade com Gerardo Diego e as impressões causadas pela leitura de algumas 

cópias manuscritas dos textos criacionistas fizeram com que Juan Larrea8 também se 

integrasse ao bando huidobriano e começasse a estruturar sua lírica sob uma perspectiva 

vanguardista. No seu texto “Vicente Huidobro en Vanguardia” comenta as origens da sua 

relação com o antipoeta: 

                                                           
6 Movimento literário fundado por Rafael Cansinos Assens, em 1918, e considerado a primeira vanguarda 

de língua espanhola em oposição ao Novecentismo. 
7 Poeta e escritor espanhol da Generación del 27 e Prêmio Nacional de Literatura. Seguidor fervoroso do 

criacionismo, combinava a escrita clássica com a de vanguarda enfatizando a “poesia de criação”. 
8 Poeta e ensaísta espanhol, conhecido como o mais puro expoente dos ismos na Espanha, que desenvolveu 

quase toda sua obra sob o influxo da poesia vanguardista durante seu exílio no continente latino-americano, 

causado pela Guerra Civil Espanhola. 
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Nos situaremos en 1919. (…) Gerardo había pasado unos meses en 

Madrid preparándose para sus oposiciones. Y al regresar a su casa de 

Santander, se detuvo veinticuatro horas en Bilbao. Era el 2 de mayo 

precisamente. Traía novedades. Se había enterado en el Ateneo de 

Madrid por Eugenio Montes, uno de sus compañeros, de que acababa 

de surgir un movimiento moderno y revolucionario en poesía, el 

Ultraísmo. Traía consigo un ejemplar de la revista sevillana Grecia, 

núcleo focal del movimiento. Y también traía escritos a mano tres 

poemas de Vicente Huidobro, que acababa de copiar del libro Poemas 

Árticos que le había prestado Montes. (LARREA, 1929, p. 217).  
 

 Entretanto, a importâcia destes jovens peninsulares vai além da sua amizade com 

Huidobro. Gerardo Diego, como disse Larrea na citação anterior, interessou-se pela 

poética criacionista mediante cópias realizadas pelos assistentes nas tertúlias presididas 

por Cansinos Assens e, assim, começou a busca pela inovação da sua obra, uma mescla 

de poesia clássica e vanguardista, cujo lema até o fim das suas publicações era a “poesía 

de creación”, em reconhecimento aos ensinamentos do seu mestre. Sendo assim, podemos 

considerar que Diego se transformou em um transmissor da vanguarda criacionista, 

(talvez o único), em língua espanhola, pois, sem dúvida, suas múltiplas composições, que 

dialogavam com a tradição hispânica, exploravam o campo lírico incorporando o lúdico 

e o satírico, misturavam a ironia com a poesia clássica e se interesavam em unir o 

tradicional com o vanguardista, deveriam ser vistas como significativos aportes que 

ampliaram as fronteiras do criacionismo. 

 Outro aspecto importante para se destacar da visita de Huidobro a Espanha foi a 

publicação de quatro livros: Poemas árticos, Ecuatorial, Tour Eiffel e Hallali, em 1918, 

nos quais a estrutura criacionista rompe com a composição linguística da lírica 

tradicional, e dos quais (que saibamos) não existe nenhuma ponderação crítica registrada 

na época. Como manifestamos anteriormente, eram escassos não só os livros, mas todo 

tipo de manifestação vanguardista, devido a que a Espanha, segundo o chileno, se 

encontrava à margem das revoluções artístico-literárias procedentes da França e da Itália9. 

                                                           
9 Do ponto de vista de Huidobro, Espanha, especificamente Madri, encontrava-se alheia aos movimentos 

de vanguarda que se originavam nos países vizinhos, França e Itália. No entanto, é preciso dizer que, a 

partir de 1904, Espanha já começava a introduzir inovações no campo artístico-literário de Barcelona como 

se observa a continuação: 

1904 - Conferencia de Alomar "El Futurismo" en el Ateneo de Barcelona 

1907 -fundação da revista “Futurismo” em Barcelona. 

1908 -fundação da revista “Prometeo” (Ramón Gómez de la Serna) 

1909 - Ramón Gómez de la Serna, ensaio-manifesto, “El concepto de la nueva literatura” 

1910 –Marinetti: “Proclama futurista a los españoles, em Prometeo (prólogo de Gómez de la Serna)  

         -Gómez de la Serna inicia as greguerías 

1911 - As ideias cubistas invadem a Catalunha 
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Assim, a transmissão dos conteúdos e técnicas levados pelo criacionista era realizada 

através das tertúlias, debates e cópias dos escritos criacionistas. Todavia, outro fator que 

provavelmente pôde ter contribuído com o silêncio em relação à publicação dos livros de 

Huidobro foi a língua e a concepção romântico-nacionalista da literatura, lembrando que 

Horizon carré, Tour Eiffel e Hallali estavam escritos em francês. Por outra parte, não há 

dúvidas de que a passagem de Huidobro por Madri representou a inauguração da 

vanguarda espanhola, não somente restrita ao ultraísmo, mas também ao próprio 

criacionismo que, por intermédio dos poetas Gerardo Diego e Juan Larrea, consolidou-se 

como uma nova forma de linguagem escrita, como confirma Ana Pizarro: 

 

Allí ha habido consenso, tanto en Hispanoamérica como en Europa, en 

el sentido de señalar su influencia decisiva para el movimiento de 

avanzada que se forja en España – el “ultraísmo” en particular - a partir 

de la difusión de las teorías de vanguardia francesas introducidas por el 

chileno, y a partir del contacto de los jóvenes españoles: Guillermo de 

Torre, Cansinos Assens, Gerardo Diego, con la teoría creacionista 

expuesta por Huidobro en su conferencia del Ateneo. (PIZARRO, 1969, 

p. 3). 

 

Assim surgiram as versões em espanhol dos livros Tour Eiffel e Hallali, feitas por 

Cansinos Assens, enquanto Huidobro continuava colaborando e publicando nas revistas 

Grecia, Ultra, Cervantes e Tableros. No entanto, a afeição pelos ultraístas chegaria a seu 

fim quando se desencadeou uma das grandes polêmicas na vida de Huidobro, envolvendo 

o camarada Pierre Reverdy e a paternidade do criacionismo, além de provocar o 

distanciamento definitivo do ativismo ultraico, devido, segundo ele, à falta de qualidade 

e pouca inovação vanguardista nas produções literárias, mas também pelos permanentes 

desentendimentos com Guillermo de Torre, que, de discípulo, passou a ser um dos 

maiores críticos do autor de Altazor e um dos principais protagonistas das polêmicas que 

circundaram a vida do antipoeta, como veremos no próximo capítulo. 

                                                           
1912 -Galería Dalmau (Barcelona): exposição de pinturas cubistas  

         –Huidobro e os inícios da estética criacionista 

1913 -Gutiérrez Solana inicia Madrid, escenas y costumbres, 1913-1918 

1914 - Huidobro contra os futuristas: “Non serviam”  

1915 - Gómez de la Serna, “Primera proclama de Pombo” (inauguração das tertúlias do Café Pombo)  

         -Inauguração do Salão de Arte Moderna (com exposição cubista) 

1916 -Cansinos-Assens: “La nueva literatura”  

         -Com a guerra chegam as vanguardas francesas a Barcelona  

1917 - Huidobro e os cubistas de Paris (Gris, Picasso, Apollinaire…); Horizon carré  

         -Gómez de la Serna, Greguerías  

         -Juan Ramón Jiménez: Diario de un poeta recién-casado 

         -Homenagem a Picasso no café Pombo 
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Em uma carta manuscrita de Vicente Huidobro a Gerardo Diego, datada em abril 

desse mesmo ano, o chileno explica a origem do criacionismo, ao mesmo tempo em que 

critica alguns poetas espanhóis por duvidarem da sua autoria, propagando discórdia e 

intrigas: 

 

Me pregunta usted por el origen del creacionismo. Voy a responderle 

lo más brevemente posible. La palabra creacionismo nació de esta 

manera: En mi conferencia sobre estética en Buenos Aires en julio de 

1916 yo dije, en uno de tantos párrafos, la primera condición de un 

poeta es crear, la segunda, crear y la tercera, crear. De allí nació la 

expresión creacionista con que se me marcó por espíritu de burla al 

principio y que yo acepté, adopté y defendí proclamando mis 

recherches de estética y de creación pura que pronto se propagaron por 

toda América y en varios países de Europa. Por esto yo he protestado 

siempre contra la injusticia de algunos escritores españoles que han 

querido sembrar la oscuridad y hacer confusiones sobre el origen del 

“creacionismo”. No ha faltado quien ha querido meter a Apollinaire, a 

Max Jacob o al pobre Reverdy en el creacionismo, cuyo nombre ni 

siquiera conocían hasta hace dos años. (HUIDOBRO, 1920, p. 54-55). 

 

Em 1921, Huidobro decidiu fundar e dirigir a Revista internacional de Arte 

Creación-Création, cujas publicações incluíam vários idiomas e numerosas expressões 

artísticas, como esculturas, pinturas, artigos, partituras musicais, ilustrações de Braque, 

Juan Gris e Picasso, e conferências, em diferentes idiomas, nas quais todas as vozes e 

tendências se uniam em uma única arte, a de “criar”. 

Um pouco mais tarde, nesse mesmo ano, o autor ofereceu uma conferência no 

Ateneu de Madri, onde divulgou algumas novidades estéticas como complemento e 

confirmação da teoria criacionista. Nela, o autor revelou alguns segredos do cosmos, da 

transformação dos elementos da natureza e a ideia de configurar uma nova “atmosfera 

encantada”, indícios públicos do extenso poema Altazor, cujos esboços já tinham sido 

apresentados, em francês, a Cansinos Assens nas tertúlias de 1919. Contudo, a 

conferência não teve maior repercussão na imprensa espanhola, motivo pelo qual 

Huidobro decidiu integrá-la como prólogo do seu livro Temblor de cielo, publicado em 

1931. 

 

1.3. Poética de um “pequeno Deus” 

 

Sem dúvida, a fundação, em 1921, de Creación-Création serviu de inspiração para 

que Huidobro reafirmasse os princípios criacionistas e continuasse publicando sua teoria 
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da linguagem em busca da autonomia do signo poético. Foi assim que lançou seu 

manifesto “La poesía”, através do qual o poeta declarava a existência de dois tipos de 

linguagem: objetiva e subjetiva. A primeira se concentrava na significação gramatical, 

cujo fim era o uso da língua comum como um instrumento para nomear coisas, objetos e 

pessoas, sem mudar sua estrutura convencional. Já a segunda era considerada como um 

feitiço, uma espécie de magia capaz de transportar o leitor a uma realidade de fascinação 

e deslumbramento, “elevar al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera 

encantada” (HUIDOBRO, 1931, p. 206). 

A partir dessa concepção dupla da linguagem, objetiva e subjetiva, o poeta 

defendia a ideia de que a poesia não devia representar as coisas do mundo real, e sim 

distanciar-se dele, através da combinação de novos elementos que dessem origem a uma 

linguagem poética, capaz de manifestar o inexpressável, sem passado nem futuro, sem 

limites, longe da natureza humana: “El valor del lenguaje de la poesía está en razón directa de 

su alejamiento del lenguaje que se habla” e é uma condição única de desdobramento em um plano 

superior, em busca de uma voz secreta e imortal, que só se pode perceber através de um prisma 

sem horizontes e sem fronteiras, “donde no hay contradicción, ni duda” (HUIDOBRO, 1931, p. 

206-207). 

Posteriormente publicou na revista L’esprit nouveau10 o ensaio de estética 

intitulado “La creación pura”, mediante o qual estabelecia que a poesia era equivalente a 

um ato de transformação, pois a grandiosidade da linguagem poética, vinculada à 

metáfora, podia se manifestar além do tempo, do espaço, da razão e da matéria, sem 

fronteiras. Sob esse ponto de vista, ele começou seu manifesto baseado na história da arte,  

dividido em três fases. 

Em primeiro lugar, estabeleceu a arte inferior ao meio, que denominou Arte 

Reprodutiva, na qual prevalece a inteligência por sobre a sensibilidade e se manifesta 

através do uso da língua convencional, que imita a natureza e a pensa de forma simples, 

movida pela razão e sem emoção. “Se trata de reproducir la Naturaleza, y la Razón intenta 

hacerlo con la mayor economía y sencillez de que el artista es capaz” (HUIDOBRO, 1976, 

p. 718). 

Em segundo lugar, dispôs a arte em harmonia com o meio, que chamou de Arte 

da Adaptação, devido ao equilíbrio existente entre a sensibilidade e a inteligência na 

                                                           
10 L’espirit nouveau, revista vanguardista fundada em Paris, em 1921, pelo pintor francês Ozenfant, o 

arquiteto suíço Le Corbusier e o poeta belga Paul Dermée.  
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elaboração da obra, pois os artistas deixam de lado os problemas irrelevantes relacionados 

à razão, às aparências e ao universo extrínseco para se aproximarem das emoções, das 

percepções e do universo intrínseco, combinando o consciente e o inconsciente em uma 

mesma inspiração: “(...) los principales problemas ya se hallan resueltos, y todo lo 

superfluo e innecesario para la elaboración de la obra ha sido cuidadosamente 

desechado”. (Ibid., p. 718). 

Por último, situou a arte superior ao meio e a batizou de Arte Criativa, pela qual 

“se ejecutan las obras por pura sensibilidad” (Ibid., p. 718-719), esquecendo o uso da 

razão e da aparência do externo superficial, e separando a arte da realidade para dar luz a 

um novo universo interior, considerado a verdade e a perfeição. 

A partir desses conceitos, observamos que, durante sua estada na Europa, 

Huidobro aprofundou ainda mais a ideia de criação literária mencionada no Ateneu de 

Buenos Aires, em 1916, estendendo seu experimento vanguardista à análise e divisão da 

história da arte, respaldada pela metáfora do Homem-Espelho e do Homem-Deus. 

Conforme o poeta, o primeiro reflete a realidade de um universo superficial baseado no 

uso da razão e da inteligência por sobre a sensibilidade e a emoção. Portanto, o associa 

diretamente a uma obra de caráter mimético, que só busca a transmissão do conteúdo sem 

possibilitar a translucidez da criação e sua essência artística, literária e poética defendida 

por Huidobro. Já no segundo vemos o artista como um pequeno Deus, capaz de criar seu 

próprio mundo “paralelo e independiente de la Naturaleza” (Ibid., p. 719), dentro de uma 

composição subjetiva, que assim como transforma os elementos da realidade objetiva, 

também os elimina, os seleciona, os combina e os devolve sob a forma de poesia, e 

proclama o Artista-Dios como o criador absoluto do seu novo universo. “El estudio de 

los diversos elementos que ofrecen al artista los fenómenos del mundo objetivo, la 

selección de algunos y la eliminación de otros, según la conveniencia de la obra que se 

intenta realizar, es lo que forma el Sistema” (Ibid., p. 719), considerado uma ponte por 

onde os componentes da objetividade passam para o a subjetividade. 

Dessa mesma perspectiva, vale destacar a semelhança de Huidobro com o escritor 

Jorge Luis Borges, quem, pela influência do amigo Cansino Assens, também chegou a 

participar de algumas das tertúlias no Café Colonial (apesar de não existir nenhum 

vestígio de um possível encontro com o criacionista) e do ativismo ultraísta (do qual se 

distanciaria mais tarde). No Ensaio autobiográfico, Borges faz menção à sua passagem 

por uma Madri em transformação: 
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(…) En Sevilla me uní al grupo literario nucleado alrededor de 

“Grecia”. Los integrantes de ese grupo se daban el nombre de ultraístas 

y se habían propuesto renovar la literatura, rama del arte de la que no 

entendían absolutamente nada. (…) Enterarme de que no sabían 

francés, ni tenían la más remota idea de la existencia de algo llamado 

“literatura inglesa”, confundió mi mente de argentino. (…) Nos 

trasladamos a Madrid, y allí el gran acontecimiento fue mi amistad con 

Rafael Cansinos Assens. Todavía me gusta considerarme su discípulo. 

(…) Todos los sábados iba al Café Colonial, donde nos reuníamos a 

medianoche, y la conversación duraba hasta el alba. A veces éramos 

veinte o treinta. Los integrantes del grupo despreciaban el color local: 

el cante jondo, las corridas de toros. Admiraban el jazz norteamericano 

y les interesaba más ser europeos que españoles. (BORGES, 1999, p. 

54-56). 

 

Vale destacar que na Espanha de 1921 Borges publicou o “Manifiesto del Ultra”, 

cuja abordagem sobre a pureza da poesia era bastante similar ao de “La creación pura”, o 

que nos leva a refletir ainda mais sobre os efeitos das ideias criacionistas na vanguarda 

ultraísta. Conforme o argentino, a linguagem pode ser compreendida sob duas 

perspectivas diferentes: a estética passiva dos espelhos e a estética ativa do prisma, 

equivalentes à metáfora do Homem-Espelho e do Homem-Deus, respectivamente. A 

primeira pode ser abordada como o espelho da língua instrumental que, pela sua natureza 

passiva, busca manter certa uniformidade na maneira de pensar, de falar e, 

principalmente, de criar uma obra. De qualquer maneira, representaria uma forma de 

enquadramento rigoroso da literatura que pode ser contemplada como um tipo de arte 

mimética ligada à beleza e à forma, cuja finalidade é ser copiada e moldurada de acordo 

com os padrões preestabelecidos. A segunda abordagem pode ser apreciada como uma 

destreza ativa de resgatar a arte através da expressão inovadora e criativa de universos 

transformadores, longe da imagem do cotidiano, da realidade costumeira e de todas as 

formas clássicas e ultrapassadas de representação artística. O objetivo desta última, a 

estética do ultraísmo ou do prisma, é livrar-se de romantismo, de naturalismo e de outros 

ismos, para alcançar a idealização pura e subjetiva renovando os meios de expressão, sem 

adornos e sem dogmas: “la creación por la creación”, Borges dixit. 

 

Esta es la estética del Ultra. Su volición es crear: es imponer facetas 

insospechadas al universo. Pide a cada poeta su visión desnuda de las 

cosas, limpia de estigmas ancestrales; una visión fragante, como si ante 

sus ojos fuese surgiendo auroralmente el mundo. Y, para conquistar esta 

visión, es menester arrojar todo lo pretérito por la borda. Todo: la recta 

arquitectura de los clásicos, la exaltación romántica, los microscopios 

del naturalismo, los azules crepúsculos que fueron las banderas líricas 

de los poetas del novecientos. Toda esa vasta jaula absurda donde los 

ritualistas quieren aprisionar al pájaro maravilloso de la belleza. Todo, 
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hasta arquitectar cada uno de nosotros su creación 

subjetiva. (BORGES, in: VERANI, 1986, p. 251). 
  

Com esse manifesto de Borges, acreditamos na atuação do pensamento 

criacionista nos jovens ultraístas da época, os quais a partir de uma ideologia iconoclasta 

buscavam “criar” uma nova visão do mundo, com formas de expressão que denotassem 

vitalidade e modificassem a estrutura poética, longe das tradições românticas do passado, 

como escreveu Borges. Por outro lado, pudemos constatar a similitude que se estabelece 

entre os manifestos criacionista e ultraísta, o que se confirma através das palavras de Hugo 

Verani, “El primer trabajo de Borges sobre la nueva poesía, ‘Al margen de la moderna 

lírica’, emparenta al ultraísmo con el creacionismo (‘las palabras no como puentes para 

las ideias, sino como fines en sí’)” (VERANI, 1986, p. 45). 

 

1.4. O criacionismo e Altazor 

 

Inserido nesse contexto de intensa germinação artística e literária, Huidobro 

continuou configurando sua teoria criacionista, através da qual enaltecia a poesia, por ser 

o instrumento de criação absoluta, por elevar o poeta à categoria de um ser supremo e por 

produzir uma arte única, indissociável do seu criador, pois com ele nasce, com ele se 

reproduz e com ele morre. 

No manifesto “El creacionismo”, publicado em francês no livro Manifestes em 

1925, Huidobro revelaria que os princípios criacionistas foram esboçados antes da sua 

chegada à França: 

 

El creacionismo no es una escuela que yo haya querido imponer a 

alguien; el creacionismo es una teoría estética general que empecé a 

elaborar hacia 1912, y cuyos tanteos y primeros pasos los hallaréis en 

mis libros y artículos escritos mucho antes de mi primer viaje a París. 

(HUIDOBRO, 1976, p. 731-732). 

 

Do mesmo modo, afirma que na construção criacionista nada deve ser imitado, 

tudo deve ser criado pelo homem, como Deus criou o mundo. Assim, a poesia criacionista 

deveria desenvolver alguns fundamentos estéticos básicos como a humanização das 

coisas; a transmutação do abstrato para o concreto e vice-versa; a modificação do valor 

usual dos objetos e a reprodução de outros novos, ou seja, uma linguagem literária 

renovada, capacitada para alterar grafemas, construir estruturas caligramáticas, utilizar 

metáforas, transpor imagens geométricas e eliminar todo vestígio narrativo, descritivo e 
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anedótico – assim como a métrica, os versos e as rimas do convencional romantismo – 

que rompesse com qualquer princípio tradicional estabelecido e diferente de toda 

composição lírica anterior à nova poética dos anos de 1920. 

 Em vista disso, podemos entender que, para o criacionismo, a poesia era 

considerada “el lenguaje de la creación”, onde as palavras vão perdendo 

representatividade e os signos vão adquirindo uma “significación mágica”. 

 
Nada se le parece en el mundo externo; hace real lo que no existe, es 

decir, se hace realidad a sí mismo. Crea lo maravilloso y le da vida 

propia. Crea situaciones extraordinarias que jamás podrán existir en el 

mundo objetivo, por lo que habrán de existir en el poema (…). 

(HUIDOBRO, 1920, p. 733). 

 

Deste modo, o criacionismo configura a grandiosidade da poesia, independente da 

verdade, pois dá vida a um universo encantado, de imagens criadas, humanizadas e 

transformadas, que somente existem dentro dele, que agem como a natureza, mas não a 

imitam. 

No texto Vanguardas latino-americanas, de Jorge Schwartz, foi publicada uma 

carta aberta enviada por Huidobro a Paul Dermée, na qual o antipoeta descreve o 

criacionismo da seguinte forma: 

 

Para o criacionismo, a verdade exterior que existe a priori é desprezível 

do ponto de vista artístico. A arte busca tão-somente a verdade interior, 

aquela que o criador dá forma e vida, e que não existiria sem ele. 

Portanto, há duas verdades: a verdade da vida e a verdade da arte. 

(HUIDOBRO In: SCHWARTZ, 1995, p. 107).  

 

Com isso, a produção huidobriana continuava evoluindo, ao querer estabelecer 

uma nova linguagem poética, que explorasse horizontes abstratos e concretos, ilustrados 

com imagens inquietantes e grafias desconhecidas, que transportassem o leitor a uma 

viagem desconhecida. 

 

El reinado de la literatura terminó. El siglo veinte verá nacer el reinado 

de la poesía en el verdadero sentido de la palabra, es decir, en el de 

creación, como la llamaron los griegos, aunque jamás lograron realizar 

su definición. (HUIDOBRO, 1976, p. 732). 

 

Desta maneira, Huidobro reafirmava a ideia do poeta como criador absoluto da 

sua poesia, enfatizando que o poema somente existe porque o artista lhe dá vida, através 

de um feito novo, que se torna compreensível e universal em todas as línguas. “La poesía 
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creacionista adquiere proporciones internacionales, pasa a ser la Poesía, y se hace 

accesible a todos los pueblos y razas, como la pintura, la música o la escultura” (Ibid., p. 

736). 

Ora, dentro de um contexto marcado pelas guerras e revoluções, mas também de 

intensa transformação artística, Vicente Huidobro consolidou sua poética criacionista não 

apenas com seus manifestos ou ensaios, mas fundamentalmente com a obra Altazor o El 

viaje en paracaídas, publicada em 1931, cujo título era original Le voyage en parachute, 

primeiro esboço da obra escrito em francês e exposto no Café Colonial de Madri, em 

torno de 1919, após uma breve viagem ao Chile. Conforme as palavras de Cansinos 

Assens: 

 

“El poeta, que repite con más virtud propia el milagro rubeniano, ha 

superado sus osadías líricas de Ecuatorial y Poemas árticos, evitando 

el peligro de una regresión, aventuradamente presentida por algunos, y 

es portador de un libro todavía inédito, Voyage en Parachute, en el que 

se resuelven arduos problemas estéticos.” (ASSENS, apud COSTA, 

2003, p. 13). 

 

Considerado um livro-poema devido à sua forma e à sua extensão, Altazor o El 

viaje en paracaídas é dividido em sete cantos, antecedidos por um prefácio em prosa, 

(publicado pela primeira vez em 1925, no jornal La Nación de Santiago, Chile, antes da 

apresentação da obra completa), no qual se plasma, de forma prática, toda a formulação 

teórica do criacionismo, desenvolvida em uma extensa lírica, que se inicia em prosa, 

continua em poesia e termina em uma linguagem unicamente sonora, sem comunicação 

real, que justifica a ideia do poeta como criador absoluto da sua realidade ou “pequeno 

Deus”. 

Conforme René de Costa: 

 

“(...) para algunos lectores es una intensa obra metafísica; para otros, 

un ingenioso juego de palabras. Mientras para ciertos críticos es la 

culminación del creacionismo, para otros no hace más que exponer las 

fallas del mismo. Para todos, sin embargo, es un texto tan admirable 

como desconcertante. (COSTA, 2003, p. 16) 
 

Para o escritor Carlos Nejar, Altazor o el viaje en paracaídas é “un libro fantástico 

y esférico, con siete cantos, que rompe la clásica composición de los diez cantos de la 

poesía épica. Y tiene un sabor cosmogónico, épico y lírico” (NEJAR, 1993, p. 25). 

Segundo o escritor Jaime Concha, Altazor “es una palabra compuesta por Alt y azor, en 

donde ‘alt’ da cuenta de las alturas y ‘azor’ del nombre de una especie de pájaro” 



31 
 

(CONCHA. In: MÜLLER, 2010. p. 22), o que corresponderia a um homem pássaro – 

semelhante a um anjo – com características humanas como sentimentos e desejos, entre 

outros. Por sua vez, Octavio Paz considera a produção huidobriana como um poema que 

se distancia do discurso cotidiano: “Huidobro se propuso sustituir la realidad real por la 

realidad de la imagen verbal” (PAZ, in: NEJAR, 1993, p. 24). Ou seja, à medida que o 

texto avança é possível identificar a ausência de significado das palavras e a incoerência 

da linguagem instrumental, a qual vai se desconstruindo ao longo da obra e fica cada vez 

mais evidente aos olhos do leitor. “En un segundo momento, el de Altazor, el poeta, poco 

a poco, despoja el lenguaje de su carga de significaciones, y en los últimos cantos las 

palabras no aspiran a significar, sino a ser” (Idid, p. 24). 

Saúl Yurkievich também concorda que: 

 

Huidobro se insubordina contra la lengua y su sistema de normas, 

contra la lengua cuyo código de signos convencionales quieren 

imponerle una percepción preconcebida de la realidad. Huidobro busca 

acrecentar los poderes de la palabra, palabra que no sea una 

combinación de estereotipos sino un verdadero acto creador; forjar una 

palabra incontaminada, a contrapelo de la lengua (YURKIEVICH, 

2002, p. 118). 

 

Desta maneira, com Altazor é possível viajar pelo universo poético sem medidas, 

sem estrofes, sem rimas, sem sentimentalismos. O poeta se apodera de elementos como 

visões, imagens, símbolos, metáforas para criar uma poesia de vanguarda, que além de 

ser diferente dos padrões literários tradicionais, constitui uma forte crítica à produção 

sensível e romântica, oposta à exploração intelectual e criativa da poesia huidobriana. 

Para Hugo Verani: 

 

Su libro definitivo, Altazor, publicado en 1931, constituye la máxima 

revolución verbal de la poesía hispanoamericana, representa, 

igualmente, la convergencia de la desmesura creacionista (el afán de 

romper los límites del lenguaje) con una problemática metafísico-

existencial, con una meditación sobre la relatividad de los valores de la 

humanidad. (VERANI, 1986, p. 36). 

 

O reconhecimento de Altazor pela crítica literária não só corrobora a trajetória de 

Huidobro como teórico da arte e poeta, mas também o posiciona como uma das figuras 

mais importantes da literatura. Seu espírito intelectual e sua identificação com o esprit 

nouveau lhe brindou a possibilidade de produzir grandes obras, manifestos e revistas em 

favor da inovação e em prol das revolucionárias vanguardas literárias: “Ustedes saben 
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que Poesía y Revolución son una misma cosa. Es la hora de la Revolución en todos los 

campos” (HUIDOBRO, apud TEITELBOIM, 1993, p. 184)11. 

 

1.5. Entre os manifestos e as polêmicas 

 

Neste primeiro capítulo destacamos dois períodos essenciais que marcaram o 

percurso literário de Vicente Huidobro. O primeiro desenvolveu-se na América Latina, 

através do manifesto Non serviam, 1914, o prefácio de Adán e a publicação de Arte 

poética, um dos nove poemas do livro El espejo de agua, 1916, considerados as primeiras 

manifestações teóricas do criacionismo. O segundo começou com a viagem a Paris, no 

segundo semestre de 1916, onde colaborou em sincronia com o núcleo de intelectuais 

parisienses na introdução dos movimentos artístico-literários da vanguarda do século XX 

e, sem dúvida, consagrou o criacionismo com a divulgação de livros como Horizon carré, 

Ecuatorial, Poemas árticos, Hallali, Tour Eiffel, de alguns manifestos sobre estética 

como “La poesía”, “La creación pura”, “El creacionismo”, de artigos, revistas, novelas e 

da sua obra mestra, Altazor o el viaje en paracaídas, dentre outras obras. 

 Além disso, Huidobro é considerado por algunos críticos um dos fundadores da 

vanguarda espanhola (1918), já que suas viagens a Madri, as tertúlias, publicações, 

manuscritos e longas conversas sobre a nova arte, procedente da França e da Itália, 

serviram de atualização artística para os jovens poetas espanhóis e desencadearam a 

primeira expressão vanguardista espanhola, o ultraísmo. A partir desse vínculo com a 

Espanha da época, surgiu uma eterna amizade com dois poetas peninsulares, Gerardo 

Diego e Juan Larrea, únicos seguidores e transmissores da estética criacionista, através 

de composições literárias em língua espanhola, que ampliaram ainda mais as fronteiras 

da vanguarda espanhola, não somente restrita ao ultraísmo, mas também ao próprio 

criacionismo, consolidando-o como uma nova forma de linguagem poética. 

 Entre Paris e Madri, Huidobro atualizou os princípios teóricos do criacionismo 

com diversos manifestos, revistas e publicações que defendiam a ideia de que na 

concepção criacionista nada devia ser imitado, tudo devia ser inventado pelo artista, 

mediante a configuração de uma nova linguagem poética, que envolvia a humanização 

das coisas; a transmutação dos objetos; o uso de metáforas e de imagens, dentre outros 

                                                           
11 Em meu trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalhei em detalhe o poema Altazor, cuja análise 

excede os objetivos da presente dissertação. Vide SOTELO, María Alejandra S. Trajetória de Vicente 

Huidobro nas vanguardas do século XX e o criacionismo de Altazor, 2010.  
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aspectos literários, que se justificam no livro-poema Altazor o El viaje en paracaídas, 

pois é aí onde Huidobro coloca em prática toda a formulação teórica do criacionismo e 

consolida o poeta como criador absoluto da sua própria realidade. 

 Ora, a dilatada trajetória artístico-literária de Vicente Huidobro, precisamente pela 

radicalidade da sua produção de vanguarda, esteve vinculada a inúmeros 

desentendimentos tanto no plano das letras quanto no âmbito pessoal. É conhecido que o 

criacionista se indispôs com diversos intelectuais europeus e latino-americanos em defesa 

da originalidade dos seus códigos estéticos e da renovação da poesia. De fato, houve 

polêmicas que se perpetuaram até o fim dos seus dias, como é o caso daquelas com duas 

importantes figuras da literatura: o crítico espanhol Guillermo de Torre, e o compatriota 

chileno Pablo Neruda – que serão analisadas nos próximos capítulos. 

 Previamente, então, para entender melhor as controvérsias vinculadas a Vicente 

Huidobro e à sua estética criacionista, será necessário conhecer os primórdios do 

manifesto12 e suas relações com o discurso polêmico13. 

No final do século XVII, na França, surgiu o manifesto, em forma de escrito 

público, destinado a divulgar os princípios e as condutas dos políticos. No século 

seguinte, passou a funcionar como o fio transmissor das declarações de guerra e dos atos 

ligados à política, tornando-se um gênero discursivo exclusivo do campo político. Da 

segunda metade do século XIX até o início do XX, multiplicaram-se os manifestos – 

surgindo dentre eles o emblemático Manifesto do Partido Comunista, redigido por Marx 

e Engels, em 1848. Frente a um cenário de guerra, de mudanças geopolíticas e de grandes 

transformações sociais no início do século XX, surgiram os manifestos vanguardistas, 

europeus e latino-americanos, como um novo gênero discursivo vinculado à literatura, de 

caráter combativo, incitando o povo a refletir, não só a tensa relação do homem com sua 

existência social e individual, imperante nesse momento, mas também a remodelar a 

sociedade, mediante inovações políticas, econômicas e culturais. Assim, o manifesto se 

transformou em um documento revolucionário, em um distintivo da poética intelectual 

vanguardista, representativo de ideias e objetivos à procura da liberdade da arte, livre de 

normas preestabelecidas, cuja transcendência foi além dos meios de comunicação, 

ocupando espaços públicos, em forma de jornais, revistas, cartazes, folhetos, catálogos, 

                                                           
12 Procedente do adjetivo latino manifestus, de manus (mão) e do adjetivo festus (palpável) assume um 

sentido inicial de “tomado pela mão”.  
13 O adjetivo “polêmico” procede do grego pólemos, vinculado à guerra. Vide ARNOUX, E. N. de. 

Elementos de semiología y análisis del discurso. Buenos Aires: Cursos universitarios, 1986, p. 26-33.  
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exposições, pinturas, conferências, para cativar as massas populares e promover 

discussões no tocante ao passado, histórico, ideológico e cultural, e ao presente, à procura 

de uma nova visão da realidade (BORTULUCCE,  2015, p. 5-6). 

Desta forma, as circunstâncias históricas e a forte carga expressiva que adquiriu o 

manifesto, representativa de pensamentos, sentimentos e paixões, foram capazes de 

desencadear reações imediatas na população, graças às diversas estratégias de publicação 

e à rápida recepção e interpretação dos textos, os quais, usando uma estética original e 

uma linguagem direta e perspicaz, a partir do título, espelhavam a atitude do (s) autor (es) 

frente à vida, à época, à sociedade, “articulando uma proposta estética crítica (a antiarte) 

e desenvolvendo “sua práxis (gesto polêmico e contestário)” (GELADO, 2006, p. 39). 

A partir disso, o manifesto vanguardista mudou a concepção da arte, procurando 

dar identidade a uma ideologia, que lutava pelo seu reconhecimento artístico-cultural, a 

contar de significativas modificações nos padrões formais existentes e criando novas 

composições tipográficas, inovadoras e modernas, que além de questionar a doutrina 

dominante, desataram polêmicas discussões políticas, estéticas, filosóficas, dentre outras. 

Isto significa que: 

 

(...) o pensamento manifestário tem em comum com o relato utópico o 

amálgama de projetos filosófico, político e estético: o desejo de 

instaurar uma nova vida, alterar a ordem social e praticar novas formas 

de arte ou, em outras palavras, o desejo de conquista do poder 

simbólico, o domínio político e a hegemonia estética (...). (GELADO, 

2006, p. 41). 

 

 Todo manifesto vanguardista, de ideologia política ou artística, mantinha como 

base um discurso polêmico, através do qual se definiam os inimigos, os seguidores e os 

princípios de uma mensagem destinada a combater, principalmente, a sociedade 

burguesa, a sua tradição e a marginalização da classe proletária. Em outros termos, o 

discurso polêmico faz referência a uma “guerra metafórica” ou “guerra de palavras” 

decorrente de um intercâmbio de provocações e insultos escritos, entre antagonistas, que 

estão em desacordo sobre uma determinada ideologia, pois “todo discurso polémico es 

una formulación al contrario” (MARCELLESO, in KERBRAT-ORECCHIONI, 1986, p. 

18), centrado na contestação e na negação do discurso adverso, essencialmente através da 

palavra escrita, portadora de ataques, difamações, injúrias, que envolve elementos 

axiológicos, gramaticais e modalizadores, para definir a posição do enunciador, o ato de 

nomeação do inimigo, o destinatário da contenda e a inauguração da polêmica, e para 
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provocar uma resposta ofensiva ou defensiva do interlocutor. Igualmente, tem 

propriedade para questionar argumentos rivais, posto que assume abertamente a contenda 

desqualificando seu opositor, através da exageração, do ataque, da ironia, da deformação 

da fala do inimigo, e tentando seduzir a massa com novas propostas que se apresentam 

como uma causa comum, por todos e para todos. 

 

(…) para polemizar hay que estar en desacuerdo sobre algunos puntos 

importantes y particulares. Así el discurso polémico puede definirse 

como el enfrentamiento de tesis personales dentro de un conjunto 

ideológico común; polemizar es intentar falsificar (en el sentido lógico 

del término y en el sentido corriente) la palabra del otro. (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1986, p. 21). 

 

Por conseguinte, o manifesto tem como característica essencial o discurso 

polêmico, com o qual se persegue uma verdade que demonstre a limitação do adversário 

e a falsidade do seu argumento, além de estar intimamente ligado aos discursos políticos, 

artísticos, históricos que o consagraram como parte fundamental no processo de 

legitimação da arte e do reconhecimento dos grupos coletivos, pois mediante as 

ideologias manifestárias foi possível disseminar ideias de vanguarda, com a finalidade de 

construir relações e rupturas socioculturais no quadro da modernidade. 

A partir dessa concepção moderna de discurso polêmico poderemos entender 

melhor os enfrentamentos que contornaram a vida de Huidobro, já que durante todo esse 

período em luta com Guillermo de Torre e, posteriormente, com Pablo Neruda, existiram 

cartas, artigos e diversas publicações que, por suas características polêmicas, passaram a 

funcionar também como manifestos, pois não se restringiam somente ao ataque específico 

do destinatário, mesmo que este tivesse nome definido, mas também à afronta do público, 

de um modo geral. 

Deste modo, no caso de Huidobro e seus adversários, é preciso observar que tanto 

nas cartas quanto nos artigos e nas publicações, por parte dos dois lados, as ofensas 

“subjacentes” buscavam confrontar outros inimigos ocultos, além de enfatizar as 

diferenças estéticas, como veremos nos capítulos a seguir. 
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2. A POLÊMICA DA CRIAÇÃO DO CRIACIONISMO 

 

 

2.1. Observações sobre um pleonasmo 

 

 Durante as primeiras décadas do século XX, as rivalidades e frequentes disputas 

entre os membros dos diversos movimentos vanguardistas formaram parte do pitoresco 

quadro que adorna a literatura ocidental. O anelo por reconhecimento e destaque entre o 

círculo de intelectuais de vanguarda desatou eternas brigas, pessoais e grupais, e dentre 

elas não foram menores as deflagradas entre os escritores hispânicos. 

 No caso de Vicente Huidobro, a disputa pela criação da teoria criacionista é 

iniciada a partir de uma entrevista outorgada pelo francês Pierre Reverdy ao guatemalteco 

Enrique Gómez Carrillo, na qual acusa o chileno de plágio e de manipulação de datas, 

referentes à publicação de uma das suas obras, El espejo de agua, envolvendo a 

autenticidade do criacionismo. 

 A crítica literária, de um modo geral, dividiu-se em ataques e defesas associadas 

ao poeta, razão pela qual surgiram os grandes desentendimentos entre o chileno e os 

jovens ultraístas, que depois de conhecerem, aceitarem e praticarem fervorosamente as 

orientações do criacionista com relação às vanguardas parisienses (nessa época, na 

Espanha, conhecia-se pouco ou quase nada da revolução artístico-literária da França e da 

Itália), voltaram-se contra ele, desatando controvérsias públicas que colocaram em jogo 

não só a paternidade, como também a originalidade da estética criacionista.  

 Para este capítulo, percorremos diversos estudos sobre as polêmicas atreladas à 

vida de Huidobro. Na maior parte, inclinam-se em favor do poeta chileno, mas é evidente 

que restam dúvidas sobre a veracidade das informações, devido à pouca disponibilidade 

de material para a pesquisa e às interferências pessoais dos investigadores acerca deste 

assunto. 

 Deste modo, tentando ter uma visão parcial sobre a matéria, as referências aos 

fatos serão feitas com base na leitura de documentos relevantes como cartas, artigos, 

revistas, entrevistas e jornais da época e, para argumentar nossa análise, aludiremos a 

algumas pesquisas, opiniões e obras já conhecidas, com o fim de reconstruir, de forma 

clara e plausível, o contexto histórico e artístico que deu origem a esses conflitos que 

ainda continuam após a morte dos protagonistas. 
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2.2. Cosmópolis – um artigo de Cansinos Assens 

  

 Nos inícios de 1919, Cansinos Assens – profundo conhecedor da obra criacionista 

pela tradução dos livros de Huidobro, pela reprodução das normas da estética criacionista 

nas novas composições e por testemunhar a transmissão das vanguardas parisienses aos 

poetas espanhóis, além de ver os primeiros esboços de Horizon carré e de Altazor – 

divulgou na revista Cosmópolis um artigo em que destacava a figura do poeta: 

 

Para los que en arte estimamos sobre todo la labor nueva nacida del 

ansia de acomodarse al ritmo cósmico con que las eternas apariencias 

cambian de forma, la obra de iniciación, que enseña un nuevo modo de 

belleza, el acontecimiento supremo del año literario que ahora acaba, lo 

constituye el tránsito por esta corte del joven poeta chileno Vicente 

Huidobro, que a mediados de estío llegó a nosotros, de regreso de París, 

donde pudo ver las grandes cosas de la guerra y alcanzar las últimas 

evoluciones literarias. Pocas líneas en nuestra prensa señalaron la 

estancia del original cantor, que, retraído y desdeñoso, sólo se comunicó 

con unos pocos para anunciarles sus primicias nuevas. Y, sin embargo, 

su venida a Madrid fue el único acontecimiento literario del año, porque 

con él pasaron por nuestro meridiano las últimas tendencias literarias 

del extranjero; y él mismo asumía la representación de una de ellas, no 

la menos interesante, el creacionismo, cuya paternidad compartió allá 

en París con otro singular poeta, Pedro Reverdy, el autor de Les 

ardoises du toit, y cuyo evangelio práctico recogió en un libro, Horizon 

carré, París, 1917. (CANSINOS, 1919, p. 68). 
 

 Explicitamente, o espanhol reconhecia que a estância de Huidobro na Espanha de 

1918 tinha sido o “acontecimiento supremo del año literario”, pois desses colóquios 

transcendeu uma lírica moderna com uma nova concepção do belo, que permitiu a 

emancipação da realidade, mediante infinitas formas de expressão, “muchos matices 

nuevos de libros futuros habrán de referirse a las exhortaciones apostólicas de Huidobro, 

que trajo el verbo nuevo”. Também reafirmava a originalidade da poética criacionista, 

como única e incomparável: “en nuestra lírica contemporánea no hay nada que pueda 

comparárseles, ni siquiera las últimas modulaciones llanas de Juan Ramón Jiménez, ni 

las silvas diversiformes de los modernos versilibristas”(CANSINOS, 1919, p. 71). 

 Porém, nesse lisongeiro artigo, o espanhol também declarava a paternidade dual 

do criacionismo, ao referir-se a Huidobro como um dos pais do movimento, assim como 

também apontava a Reverdy: “(…) y él mismo asumía la representación de una de ellas, 

no la menos interesante, el creacionismo, cuya paternidad compartió allá en París con otro 

singular poeta, Pedro Reverdy, el autor de Les ardoises du toit, y cuyo evangelio práctico 

recogió en un libro, Horizon carré, París, 1917”, o que nos leva a pensar que Cansinos 
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Assens, além de ressaltar a importância de Huidobro nas vanguardas europeias, não 

ignorava a influência do francês na obra huidobriana ao estabelecer que o chileno se 

baseou no livro Les ardoises du toit para ecrever Horizon carré, pois sabia da afinidade 

espiritual e artística de ambos poetas. 

Logo após o artigo de Cosmópolis, Huidobro concedeu uma entrevista14 ao 

cronista chileno Ángel Cruchaga15, publicada no jornal El Mercurio em 1919, na qual, ao 

ser questionado sobre o artigo de Cansinos Assens, manifestou o seguinte: 

 

Estoy muy agradecido porque es demasiado elogioso para mí; pero me 

parece que hay en él dos errores que es necesario desvanecer. En ese 

artículo aparecería yo como habiendo recogido en mi libro Horizon 

carré, el evangelio práctico de Les Ardoises du toit, de Reverdy, lo cual 

es imposible, pues mi obra es anterior; y además, mucho antes de 

conocer a Reverdy había yo escrito y publicado en Buenos Aires casi 

toda la primera parte de Horizon carré, en una plaquette titulada El 

espejo de agua, algunos de cuyos poemas, como “El hombre triste” y 

“El hombre alegre”, leí en esa misma ciudad en el Ateneo Hispano-

Americano el año de 1916. (HUIDOBRO, 1919, p. 4). 
 

Ao analisar as palavras de Huidobro, observamos que se estabelece uma 

ambiguidade no artigo de Cansinos Assens, já que, por um lado, o poeta espanhol dá a 

entender que a obra huidobriana seria posterior à de Reverdy, e, por outro, aponta que as 

ideias criacionistas utilizadas na obra Horizon carré, seriam produto do evangelho 

reverdyano, Les Ardoises du Toit. 

Estes dois argumentos podem ser considerados contraditórios, devido a que 

Huidobro, entre 1914 e 1916, já tinha escrito e publicado obras como Non serviam, o 

prefácio de Adán e outros poemas, antes de viajar para a Europa e de conhecer Reverdy, 

além de El espejo de agua, cuja Arte Poética é considerada a base da teoria criacionista, 

de onde retirou alguns poemas para compor as páginas de Horizon carré, em 1917. Isto 

significa que as primeiras obras huidobrianas antecedem por quase dois anos a publicação 

do livro de Reverdy, Les ardoises du toit, realizada em Paris, no ano 1918. 

Por outro lado, é valido pensar que o “evangelho prático” ao qual se referia 

Cansinos Assens podia estar vinculado aos escritos teóricos e ao intercâmbio de conceitos 

e técnicas de vanguarda entre Reverdy e Huidobro, durante a estância do chileno em Paris: 

“así el primer día que nos hallamos en París pudimos constatarlo leyéndonos mutuamente 

                                                           
14 Entrevista “Conversando con Huidobro”, publicada en El Mercurio de Santiago de Chile, 31-VIII-1919, 

p. 4.  

15 Poeta e cronista chileno, Prêmio Nacional de Literatura do Chile, em 1948. 
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poesías en las cuales había cierto fondo estético semejante” (Huidobro, 1919, p. 4). 

Porém, apesar desse fundo estético comum, não podemos desconsiderar que a teoria 

poética de Reverdy era considerada “eminentemente descritiva” e a de Huidobro, 

“puramente lírica”, como ele mesmo o manifestou na carta a Gerardo Diego, enviada em 

1920, na qual elogiava a poesia de Apollinaire e de Max Jacob, assim como também 

destacava a imaturidade literária de Reverdy: 

 

Apollinaire y Max Jacob son dos verdaderos poetas pero de otra 

generación y cuya poesía nada tiene que hacer con la nuestra. Basta 

leerlos y tener los ojos abiertos. 

En cuanto a Reverdy, menos aún, el pobre chico es un hombre de buena 

voluntad, pero nada más, ni siquiera es poeta como son los dos 

anteriores. 

Todos ellos son poetas anecdóticos y descriptivos y yo soy todo lo 

contrario: nada de anécdota, ni de descripción. 

Lea usted los libros de Reverdy, que es el más joven de esos tres que le 

nombro y verá usted los poemas que hace. 

Mientras él dice: 

La mano que pasa (descripción) 

A lo lejos un vaso que se rompe (descripción) 

La chimenea humea (descripción de un realismo repugnante) 

(HUIDOBRO, 1920, p. 54). 
 

 Desta forma, o criacionista citava os versos de Les ardoises du toit, de Pierre 

Reverdy, aludindo a uma lírica mais descritiva e naturalista, baseada em uma linguagem 

comum, que utilizava elementos representativos do mundo real para criar sua poesia, ou 

seja, bem distante da poesia pura, com a qual Huidobro buscava construir uma realidade 

própria, longe da natureza humana e da língua instrumental. 

 Contudo, acreditamos que a verdadeira intenção de Cansinos Assens era a de 

enaltecer a figura de Huidobro e não a de prejudicá-lo com a publicação desse artigo, pois 

o jovem espanhol, fundador do ultraísmo e amigo do criacionista, foi quem recebeu este 

último na Espanha, introduziu-o ao círculo intelectual madrilense, e foi um dos primeiros 

poetas espanhóis em conhecer, admirar, elogiar e difundir as bases da estética criacionista, 

através de traduções e artigos difundidos nas principais revistas vanguardistas e nos 

jornais mais prestigiosos da Espanha. 

 

2.3. Huidobro vs. Reverdy 

  

Algum tempo depois da publicação de Cansinos Assens e da entrevista de 

Huidobro no Chile, estourou a polêmica, com a aparição de um artigo intitulado “París. 
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El cubismo y su estética”, no jornal El Liberal de Madri, em junho de 1920, do intelectual 

guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, cujas contribuições como jornalista e escritor 

foram essenciais na nova literatura espanhola, de inícios do século XX, e ainda mais como 

colaborador de El Liberal e diretor da revista madrilense Cosmópolis (1919-1922), na 

qual contou com o apoio de Guillermo de Torre e de Rafael Cansinos Assens. 

Inegavelmente, o artigo que continha a entrevista realizada a Pierre Reverdy, cujas 

declarações vemos a seguir: 

 

ya sé que en lengua española hay un movimiento cubista interesante… 

En el primer número de Cosmópolis, me dicen que un crítico influyente 

habla del chileno Huidobro como creador del movimiento. ¿Es posible 

que tales cosas se escriban tan cerca de París? Ese joven Huidobro, muy 

influenciable, tuvo la debilidad, por no emplear otra palabra, de recurrir 

a la triste superchería de publicar un libro, poniéndole una fecha muy 

anterior, antedatándolo en suma, para hacer creer que lejos de ser él 

quien imitaba, los demás lo habían imitado a él… Es un muchacho sin 

importancia, en la literatura francesa. (VALCÁRCEL, 1995, p. 28), 

 

tinha como propósito desacreditar a orignalidade de Huidobro, catalogando-o como 

“imitador”, por supostamente plagiar a teoria reverdyana e antedatar um livro – sem 

identificar o nome ou a data – para aparecer como o iniciador da vanguarda criacionista, 

mas também tendo um objetivo implícito, o de se vingar pela não correspondência 

amorosa da escritora chilena Teresa Wilms16, eterna paixão do chileno. 

No entanto, nesta primeira publicação da entrevista, vemos que há dois pontos 

importantes a analisar. O primeiro assinalado por Reverdy questiona o proceder de 

Huidobro com relação à poesia “cubista”; o acusa de autodenominar-se iniciador do 

movimento “cubista”, sem mencionar o criacionismo. Do mesmo modo, cita “un crítico 

influyente”, Cansinos Assens, e o aponta como o “creador del movimiento ‘cubista’”. 

Porém, como vimos anteriormente, no artigo de Cansinos Assens se destaca Huidobro 

como um dos “iniciadores” da estética criacionista, não cubista – “él mismo asumía la 

representación de una de ellas, no la menos interesante, el creacionismo” – ao mesmo 

                                                           
16 María Teresa de las Mercedes Wilms Montt foi uma escritora e feminista chilena de inícios do século 

XX. Fugiu do convento para viver uma intensa paixão com Huidobro em Buenos Aires, em 1916, onde ela 

fez amizade com Victoria Ocampo e Jorge Luis Borges. Após sua estada na Argentina, migrou para a 

Europa, abandonando filhas e marido, juntou-se a Huidobro e formou parte da boemia literária parisiense. 

Durante essa época conheceu Gómez Carrillo, que, desiludo ao não ser correspondido amorosamente pela 

poetisa, iniciou uma grande rivalidade com Huidobro. Suicidou-se aos 28 anos, em 1921.  
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tempo que atribuía a Reverdy sua parte na invenção do movimento – “cuya paternidad 

compartió allá en París con otro singular poeta, Pedro Reverdy”. 

O segundo ponto, não menos importante, aborda a denúncia que Reverdy faz de 

Huidobro sobre “publicarun libro, poniéndole una fecha muy anterior”; assim, o 

responsabiliza de antedatar uma obra, sem especificar nem o nome, nem o ano. No 

entanto, se voltamos ao artigo de Cansinos Assens, observa-se que o espanhol cita como 

exemplo da nova poética criacionista a obra Horizon carré, especificando a data exata da 

sua publicação (1917), com o qual entende-se que não estava se referindo a nenhuma 

outra obra: “cuyo evangelio práctico recogió en un libro, Horizon carré, París, 1917”. 

Vale considerar que quando Cansinos Assens menciona outras obras 

huidobrianas, anteriores à viagem para a Europa, ele o faz com o fim de distinguir a 

superação da poesia inicial de Huidobro, manifestada até 1916 nas composições 

Canciones en la Noche, La Gruta del Silencio, El Espejo de Agua e Adán:  

 

Vicente Huidobro las cultivó y superó ya, en sus últimos libros 

anteriores – Canciones en la Noche, La Gruta del Silencio, El Espejo 

de Agua y Adam. En esos libros practicó todas las variedades del verso, 

tal que se le modelaba hasta en las vísperas de su evolución última. 

Emuló las ligerezas banvillescas, las sutilezas verlainianas, las 

habilidades de los juglares líricos que saben hacer con el verso, como 

los poetas bizantinos, un cáliz o una cruz. (CANSINOS, 1919, p. 69). 

 

A partir disso, podemos afirmar que a entrevista de Reverdy, publicada por Gómez 

Carrillo no jornal El Liberal, é incompatível com o primeiro artigo da revista ultraísta 

Cosmópolis de Cansinos Assens, já que o autor espanhol não cita Huidobro como 

fundador do movimento cubista, e, sim, do criacionista, mesmo sabendo da importância 

do movimento cubista na poética criacionista. Além disso, a assincronia temporal das 

publicações, de ambos poetas em questão, comprova que não houve plágio por parte de 

Huidobro, dado que as bases criacionistas se cimentaram na América Latina antes de 

1916, e, posteriormente, consolidaram-se na Europa com os poemas de Horizon carré, 

publicados na França em 1917, um par de anos antes da difusão do livro de Reverdy, Les 

ardoises du toit, na Paris de 1918. 

Igualmente, vale ressaltar a incongruência de Reverdy ao falar de Huidobro como 

o iniciador do movimento cubista, pois eles se conheciam bastante bem para que 

confundissem as tendências estéticas de cada um, ao ponto de compartilhar a direção da 

revista vanguardista Nord-Sud, 1917, junto com outros intelectuais. Isso tudo coloca em 
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dúvida a autenticidade da entrevista de Gómez Carrillo, junto com a veracidade das 

palavras emitidas por Pierre Reverdy. 

Na entrevista “Conversando con Huidobro” de 1919, notamos que durante esse 

ano não existia ainda nenhum tipo de hostilidade aparente por parte do poeta chileno no 

tocante ao francês, pelo contrário, ele incluía todos os membros da revista sem excluir 

ninguém. Vejamos a resposta que ele dá quando o compatriota chileno pergunta sobre a 

origem do criacionismo: “si nos viésemos forzados a buscarle antecedentes a toda costa, 

algunas de sus características podrían verse en ciertas frases de Rimbaud y de Mallarmé 

y en casi todos los grandes poetas de épocas anteriores” (HUIDOBRO, 1919, p. 4), e 

sobre a estética: “queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad: deseamos 

elaborar un poema que tomando de la vida sólo lo esencial, aquello de que no podemos 

prescindir” (Ibid., p. 4). A partir dessas respostas vemos que o criacionista não atribuía a 

si mesmo a paternidade do criacionismo, de forma individual, em vez disso, ele usava 

respostas nas quais prevalecia a forma do plural, “si nos viésemos”, “queremos”, 

“deseamos”, aludindo à afinidade artística e espiritual existente no grupo de Nord-Sud. 

Por outro lado, as menções em relação a Reverdy também eram feitas em termos 

amigáveis e de identificação mútua: “Fue solamente una analogía espiritual, y así el 

primer día que nos hallamos en París pudimos constatarlo leyéndonos mutuamente 

poesías en las cuales había cierto fondo estético semejante” (Ibid., p. 4), sempre se 

preocupando em especificar que eram poetas com estéticas diferentes, apesar de existir 

algum grau de parentesco na estrutura lexical e imaginária das composições poéticas 

publicadas na revista parisiense: “Mientras Reverdy es un poeta eminentemente 

dramático, yo creo ser un poeta puramente lírico. Además, como usted ha visto en sus 

libros, Reverdy es todavía un poeta descriptivo” (Ibid., p. 4). 

O anterior se comprova nas palavras de Juan Larrea: 

 

El lirismo de Vicente, dotado de matices épicos, correspondía al 

horizonte donde reina la imaginación creadora con sus esplendores 

metafóricos, mientras que los de Reverdy, Dermée y colindantes eran 

más apegados a la superficie de las emociones de lo indeterminado y 

misterioso. (LARREA, 1929, p. 231). 
 

Assim, apesar dos contrastes no referente à poética literária, as relações artísticas 

entre ambos poetas foram amistosas, pelo menos entre 1917 (época de intensos 

intercâmbios artísticos na Nord-Sud e de inúmeras colaborações em outros meios da 

vanguarda) e 1919 (mesmo depois do artigo de Cansinos Assens, como vimos nos trechos 
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da entrevista anterior), o que nos leva a duvidar da autenticidade da entrevista concedida 

por Reverdy a Gómez Carrillo, devido às incoerências publicadas no jornal El Liberal, 

como a de Huidobro ser o iniciador do movimento cubista, pois era evidente que tanto o 

chileno quanto o francês conheciam bastante bem as tendências artísticas desse momento  

para confundí-las, inclusive, decidiram fundar e dirigir juntos, durante um tempo, a 

revista Nord-Sud, cujos princípios se fundavam na ideologia vanguardista, mas se 

desenvolviam estéticas diferentes. 

Portanto, é prudente questionar a legitimidade das palavras emitidas por Reverdy, 

já que ambos se conheciam o suficiente para não confundir o criacionismo com o 

cubismo. Por outro lado, a falta de informação sobre o livro antedatado, sem nome e sem 

ano, posteriormente identificado como El espejo de agua, provoca uma desconfiança 

ainda maior sobre aquela entrevista, posto que, se o francês o estava culpando de plágio 

e de manipulação de datas, certamente teria aproveitado a ocasião para fornecer dados 

concretos sobre a acusação, como o nome e a data do livro em questão. 

 Assim, conforme as declarações de Huidobro, a obra El espejo de agua foi 

publicada em 1916, em Buenos Aires, Argentina. Dois anos depois, em 1918, foi lançada 

em Madri uma segunda edição da mesma obra. No entanto, após a duvidosa entrevista de 

Reverdy, começaram a se expandir intrigas sobre Huidobro e a edição de El espejo de 

agua, durante sua permanência em Madri, que denunciavam a inexistência da primeira 

edição de 1916, o que, além de desencadear a divisão da crítica literária em favor e contra 

Huidobro, gerou “discordias en torno a esta cuestión [que] excedieron pronto el límite de 

la cordura y hasta del decoro”(ROJAS, in: CARAVELLE, 2004, p. 65). 

 Para o grupo adversário, em sua maioria hispano-americano, nunca existiu a 

“primeira edição” de 1916 de El espejo de agua, somente a versão impressa em Madri no 

ano 1918, já que Huidobro teria antecipado a data da obra para o ano 1916, com a 

finalidade de pressupor que as bases da teoria criacionista foram desenvolvidas na 

América Latina, muito antes de vincular-se com o círculo intelectual da Europa. Com 

isso, pareceriam originais e independentes da influência dos vanguardistas 

contemporâneos desse então, e principalmente da intervenção de Reverdy. Já os 

partidários favoráveis a Huidobro defendiam a ideia de que o chileno tinha concebido os 

princípios criacionistas na América Latina antes da sua partida para a França, ou seja, por 

volta de 1916. 

 Vale lembrar que na revista parisiense Sic Huidobro publicou vários poemas da 

primeira versão de El espejo de agua, traduzidos para o francês pelo seu amigo e pintor 



44 
 

cubista Juan Gris. Igualmente, na revista Nord-Sud, foram divulgados doze poemas; mais 

especificamente, na segunda edição de abril de 1917, apareceram versões bilingues de 

“L’homme triste” (“El hombre triste”) e sob o título de “Poèmes” se editaram “Otoño”, 

“Nocturno”, “Nocturno II” e “Alguien iba a nacer”, decorrentes da edição de 1916, os 

quais posteriormente se compilaram na obra Horizon carré de 1917, apresentando 

variações na pontuação e na tipografia. A partir disso, é possível corroborar que a obra 

foi elaborada antes da segunda edição de 1918. 

 Outro ponto importante a destacar em favor da originalidade huidobriana é que 

durante essa época os intelectuais com quem Huidobro costumava se relacionar, mesmo 

tendo diferentes perspectivas estéticas, criaram um estilo semelhante, livre de narrativa e 

de elementos descritivos; uma poética que se “bastara por sí misma”, como o manifestou 

Reverdy, em1917: “Nos hallamos en una época de creación artística […] donde se crean 

obras que, desprediéndose de la vida, a ella vuelven porque poseen existencia propia. 

(REVERDY, in LARREA, 1929, p. 231). Isto seria mais um motivo para testemunhar 

que as ideias vanguardistas de Huidobro já tinham sido proclamadas, anteriormente sob 

os conceitos independentistas no manifesto Non serviam em 1914, no prefácio de Adán 

(na conferência sobre criação poética no Ateneo de Buenos Aires) e na Arte poética de 

1916 – provas suficientes para legitimar sua autoria sobre as bases do criacionismo e 

sobre a concepção de El espejo de agua na América Latina. 

Não obstante, nas palavras do amigo espanhol Juan Larrea, observamos que “(…) 

el hecho de que Huidobro acudiese a veces a la ocultación e inclusive al fradue, 

antidatando, por ejemplo, sus escritos, dista de probar que la sustancia de éstos no fuese 

genuina y que él no fuese auténticamente el primero” (LARREA, 1979, p. 226). Isso nos 

leva a refletir que Huidobro, talvez, utilizou esse tipo de recurso para reafirmar sua 

condição de precursor das vanguardas europeias e, ainda mais, como um ato de 

autodefesa, viu-se na obrigação de registrar suas obras para protegerseu patrimônio na 

poesia contemporânea, contra o questionamento hostil da outra cultura. 

Como a polêmica se perpetuou até anos depois, o chileno Braulio Arenas17, 

compilador das obras completas de Huidobro, declarou, no prólogo da coleção de 1964, 

que ele era portador de um dos exemplares originais da edição de El espejo de agua, de 

1916, fato que se confirmaria mais tarde nos anos 1970, quando, em uma entrevista para 

a televisão chilena, o poeta decidiu mostrar o original, cuja data confirmava o ano 1916. 

                                                           
17 Poeta, dramaturgo e escritor da vanguarda chilena do século XX. Prêmio nacional de literatura em 1984. 

Fundador do grupo surrealista Mandrágora. 
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Posterior a isso, em 1971, o crítico literário espanhol René de Costa18, especialista 

na obra de Vicente Huidobro, viajou ao Chile para fazer uma análise detalhada da 

primeira versão de El espejo de agua, concedida gentilmente por Arenas, e confirmou 

que a origem da obra datava de 1916. Em seguida, publicou uma edição fac-símile 

intitulada El espejo de agua de 1916 (Orión, Buenos Aires) – na atualidade em poder da 

família García Huidobro – para dissipar qualquer dúvida com relação à origem das 

composições. Além disso, mediante um minucioso exame, certificou que os poemas da 

primeira edição de 1916 foram traduzidos ao francês e publicados um tempo depois na 

revista Nord-Sud em 1917, com pouca ou quase nenhuma pontuação, assim como também 

documentou que estes passaram de uma escrita convencional para um registro mais 

visual, de experimentação, e de uma leitura linear para uma descontínua, sob uma nova 

estrutura tipográfica. 

Em 1975, o professor Nicholas Hey realizou a compilação da obra huidobriana na 

cidade de Santiago, no Chile, onde declarou que não havia questionamentos relacionados 

à publicação de 1916. El espejo de agua foi incoroporado na bibliografia do poeta dentro 

desse ano. Deste modo, as publicações dos poemas de El espejo de agua, nas revistas 

vanguardistas parisienses Sic e Nord-Sud, em 1917, mais a cópia original de Braulio 

Arenas e o minucioso estudo do pesquisador René de Costa publicado na edição fac-

símile, além da compilação da obra huidobriana realizada por Nicholas Hey deveriam ser 

consideradas provas concretas da originalidade de El espejo de agua de 1916. 

Quanto às supostas acusações de Reverdy – caso sejam verdadeiramente dele –, 

existem muitas interrogações, mas nos concentraremos em duas possibilidades: a 

primeira seria que o francês confundiu a nova impressão do livro em 1918 (a qual teve 

maior repercussão em Madri) com a original na América Latina, e talvez isso tenha feito 

com que acreditasse na possibilidade de uma obra antedatada; a segunda hipótese, quiçá 

a mais apropriada, leva-nos a pensar que surgiram desavenças entre ambos durante a 

direção de Nord-Sud que não foram a público, com as quais o francês, aproveitando a 

ausência de Huidobro (que nessa época estava transmitindo as vanguardas na Espanha e 

distanciando-se da revista), quis se atribuir a primazia do movimento criacionista, 

                                                           
18 Professor emérito de Literaturas espanholas e hispano-americanas na Universidade de Chicago, publicou 

Vicente Huidobro, El espejo de agua (Buenos Aires: Orión, 1916): Edição fac-símile com uma nota de 

René de Costa, Peñalabra, III, 12, 1971.  
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acusando o chileno de plagiário e manipulador de datas, para garantir a hegemonia da sua 

contribuição na vanguarda francesa. 

Por outro lado, é válido mencionar que a reação às denúncias de Reverdy, 

publicadas no El Liberal, atingiram um alto grau de inclemência, principalmente por parte 

dos ultraístas, os quais iniciaram um jogo de intrigas e de conflitos, pessoais e grupais, 

com o aparente objetivo de desprestigiar e eliminar o valor da poesia de Huidobro dentro 

da literatura europeia e, assim, evitar sua projeção para a América Latina. Já os franceses 

com quem Huidobro se relacionava (Dermée, Breton, Soupault) decidiram abandonar a 

revista para inciar publicações independentes. 

Frente a isso, estamos seguros de que o assunto das datas, anteriores ou posteriores 

a 1918, e a publicação dos poemas escritos, em francês ou espanhol, na Europa ou na 

América Latina, foram excusas banais, gatilhadas por Gómez Carrillo, para condenar não 

só a conduta social-literária e a personalidade de Huidobro, mas também para desvalorizar 

a rápida evolução da poesia huidobriana dentro da vanguarda francesa e atenuar a 

prolongação da sua obra para Espanha e América. 

 

2.4. De Torre com Huidobro: os camaradas 

 

 Imediatamente depois da entrevista de Reverdy, os escritores espanhóis se 

solidarizaram com Huidobro. Gerardo Diego, seu fiel amigo, não hesitou em defender 

seu mestre publicamente, através de “Intencionario”19, mas também sentiu a necessidade 

de perguntar ao poeta sobre as origens do criacionismo, resposta que obteve em carta com 

data de 28 de abril de 1920.20 

 

La palabra creacionismo nació de esta manera: En mi conferencia sobre 

estética en Buenos Aires en julio de 1916 yo dije, en uno de tantos 

párrafos, que la primera condición del poeta es crear, la segunda, crear 

y la tercera, crear. De allí nació la expresión creacionista con que se me 

marcó por espíritu de burla al principio y que yo acepté, adopté y 

defendí proclamando mis recherches de estética y de creación pura que 

pronto se propagaron por toda América y en varios países de Europa. 

Por esto yo he protestado siempre contra la injusticia de algunos 

escritores españoles que han querido sembrar la oscuridad yhacer 

confusiones sobre el origen del “creacionismo”. (HUIDOBRO, 1920, 

p. 54-55). 

                                                           
19 “Intencionario” publicado na revista Grecia, XLVI, Madri, 15-VII-1920. 
20 HUIDOBRO, Vicente. Carta manuscrita a Gerardo Diego. Paris, 1920. Disponível em: 

http://www.edaddeplata.org/docactos/publicaciones/pdf/carta18.pdf. 

http://www.edaddeplata.org/docactos/publicaciones/pdf/carta18.pdf
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 Com estas palavras, Huidobro tentava esclarecer os comentários de Cansinos 

Assens com relação à paternidade do criacionismo, e de passo defender-se das acusações 

proferidas por Reverdy, enfatizando que sua teoria estética nasceu na América Latina e 

foi batizada como criacionista quanto deu a conhecimento, por completo, o manifesto 

Non serviam, em Buenos Aires, 1916 – lugar onde foi ovacionado pela crítica, mas 

também, em tom de deboche, foi apelidado de criacionista. Ademais, é possível observar 

que Huidobro reclama do tratamento injusto por parte de alguns escritores espanhóis, 

pois, segundo ele, colocavam em dúvida seu verdadeiro papel no mundo das letras e a 

autenticidade da sua obra. 

 Assim como Gerardo Diego, a maioria dos ultraístas que conheciam o chileno 

desde os tempos do Café Colonial o apoiou publicamente, difundindo um artigo, no dia 

1º de julho de 1920, no espaço “Panorama ultraísta” da revista Grecia, sem assinatura – 

embora depois se confirmaria que foi iniciativa de Guillermo de Torre em uma carta 

escrita por ele mesmo a Alfonso Reyes21. Ali era declarado: 

 

Ahora Gómez Carrillo transcribe literalmente, con un candor máximo, 

palabras de Pierre Reverdy, que intenta aparecer como el único 

progenitor del “creacionismo” lírico, y lanza frases intolerablemente 

despectivas sobre nuestro admirado amigo Vicente Huidobro. 

Increíble nos parece el cinismo de Mr. Reverdy, expresándose de tal 

modo ante un periodista español, y sabiendo que en Madrid existe un 

grupo de literatos jóvenes, muy enterados de sus obras, y muy en el 

secreto de su amistad y sus débitos [...] con Huidobro [...]. (GARCÍA, 

2018, p. 6). 

 

Uma semana depois, Isaac del Vando Villar (ultraísta e diretor de Grecia) 

oferecia ao chileno as páginas da revista para se defender dos ataques de Reverdy, 

mediante carta datada do dia 8 de julho de 1920 – o que comprova que tanto Guillermo 

de Torre quanto o diretor de Grecia manifestaram sua amizade e apoio a Huidobro. 

 

¡Admirado poeta!   

En El Liberal de Madrid de hace unos días el señor Gómez Carrillo, 

hablando del cubismo y de Reverdy, ha puesto en boca de éste 

conceptos que perjudican grandemente su reputación literaria. Se lo 

notifico a usted por si cree prudente rectificar.   

Aparte de ello, para demostrarle una vez más nuestra admiración, en 

el próximo número de Grecia le defendemos a usted y le retiramos 

                                                           
21 Poeta, escritor e diplomt mexicano, exilado na Espanha entre 1914 e 1924. Durante sua permanência no 

país manteve contato direto com a vanguarda espanhola, com a qual desenvolveu grandes obras como La 

crítica de la edad ateniense, além de se tornar um importante crítico literário. 
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nuestra simpatía a Reverdy, verdadero culpable de todas las 

majaderías vertidas en el citado rotativo por el degenerado miope de 

Gómez Carrillo. (Ibid., 2018, p. 7). 
 

Com estas duas publicações, confirma-se a entrevista concedida por Reverdy a 

Gómez Carrillo, mas não a veracidade das palavras, e resulta evidente que, nesta 

primeira instância, tanto Guillermo de Torre quanto Vando Villar e a equipe de Grecia, 

além de manifestar seu apoio e amizade ao chileno, defendiam a ideia de que ambos os 

poetas, Huidobro y Reverdy, seriam os iniciadores da escola criacionista; inclusive, 

chegaram a desmentir as palavras de Reverdy como sendo o “único progenitor del 

creacionismo”, pois eles, como membros da primeira escola vanguardista espanhola, 

testemunharam de perto a transmissão dos conceitos e técnicas artístico-literários, 

procedentes de Paris, mediante as inovações da obra criacionista apresentada por 

Huidobro em Madri em 1918, e os efeitos que esta teve na projeção do ultraísmo na 

Espanha, com o qual estavam “muy enterados de sus obras, y muy en el secreto de su 

amistad y sus débitos [...]”. (Ibid., 2018, p. 7). 

Pouco tempo depois das manifestações em favor de Huidobro, Guillermo de 

Torre publicou um longo artigo denominado “La poesía creacionista y la pugna entre 

sus progenitores”22, publicado na revista Cosmópolis, em agosto de 1920, mediante o 

qual criticava duramente as palavras do francês: “Increíble nos ha parecido el cinismo 

de M. Reverdy, al pronunciar frases tan intolerablemente despectivas para nuestro 

querido y admirable amigo Vicente Huidobro y querer aparecer como único promotor 

del creacionismo”. (Ibid., 2018, p. 6-7). Também fazia uma análise comparativa dos 

poemas de ambos, comentava suas tendências estéticas e, ainda, refletia sobre a ruptura 

dos dois, com a finalidade de esclarecer a polêmica entre os poetas. 

Conforme as palavras de Guillermo de Torre, em carta enviada a Huidobro, 

publicada em Cosmópolis, em agosto de 1920: 

 

(…) le escribo hoy una extensa carta, algo más, pues tiene 24 cuartillas, 

donde ya no sólo le defiendo a usted impulsiva sino documentalmente, 

en un estudio crítico minucioso, donde cotejo sus poemas y los de 

Reverdy, hago un examen de sus respectivos postulados estéticos, y 

concluyo afirmando que no obstante ciertas coincidencias teóricas de 

usted con él y de ambos con Max Jacob, el creacionismo de usted es 

anterior y más logrado, pues mientras Reverdy se sostiene cubista, 

haciendo en sus poemas un descripcionismo sinóptico, usted crea no 

                                                           
22 TORRE, Guillermo de. “La poesía criacionista y la pugna entre sus progenitores.” Cosmópolis, II, Madri: 

20-VIII-1920. In: VALCÁRCEL, Eva. Vicente Huidobro y el creacionismo. 1995, p. 29. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2004657. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2004657
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sólo el conjunto temático, sino adjetivamlmente cada verso. Este 

estudio mío (…) será la prueba más evidente de nuestra protesta y de 

nuestro reconocimiento a su categoría de precursor.23 (GARCÍA, 2018, 

p. 10). 

 

Mais uma vez, o peninsular confirmava, após um estudo comparativo, 

documentado, cronológica e bibliograficamente, com base nos principais poemas dos 

antagonistas, que Huidobro seria o precursor do criacionismo por ser sua obra portadora 

de traços criacionistas anteriores ao trabalho de Reverdy e porque, apesar de “ciertas 

coincidencias teóricas”, no início de ambos, o francês manteve uma tendência cubista 

orientada ao “descripcionismo sinóptico”, enquanto Huidobro possuía uma lírica 

criacionista mais ampla, que envolvia “no sólo el conjunto temático, sino 

adjetivamlmente cada verso”. 

Para a investigadora Eva Valcárcel (1995), o extenso artigo de Guillermo de 

Torre mencionava, entre outras coisas, que Reverdy declarava “yo soy el precursor” do 

criacionismo e da nova tipografia poética vanguardista, diferente unicamente de 

Apollinaire, assim como também se proclamava mestre de Huidobro (“discípulo mío 

irrefutable”) e de Dermée, Breton, Soupault e Birot nos tempos de Nord-Sud, 

enfatizando que todos eles estavam “signados por mi huella paterna”. Mas também 

aponta que, por sua vez, o poeta chileno insistia que Reverdy não passava de “un 

imitador de los imaginistas ingleses e norteamericanos”, da mesma forma que reiterava 

que a obra Les ardoises du toit era posterior às composições criacionistas desenvolvidas 

entre 1914 e 1916, impressas sob os títulos La gruta del silencio e El espejo de agua, 

respectivamente. 

De acordo com Valcárcel, o estudo de Guillermo de Torre registrou vários 

momentos, classificados da seguinte maneira: 

 

1º Cuando Huidobro llega a París lleva dos libros impresos: Adán y El 

espejo de agua.  

2º Varios poemas de El espejo de agua fueron reproducidos, traducidos 

al francés, en el volumen Horizon carré. 

3º En La gruta del silencio (1914) hay estrofas que revelan “su germinal 

obsesión creacionista”.  

En conclusión parece obvia la existencia del germen creacionista en 

Huidobro, antes de llegar a París. (VALCÁRCEL, 1995, p. 30).  

                                                           
23 TORRE, Guillermo de. “La poesía criacionista y la pugna entre sus progenitores”. Cosmópolis, II, Madri: 

20-VIII-1920. In: GARCÍA, Carlos. “La querella entre los modernos. Vicente Huidobro y Guillermo de 

Torre (1920)”, 2018, p. 10. Disponível em: https://www.omni-

bus.com/n56/sites.google.com/site/omnibusn56/textos-sobre-v-huidobro/carlos-garcia-hamburg-

_1.html#_ftn22. 

https://www.omni-bus.com/n56/sites.google.com/site/omnibusn56/textos-sobre-v-huidobro/carlos-garcia-hamburg-_1.html#_ftn22
https://www.omni-bus.com/n56/sites.google.com/site/omnibusn56/textos-sobre-v-huidobro/carlos-garcia-hamburg-_1.html#_ftn22
https://www.omni-bus.com/n56/sites.google.com/site/omnibusn56/textos-sobre-v-huidobro/carlos-garcia-hamburg-_1.html#_ftn22
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Portanto, com base nos estudos realizados pela doutora em filologia espanhola e 

nos artigos publicados anteriormente, podemos afirmar que Guillermo de Torre 

pesquisou, documentou e provou que Huidobro teria embarcado para a Europa com a 

teoria criacionista na mala, pois, segundo ele, os originais Adán e El espejo de agua, de 

1916, cujos poemas foram traduzidos ao francês e compilados no livro Horizon carré 

em 1917, tinham sido desenvolvidos e já publicados na América Latina, e que La gruta 

del silencio, publicada em 1914, já revelava características criacionistas. Além disso, o 

crítico ultraísta não colocou em dúvida a data de publicação de El espejo de agua, pois 

não aludiu, em nenhum momento da sua investigação, ao “livro antedatado”, 

mencionado previamente nas acusações de Reverdy; pelo contrário, considerava-o uma 

prova vital da teoria criacionista desenvolvida antes de 1916. 

Por outro lado, a escritora chilena María Eugenia Silva, no livro Vicente 

Huidobro y Pierre Reverdy frente al creacionismo, destaca que Guillermo de Torre 

insistia na grande amizade que unia estes dois vanguardistas entre os anos 1917 e 1918, 

época de Nord-Sud, mas reconhece que depois da viagem de Huidobro à Espanha a 

admiração se transformou em indiferença acompanhada de ofensas: 

 

Mas, retornando al origen de estas polarizaciones evadidas, Reverdy y 

Huidobro, insisto, fueron íntimos amigos, en 1917 y 1918, colaborando 

juntos con el mismo Apollinaire, Jacob, Soupault, Dermée, Pieux y 

Tzara en Nord-Sud, que fue el vértice y la plataforma de toda la falange 

cubista… Ambos, Huidobro y Reverdy, se consideraban estrechamente 

unidos como iniciadores simultáneos de la escuela creacionista, 

emergida teóricamente de los postulados esenciales del Cubismo… 

Más tarde, al salir Huidobro de París, Reverdy varió totalmente de 

posición respecto a él. (SILVA, 2018, p. 24). 
 

Deste modo, a partir dos comentários de Guillermo de Torre constatamos que 

ambos poetas mantiveram uma estreita relação, a fim de impulsar a poesia criacionista 

durante a época de Nord-Sud, mas depois acabaram se distanciando com a partida de 

Huidobro para a Espanha – o que, provavelmente, causou uma grande decepção em 

Reverdy, pois além de não conseguir manter financeiramente a prestigiosa revista 

parisiense, sustentada em sua maioria por Huidobro, sentiu-se abandonado, usado e 

traído; com isso, começou a aviltar a imagem do chileno e de todos os ex-membros da 

Nord-Sud, com exceção de Apollinaire. 

Igualmente, ressaltamos a veemência com a qual de Torre começava a abordar os 

postulados do criacionismo como descendentes do cubismo, o que nos leva a interpretar 
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que, para o espanhol, o criacionismo, mesmo sendo uma ideia original de Huidobro 

surgida na América Latina, como ele mesmo manifestara anteriormente, teria como base 

a influência dos princípios cubistas, os quais foram se distanciando e adquirindo 

características particulares na obra do chileno, consequência das faculdades criadoras 

do poeta vanguardista e, também, pela semelhança na prática do exercício poético entre 

os artistas com os quais se relacionava em Paris. 

Antes de continuar com este estudo, é necessário mencionar que tanto Guillermo 

de Torre quanto Cansinos Assens (após a publicação do artigo na revista ultraísta 

Cosmópolis, onde este último gerou toda essa incerteza acerca da dualidade do 

criacionismo) mantiveram correspondência com Reverdy ao longo de quase um ano, 

segundo aparece na obra póstuma de memórias La novela de un literato de Cansinos 

Assens. Desse intercâmbio de cartas com Reverdy, com Cansinos Assens e com o 

próprio Huidobro (com quem se correspondia desde que se conheceram, em 1918), além 

das conversas e vivências com estes dois últimos, de Torre desenvolveu o artigo antes 

citado, com os argumentos que pronunciou em favor do poeta chileno. 

 

2.5. Huidobro contra de Torre: os inimigos 

 

Os laços de afeição entre Huidobro e de Torre durariam até a aparição de um novo 

episódio, dedicado ao chileno, da série que o ultraísta vinha desenvolvendo há algum 

tempo para a revista Grecia, 1920, denominada “Madrid-Paris. Álbum de retratos. Mis 

amigos y yo”24, escrita por ele mesmo, com a seguinte dedicatória:  

 

Vicente Huidobro.- Amigo: la inquietud, superatriz, el orgullo de los 

poetas aristos, tejen una maraña en el laberinto crítico. Sus imágenes 

creadas se obscurecen ante su soberbia destructora de precursor rival 

que lucha por una supremacía epicena. Pues el ideario cubista, cuya 

asimilación revelan sus concepciones, tiene otros primogénitos más 

persuadidos. No obstante, los módulos creacionistas de Ecuatorial y 

Poemas árticos vencieron al senecto rubenianismo y hoy se ramifican, 

entre los más jóvenes y conscientes poetas, dibujando una estela 

interesantísima. (GARCÍA, 2018, p. 8). 

 

 Essa publicação, em lugar de elogiar, sem dúvida criticava o temperamento 

arrogante do chileno, em busca da hegemonia criacionista: “(...) sus imágenes creadas se 

                                                           
24 TORRE, Guillermo de. “Madrid-Paris. Álbum de retratos. Mis amigos y yo.” Madri: 1920. Grecia, nº 

46. 
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obscurecen ante su soberbia destructora de precursor rival”. (Ibid., 2018, p. 8). Salientava 

novamente a influência do cubismo nas composições criacionistas: “(...) el ideario 

cubista, cuya asimilación revelan sus concepciones” (Ibid, p. 8) desenvolvidas sob um 

eixo intelectual similar, apesar de serem originadas em continentes diferentes e adotarem 

características singulares. E distinguia a atuação dos pioneiros cubistas como sendo mais 

evoluídos que ele, em termos de vanguarda, “tiene otros primogénitos más persuadidos” 

(Ibid, p. 8). 

 Com isso, de Torre conseguiu provocar ainda mais a cólera de Huidobro – já alvo 

dos primeiros questionamentos de Cansinos Assens, Gómez Carrillo e Pierre Reverdy. 

Segundo os estudos do pesquisador argentino Carlos Garcia (2018), Huidobro lhe 

respondeu com uma carta em agosto de 192025, de aproximadamente sete páginas, nas 

quais o ameaçava com “una buena lección pública”, refutava todas as comparações e as 

referências à sua personalidade, negava todas as influências de outros movimentos 

vanguardistas na sua obra, e ninguneaba a vanguarda espanhola expressando que “el 

ultraísmo en mi opinión es el futurismo en tonto”. (Ibid, p. 15).  

 Ante este panorama, deflagra-se mais uma polêmica na vida de Huidobro. Porém, 

desta vez não envolvia apenas Guillermo de Torre, mas arrastava também uma boa parte 

da crítica literária espanhola, que se desenvolvia, junto com ele, nos principais meios de 

comunicação, casas editoriais, jornais e revistas vanguardistas na Espanha, desse 

momento e a posteiori. Como descreve Larrea: 

 

He aquí unas muestras: Dámaso Alonso, en su libro Poetas españoles 

contemporáneos, donde se ocupa del ultraísmo, no se toma la molestia 

de mencionar el nombre de Huidobro, su promotor, “el que trajo las 

gallinas”, al decir de González Ruano. Ramón Gómez de la Serna, en 

su libro Ismos, de 1947, sigue los pasos del actual presidente de la 

Academia Española. Guillermo de Torre, una vez extinguidos sus 

entusiasmos iniciales, le declaró una guerra sorda, só1o a ratos 

disfrazada, cuando estimó suficientemente establecida su superioridad. 

En la revista España apareció el siguiente juicio, más bien 

autosalomónico, de Antonio Espina: “El tan cacareado poeta 

transatlántico y bilingüe Vicente Huidobro es una calamidad. Ni es 

nuevo, ni es original, ni escribe bien”. Henríquez Ureña le nombra 

como poeta de baja categoría. Me consta, por haberlo oído de sus labios, 

que Alfonso Reyes abundaba en un juicio similar. Borges, por su parte, 

no se ha privado de minimizarlo, quizá para empinarse a sí mismo sobre 

el pedestal, oportunamente ensalzado, de quien fue el mantenedor 

inicial del chileno, Rafael Cansinos Assens”. (LARREA, 1929, p. 2). 

                                                           
25 A resposta de Huidobro a Guillermo de Torre encontra-se nos arquivos da Biblioteca Nacional de España 

(BNE), Madrid, Mss 22825/25.  
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 Mas, voltando à polêmica, qual era a verdadeira mensagem por trás das palavras 

de Guillermo de Torre em relação a Huidobro? O que ocasionou essa mudança tão radical 

na postura do espanhol, após a férrea defesa a favor do chileno e contra Reverdy e Gómez 

Carrillo? 

Continuando com a nossa análise, podemos interpretar que, depois dos inícios 

triunfais de Huidobro na Espanha e, principalmente, do artigo de Cansinos Assens e de 

Guillermo de Torre, surgiram inúmeras controvérsias dentro do grupo ultraísta 

envolvendo o antipoeta, que, de temperamento difícil e obstinada afeição pelos princípios 

estéticos do criacionismo, nunca deixou de fazer críticas à falta de originalidade de alguns 

poetas ultraístas, em cujas obras era possível identificar a presença de outras inovações 

como o criacionismo, o dadaísmo, o expressionismo, e, consequentemente, a ausência de 

um núcleo central, próprio do ultraísmo, que os diferenciasse de outras tendências. 

Estas apreciações negativas referentes aos membros do ultraísmo apareceram em 

outubro de 1920, três meses depois da publicação anti-huidobriana feita pelo crítico 

madrilense, quando o poeta belga Paul Dermée, diretor da revista L’esprit nouveau, 

divulgou um artigo encomendado a Huidobro sobre a nova poesia de língua espanhola. 

Nele, o chileno declarava que o ultraísmo era “una degradación o mala comprensión del 

creacionismo”26 (Ibid., p. 12), palavras que desataram não só a cólera dos peninsulares, 

devido aos claros ataques a Guillermo de Torre e a Isaac del Vando Villar, mas também 

definiram os primeiros indícios de uma ruptura plena com o círculo ultraísta. 

Como era de se esperar, a contestação dos espanhóis foi quase imediata. Eles 

decidiram defender-se através de uma nota anônima que qualificava o chileno como 

“Huidobro el ególatra”, emitida em uma das últimas publicações da revista Grecia, sob o 

título de “Panorama ultraísta”, em 1920. Assim, o chileno, de caráter imprevisível, não 

tardou em culpar Guillermo de Torre pela nota, de quem se vingaria, anos mais tarde, 

apelidando-o de pick-pocket, ladrão, em Vientos Contrarios, publicado em 1926: 

 

Mucho se ha hablado en España sobre mi egolatría. Mi famosa 

egolatría. (…) Un día se presentó a mi casa de Madrid, en la Plaza 

Oriente 6, un conocido pick-pocket, y quiso robarme el reloj. Como yo 

no se lo permitiera y le dijera que el reloj era mío y le tenía apego, el 

pick-pocket se alejó foribundo, gritándome: “Ególatra”. (HUIDOBRO, 

1976, p 803). 

                                                           
26 HUIDOBRO, V. In: DERMÉE. P. “La Littérature de langue espagnole d’aujourd’hui”. L’esprit nouveau. 

Paris: 1920. p. 111-112. In: GARCIA, Carlos. La querella entre los modernos. Vicente Huidobro y 

Guillermo de Torre (1920). 2018, p. 12.   
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No entanto, o verdadeiro autor da frase anônima tinha sido o diretor de Grecia, 

Vando Villar, que confirmou a ofensa em uma carta escrita posteriormente a de Torre: 

 

En el panorama del próximo número de Grecia que aparecerá el día 1º 

de septiembre doy cuenta de lo ocurrido con Huidobro con bastante 

ironía y termino diciendo que los ultraístas hemos roto toda clase de 

vínculos con este poeta que desde hoy mencionaremos con el 

sobrenombre de “Huidobro el Ególatra”.27 (GARCÍA, 2016, p. 2).  
 

Nesse clima de egos feridos, Huidobro decidiu fundar e dirigir a Revista 

internacional de Arte Creación-Création, em 1921, incluindo diversos artistas do meio 

vanguardista, escultores, pintores, músicos, poetas, mas excluindo, sem piedade, todos os 

membros do grupo ultraísta espanhol, como o confirmam as próprias palavras do 

criacionista dirigidas a Guillermo de Torre, na carta previamente citada: “Y sepa Ud. que 

si he prescindido de Uds. en la revista Creación es porque no estoy dispuesto a transigir 

en nombre de la amistad” (Ibid, p. 26). Isto era, pois, mais um episódio de discórdia, entre 

o hispano-americano e os europeus e, inclusive, de provocação pela frequente 

imperfeição da poesia do espanhol: “No olvide a pesar de todo que la revista Creación 

tiene los brazos abiertos hacia los cuatro vientos y espera buenos versos y buena prosa y 

nada más. Haga Ud. un poema serio y ya verá cómo se le recibe” (Ibid, p. 11). 

Durante essa temporada de “dimes y diretes”, de Torre iniciou uma campanha 

contra Huidobro dentro e fora da Espanha, buscando aliados que desqualificassem todo 

tipo de manifestação artística huidobriana e repudiassem qualquer vínculo com o 

antipoeta, assim como prometeu uma dura resposta às ofensas publicadas em L’Esprit 

Nouveau e à carta de 1920. Desta forma, o crítico entrou em contato rapidamente com 

alguns amigos – Jean Cassou e Paul Dermée (deste último tinha publicado algumas das 

suas traduções) –, mas nenhum dos dois aceitou difundir represálias contra o chileno, 

amigo de longa data. Inclusive, em carta datada em 22 de setembro de 192028, Dermée 

explica que a revista L’esprit nouveau é uma “tribuna libre” em prol da harmonia, e cita 

a discrepância com Huidobro dizendo que: “él no ha atacado a los ultraístas. Él emitió un 

juicio acerca de su escuela”, (Ibid, p. 25), e tenta suavizar a situação ao se referir à própria 

                                                           
27 VANDO. Isaac del V. “Cuatro cartas a Guillermo de Torre”. Madrid: 1920. In: GARCIA. Carlos. Isaac 

del Vando-Villar: Cuatro cartas a Guillermo de Torre (Madrid, 1920). Disponível em: 

https://www.academia.edu/22391623/Isaac_del_Vando-

Villar_Cuatro_cartas_a_Guillermo_de_Torre_Madrid_1920_. 

 28 Id. Ibid., 2018, p. 24. 

https://www.academia.edu/22391623/Isaac_del_Vando-Villar_Cuatro_cartas_a_Guillermo_de_Torre_Madrid_1920_
https://www.academia.edu/22391623/Isaac_del_Vando-Villar_Cuatro_cartas_a_Guillermo_de_Torre_Madrid_1920_
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experiência dele com o chileno: “Advierta usted que Huidobro, que es mi amigo, condena 

también la poesía dadá y que personalmente le reconozco el derecho a juzgar este 

movimiento sin que ello me enfade con él” (Ibid, p. 25), explicando que Huidobro 

também emitiu opiniões contrárias sobre a escola dadaísta, mesmo sendo amigos, mas 

devido a seu vasto critério de literato, ele tinha o direito de julgar os movimentos 

vanguardistas de um ponto de vista crítico e não pessoal. 

Por sua vez, Huidobro também tentou ganhar aliados, mediante publicações na 

revista Creación, colaborações em L’esprit nouveau e conferências sobre a estética 

criacionista, em diversos países da Europa, mas não focado nas brigas com de Torre e sim 

na difusão e aperfeiçoamento da sua obra. 

Entretanto, e apesar dos anos, o madrilense não seguiu os conselhos de Dermée e 

também não se esqueceu dos insultos proferidos pelo chileno. Decidiu continuar a batalha 

publicando, em 1925, o livro Literaturas europeas de vanguardia29, mediante o qual 

lançava uma nova “versão” da suposta entrevista concedida por Reverdy a Gómez 

Carrillo, com a seguinte estrutura: “Sí, ya estoy enterado por Cosmópolis de que existe 

en lengua española un movimiento cubista interesante, importado por un tal Huidobro, 

que se titula iniciador del movimiento” (TRUEL, 1978, p. 79), enquanto na edição 

original publicada no jornal El liberal aparecia: “Ya sé que en lengua española hay un 

movimiento cubista interesante… En el primer número de Cosmópolis me dicen que un 

crítico influyente habla del chileno Huidobro como creador del movimiento” (Ibid, 1978, 

p. 79), o que nos leva a interpretar que as palavras, ironicamente usadas pelo espanhol 

como “tal” e “se titula”, tinham como única finalidade continuar as provocações e insistir 

na negação do chileno como um grande iniciador das correntes vanguardistas. 

Ademais, de Torre fez questão de acrescentar outras acusações contra Huidobro, 

anunciando que a originalidade do criacionismo procedia do poeta uruguaio Herrera y 

Reissig30 – comentários que já tinha publicado, anteriormente, em Alfar31 (Revista de 

Casa América Galicia, em 1923), sob o título “Los verdaderos antecedentes líricos del 

creacionismo en Vicente Huidobro. Un genial e incógnito precursor uruguayo: Julio 

                                                           
29 TORRE, Guillermo de. Literaturas europeas de vanguardia. Madri: 1925. In: TRUEL Juana. La fecha 

de publicación de El espejo de agua de Vicente Huidobro. LEXIS. Vol. II, Nº 1, 1978. Disponível em: 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/download/.../4697. 
30 Poeta uruguaio, considerado líder do modernismo na literatura do Uruguai. 
31 Continuação da Revista de Casa América de Galicia, 1922. Dirigida pelo cônsul, poeta e crítico uruguaio 

Julio José Casal. 
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Herrera Reissig”32 (que no momento tinha sido desmentido, enfaticamente, por 

Huidobro). Assim, de Torre insistia no papel secundário e oportunista do antipoeta 

durante a irrupção dos movimentos de vanguarda, reascendendo a polêmica sobre a 

possível manipulação da data de El espejo de agua ao declarar que o chileno “imprime la 

segunda (?) edición de un folletito de seis poemas, El espejo de agua, que no conocíamos 

y que su autor hace datar de 1916 (Buenos Aires)”. (Ibid, 1978, p. 79). 

Ante essas novas afrontas, somente podemos refletir que, primeiro, ao citar e 

alterar as palavras de Reverdy na entrevista, de Torre persegue o único fim de humilhar 

Huidobro. Segundo, insinuar que o criacionismo procedia do estilo poético, considerado 

modernista, de Herrera y Reissig, baseado em um estudo comparativo de ambos poetas, 

como também o fizera com Reverdy, era, sem dúvida, mais uma forma de tentar eliminar 

o nome e a obra do chileno da literatura vanguardista e de conseguir adversários contra 

ele. Por fim, em terceiro lugar, ao reascender a polêmica de El espejo de agua, vemos que 

muda de postura em relação às declarações de 1920 (nas quais, em benefício de Huidobro, 

seu próprio estudo bibliográfico e cronológico, publicado no artigo “La poesía 

creacionista y la pugna entre sus progenitores”, reconhecia a existência de uma edição 

datada em 1916). 

Previsivelmente, logo após o surgimento do artigo de Alfar em 1923, assegurando 

que Huidobro era devedor do estilo poético de Herrera y Reissig, o autor de Altazor não 

ficou calado e refutou essas declarações com um longo artigo denominado “¡Al fin se 

descubre mi maestro!”33, publicado no nº 3 da revista Creación, 1924, que começava 

ironizando de Torre assim: “Gracias a los esfuerzos del sagaz detective Guillermo de 

Torre se descubre finalmente los orígenes del creacionismo. Loado sea Dios” 

(HUIDOBRO, 1925, p. 208), e continuava desqualifiando Herrera y Reissig como “el 

prototipo del arte decadente y refinado lleno de símbolos sutiles y sin un átomo de lirismo 

puro, modelo acabado de todo aquello de lo que hay que huir como la peste”(Ibid., 1925, 

p. 208). 

Além disso, Huidobro também fez um estudo comparativo satirizando de Torre, 

no qual também o acusava de copiar, em“Hélices”34 – único livro de poemas escrito pelo 

                                                           
32 TORRE. Guillermo de. “Los verdaderos antecedentes líricos del creacionismo en Vicente Huidobro. Un 

genial e incógnito precursor uruguayo: Julio Herrera Reissig”. Corunha: Alfar, nº 32, 1923. p. 14-18.  
33 HUIDOBRO, Vicente. “¡Al fin se descubre mi maestro!” Concepción: Atenea, 1925, nº 7, p. 207-230. 

Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

04622009000200018#2. 
34 TORRE, Guillermo de. Hélices. Madri: Mundo Latino, 1923.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622009000200018#2
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622009000200018#2
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espanhol, cuja crítica não foi favorável –, um verso de Herrera: “el sagaz cazador se olvida 

de decirnos que es un verso robado” (Ibid., 1925, p. 209) e outros dele próprio, oriundos 

de Ecuatorial, Poemas árticos e Tour Eifell: “ Yo dije de esta pobre torre tantas cosas y 

entre otras: “Araña de patas de alambre”, “Guitarra del cielo”, “Gigante colgado del 

vacío”, “Telescopio”, “Clarín”, e de Torre escreveu: “araña del cielo”, “Hombre 

mecánico”, “Reflector, brújula, Pararrayos”, (Ibid., 1925, p. 219), o que foi confirmado 

no estudo de Valcárcel: 

 

Vicente Huidobro descubre imitaciones de versos en Ecuatorial y 

Poemas Árticos, elaboradas por Guillermo de Torre, en su libro Hélices. 

Registra como primer préstamo la interpretación del mundo en guerra, 

poetizado seis años antes en Ecuatorial. (VALCÁRCEL, 1995, p. 41). 

 

Na última parte do artigo, Huidobro utilizará a mesma fórmula usada pelo crítico 

espanhol nas composições anteriores para desqualificá-lo: 

 

Pero me preguntará el lector ¿quién es Guillermo de Torre? Idolatrado 

lector, no quiero ofenderte y supongo que ya lo tienes juzgado y que 

podrás en adelante apreciar este maravilloso cerebro crítico y profundo 

estético. (Ibid., 1925, p. 211).  

 

2.6. “Pero el trance no es de zalamerías, es de verdades”35 

 

A partir das informações recolhidas ao longo deste estudo, vale considerar que 

tanto os ultraístas quanto Huidobro fizeram uso de cartas, entrevistas e artigos, divulgados 

nas revistas de vanguarda, para se atacar mutuamente, qualidade intrínseca do discurso 

polêmico. 

No caso dos espanhóis, eles tinham a vantagem de dominar a imprensa 

especializada na Espanha, o que permitiu desprestigiar o discurso de Huidobro, limitar 

suas publicações e divulgar comentários prejudiciais, que não só se restringiram ao 

círculo literário espanhol, pois também causaram efeitos negativos nos campos da 

vanguarda francesa e latino-americana, os quais se dividiram a favor e contra o poeta 

chileno. Neste aspecto, é importante assinalar que de Torre, Vando Villar, Gómez 

Carrillo, Alfonso Reyes, Cansinos Assens, dentre outros, formavam parte da crítica 

literária vanguardista da Espanha, portanto, tinham um amplo domínio sobre os escritos 

                                                           
35 BORGES, Jorge Luis. “Sobre el meridiano de uma Gaceta”. (Martín Fierro, ano IV, nº 42). In: CROCE, 

Marcela (comp.), Polémicas intelectuales en América Latina, Buenos Aires: Simurg, 2006. p. 80-81. 



58 
 

que se publicavam naquela época, com total liberdade para reprimir o adversário, neste 

caso Huidobro, e manipular, integral ou parcialmente, todo tipo de argumentação contra 

ele para exercer sua influência em outras plataformas da vanguarda. 

Isto se confirma mediante as próprias palavras de Guillermo de Torre: 

 

Hoy he recibido carta de Isaac, donde me comunica que atendiendo a 

mis razonamientos, y después de recapacitar sobre las deslealtades de 

Huidobro, se decide a rechazar las cuartillas polémicas y la prosa 

indigente de ese turiferario apócrifo.36 (GARCÍA, 2018, p. 13).  

 

Com base nisso, é possível entender melhor o motivo, a partir do momento em 

que se suscitaram as divergências com Guillermo de Torre e o grupo ultraísta, da escassez 

de resenhas críticas e de documentação registrada na Espanha sobre as produções de 

Huidobro durante essa época. Inúmeras conferências, cartas, artigos, entrevistas – com 

exceção de uma publicada no Heraldo37 de Madri em 1931 e de algumas notas sociais –, 

e seu livro mais importante, Altazor (apesar de ser publicado em uma casa editorial de 

grande prestígio literário na Espanha, junto com Temblor de cielo), não tiveram quase 

nenhuma ressonância, nem recepção, por parte da instituição crítica da literatura 

espanhola, dominada pelos adversários do criacionista. 

Além disso, cabe justificar também a falta de informação sobre as respostas de 

Huidobro, em primeiro lugar à entrevista de Enrique Gómez Carrillo a Reverdy, 

desautorizada por Vando Villar e de Torre, na revista Grecia, e, em segundo, às 

provocações lançadas por estes últimos nas revistas de vanguarda, devido à função que 

ocupavam na academia e ao poder que exerciam na imprensa. 

 Frente a esses fatos, consideramos que as publicações espanholas registradas 

durante essa época perseguiam um objetivo subjacente, especificamente as documentadas 

por Guillermo de Torre contra Huidobro, as quais passaram a funcionar como um 

manifesto, cujo discurso não se limitava, em exclusivo, a difamar o poeta chileno, mas 

também a negar, de uma ou outra forma, a influência huidobriana na lírica espanhola e, 

essencialmente, a eliminar aquela sombra inimiga, procedente da América Latina, 

materializada na obra criacionista, como se constata nas declarações a seguir: 

  

                                                           
36 Carta dirigida a Cansinos Assens no dia 17/08/1920. In: GARCIA, Carlos, 2018, p. 13. 
37 GONZÁLEZ, Cesar R. Poesía y verdad. Vicente Huidobro, el que trajo las gallinas. Madri: Heraldo: 

1931. 
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El ultraísmo fue en España, durante los primeros años del decenio de 

1920, un movimiento de vanguardia parejo y simultáneo del cubismo 

(…), de Dadá y del superrealismo. En cuanto al creacionismo, si bien 

cronológicamente, en las letras españolas, se presenta como una 

derivación o ramal del ultraísmo.38 (TORRE, 1963, p. 145). 

 

Tais declarações, nas quais o crítico confirma que a literatura espanhola considera 

o ultraísmo anterior ao criacionismo e o posiciona a par do cubismo e dos outros 

movimentos precursores das vanguardas europeias, levam-nos a comprovar nossa 

hipótese de que Guillermo de Torre e companhia aproveitaram o efeito negativo da 

publicação do artigo de Cansinos Assens e das denúncias de Reverdy sobre Huidobro, 

para tentar distanciar a obra ultraísta da criacionista e, assim, poder estabelecer que o 

âmago intelectual de Madri não era somente o precursor do ultraísmo na Europa, mas 

também seria a projeção das vanguardas na Hispano-américa. 

Isso fica mais claro à luz de uma das polêmicas mais famosas das vanguardas 

hispânicas, poucos anos depois, conhecida como a polêmica do “meridiano intelectual”, 

que surgiu de forma anônima na revista espanhola La gaceta literaria, em junho de 1927, 

sob o título de “Madrid, meridiano intelectual de Hispano-américa”39, na qual se 

estabelecia o seguinte: 

 

Eliminemos, pues, de una vez para siempre, en nuestro vocabulario, los 

espúreos términos de “América Latina” y de “latinoamericanismo”. 

Darlos validez entre nosotros equivaldría a hacernos cómplices 

inconscientes de las turbias maniobras anexionistas que Francia e Italia 

vienen realizando respecto a América, so capa de latinismo. Estaríamos, 

en último caso, conformes con ese latinismo – del que en buena teoría 

somos indubitables copartícipes – si este aparente lazo étnico abarcase 

también, como es debido, a España. Pero obsérvese que en el latinismo 

intelectual que practican nuestras vecinas europeas, España y sus más 

auténticos exponentes, quedan siempre al margen o haciendo un papel 

muy borroso y secundario. El latinismo intelectual entraña no menores 

peligros que la influencia sajona en el plano político, ¡Basta ya, por 

tanto, de ese latinismo ambiguo y exclusivista! ¡Basta ya de tolerar 

pasivamente esa merma de nuestro prestigio, esa desviación constante 

de los intereses intelectuales hispanoamericanos hacia Francia! 

(CROCE, 2006, p. 68). 
 

                                                           
38 TORRE, Guillermo de. “Tres conceptos de la literatura hispanoamericana”. Buenos Aires, 1963, p. 145. 

In: ROBLES, Mireya. La disputa sobre la paternidad del Creacionismo. THESAURUS. Tomo XXVI, nº 

1 (1971). Disponível em: Centro Virtual Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/26/TH_26_001_095_0.pdf.  
39 CROCE, Marcela (comp.). Polémicas intelectuales en América Latina. Buenos Aires: Simurg, 2006, p. 

67-71. 
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Estas palavras, cujo verdadeiro autor era Guillermo de Torre: “Como no tenía 

firma, se atribuyó em primera instancia al director de la revista, Ernesto Giménez 

Caballero. Pero luego se supo que el verdadero autor era Guillermo de Torre” (Ibid., 2006, 

p. 57), confirmam o ambicioso projeto do espanhol com relação à língua e à cultura da 

América Latina, o de ocupar o campo latino-americano através da concepção de um novo 

sistema de relações artístico-literárias entre a Espanha e a América, cujo núcleo 

intelectual se estabeleceria em Madri, por ser um “punto convergente del 

hispanoamericanismo equilibrado, no limitador, no coactivo, generoso y europeo” (Ibid., 

2006, p. 69), o que permitiria eliminar a ambiguidade e a marginalização, decorrente dos 

termos “América Latina”,  “latinoamericanismo”, “panamericanismo” e, de passo, 

combater o “latinismo” subordinado à França e à Itália. 

A publicação, obviamente, suscitou inúmeras reações negativas na América 

Latina, principalmente no círculo literário argentino, que mediante a revista Martín 

Fierro criticou o “Imperialismo Baldío” (Ibid., 2006, p. 74), recusou – “La única 

aspiración de América, es América misma” (Ibid., 2006, p. 82) – e ironizou – “Che 

meridiano: hacete a um lao, que voy a escupir” (Ibid., 2006, p. 73) – a ousadia dos 

espanhóis, os quais, como o próprio de Torre reconheceu, “hasta hace poco tiempo la 

producción intelectual hispanoamericana, no sólo era poco conocida entre nosotros (...), 

sino que hasta sufría cierto descrédito” (Ibid., 2006, p. 70-71), mal conheciam a cultura e 

a literatura latino-americana. 

Deste modo, a ideia de citar brevemente esta polêmica que envolve a Espanha e a 

América Latina leva-nos a identificar, de forma imediata, as intenções protecionistas dos 

peninsulares, especificamente, as de Guillermo de Torre, que inventou uma falsa 

afinidade espiritual entre latinos e espanhóis, a começar pela língua em comum, com o 

único fim de impor sua hegemonia econômica, política e artística nas nações hispano-

falantes. Isto é, dentro desse imaginário colonizador, era impossível pensar em uma 

América múltipla, com diversas vozes e, acima de tudo, autônoma, com características 

próprias diferentes da Espanha tradicional, uma América capaz de assimilar culturas 

saxãs, latinas, eslavas e de manter seu patriotismo como símbolo de resistência cultural e 

linguística. 

Portanto, podemos concluir este capítulo assegurando que de Torre mudou de 

postura com relação a Huidobro por desavenças pessoais e estéticas, mas principalmente 

por concepções ideológicas e mercantilistas, sustentadas na ideia de que a corrente 

ultraísta, gestada em Madri, fosse reconhecida como a primeira vanguarda de língua 
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espanhola exportada da Europa para a América Latina, específicamente para Buenos 

Aires, Argentina, onde suas primeiras manifestações contaram com a colaboração de 

Borges. Desta forma, os ultraicos se consagrariam como os pioneiros do movimento 

vanguardista na América Latina, ampliariam as exportações do setor editorial, exerceriam 

autoridade artístico-cultural em território americano e perpetuariam seu nome nos 

cânones da literatura internacional. 

Além disso, podemos destacar que essas aspirações espanholas não se 

consolidaram completamente graças ao mérito de Huidobro, pois ele já se desenvolvia 

entre os anos 1914 e 1916 como vanguardista na sua terra, o Chile, e consequentemente 

a América Latina. Ou seja, antes de empreender viagem para a França, em 1916, o 

antipoeta já era considerado criacionista, segundo o confirmaram os estudos mencionados 

anteriormente e a própria defesa de Guillermo de Torre, antes de se tornarem inimigos 

públicos, com o qual podemos comprovar que a primeira vanguarda original da Hispano-

américa seria o criacionismo e não o ultraísmo espanhol. 

Contudo, é preciso reconhecer que Guillermo de Torre obteve um inquestionável 

sucesso na sua campanha contra o chileno, já que, apesar de não poder excluí-lo 

totalmente por ser um referente cosmopolita nas vanguardas europeias e latino-

americanas, durante muitos anos conseguiu banir o nome de Huidobro da indústria 

literária, o que justificaria sua ausência e a quase nula valorização artística da sua obra 

por parte das esferas intelectuais da Espanha e da América. 

Isto se confirma, já em 1929, nas palavras de Juan Larrea, amigo e defensor do 

autor de Altazor: 

  

Podrá arguirse, no sin cierta verosimilitud, que el mismo fue el principal 

arquitecto de la falta de consideraci6n de que fue víctima. 

Psico1ógicamente no es posible ingresar en el cercado de las letras con 

aires conquistadores y derribando las normas establecidas sin provocar 

de rechazolos desaires, cuando no las iras de sus congeneres. Que así, 

movido por un impulso de esa naturaleza, desembarcó Vicente 

Huidobro en Europa, dispuesto a conquistar la conciencia del Viejo 

Mundo a favor de la del Nuevo que sentia dentro de sí. (LARREA, 

1929, p. 1). 

 

Mediante as palavras de Larrea, afirmamos com convicção que Guillermo de 

Torre conseguiu atingir um dos seus objetivos principais, o de sobrepor a Espanha por 

cima da América ao apagar, durante muitos anos, o nome e a obra de Huidobro da 

literatura em língua espanhola, utilizando como cartadas finais os discursos polêmicos 
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que desacreditaram, em ambos lados do oceano, a originalidade da obra huidobriana e 

sua inovação nos revolucionários movimentos vanguardistas. 

Ademais, com a divulgação do texto anônimo Meridiano Intelectual, em 1927, 

sob a máscara puramente comercial e ideológica de fundar uma Hispano-américa unida e 

de deixar de lado a ideia de latino-americanismo, comprovamos que a persecussão 

empreendida pelo crítico e sua trupe ultraica contra o chileno implicava, dentre outras 

reivindicações, no reconhecimento do ultraísmo como o primeiro movimento 

vanguardista espanhol nascido na Europa e projetado para a América Latina como o 

precursor da vanguarda em língua espanhola, sem distinguir Huidobro nem autenticar sua 

estética criacionista como a primogênita da América. 

Do ponto de vista huidobriano é indiscutível seu pioneirismo, tanto na Europa 

quanto na América, dado que, para o criacionista a ideia de vanguarda era cosmopolita; 

sua literatura e sua arte procedentes do velho continente ou do novo mundo não mudavam 

o pensamento dele, que se considerava um vanguardista desde seus inícios, e abraçava 

qualquer parte do mundo como sua pátria. No entanto, teve que se defender dos ataques 

institucionalizados para garantir o reconhecimento da sua substância poética, fecundada 

na América Latina, e daí projetada para a França e para a Espanha, e desta forma 

conservar seu papel de precursor nos movimentos revolucionários da vanguarda europeia 

e latino-americana. 
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3. HUIDOBRO E NERUDA: GUERRA TOTAL 

 

 

3.1. Da polêmica às vias de fato 

 

 A polêmica entre Vicente Huidobro e Pablo Neruda é considerada uma das mais 

emblemáticas da literatura chilena. Sua dimensão ultrapassou as fronteiras do campo 

literário hispano-americano para mergulhar no ambiente artístico do velho continente, 

pouco antes da Guerra Civil Espanhola, devido a que ambos os poetas, consagrados 

internacionalmente, formaram parte do círculo literário espanhol e, no caso de Huidobro, 

também do francês, envolvendo profundas discrepâncias pessoais, estéticas e políticas, 

que se prolongaram até o fim das suas vidas. 

O desencontro motivou desqualificações e injúrias que transcenderam o discurso 

literário, publicadas em diversos jornais e revistas da época; os dois utilizaram 

mecanismos de desprezo e de repulsa para se defender do seu adversário e atacá-lo, sem 

benevolência. A esta guerra total se uniram amigos, escritores, artistas e críticos que se 

dividiram em bandos antagonistas: os huidobristas e os nerudianos. 

Mas quais foram as razões últimas que desencadearam esta “guerrilha literária”? 

De um ponto de vista crítico equânime, esta polêmica se desenvolveu com um grau de 

violência poética, agressividade discursiva e ofensas pessoais quase inéditas até mesmo 

para as já muito beligerantes vanguardas, considerando que, tanto Huidobro quanto 

Neruda, ambos poetas cosmopolitas, já eram reconhecidos autores dentro da literatura 

hispânica. Por isso, pensamos que não apenas deve ser considerada como uma luta na 

qual “enfrentaram-se duas poesias com filosofias opostas: poesia pura e poesia impura” 

(TEITELBOIM, 1996, p. 208), mas, sobretudo, deveríamos atentar para esse intercâmbio 

verbal como um sintoma das contradições e ambiguidades políticas das vanguardas 

latino-americanas no contexto de uma instituição literária ainda precária, produto de uma 

modernização desigual (Cf. RAMOS, 2009). 

Assim, para desenvolver este capítulo, faremos um contraponto entre os textos de 

René de Costa (1979), Volodia Teitelboim (1996), Viviana Gelado (2006) e Marcela 

Croce (2007). 

 

3.2. Huidobro, o justiceiro 
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Sob uma intensa pressão devido à crise econômica que afligia o mundo, Huidobro 

voltou mais uma vez para o Chile em 1932, com uma ampla bagagem literária, com a 

qual aspirava criar uma nova escola criacionista na América Latina, como tinha 

acontecido na Espanha de 1918 com os jovens poetas Juan Larrea e Gerardo Diego. 

Apesar de contar com alguns entusiastas seguidores, como Eduardo Anguita e 

Volodia Teitelboim, não conseguiu levar a cabo suas intenções, pois o ambiente literário 

hispano-americano, especificamente o chileno, continuava subordinado a princípios 

morais e religiosos tradicionais (TEITELBOIM, 1996, p. 215), bastante distantes das 

revoluções artísticas que germinavam na Europa no início do século XX. No entanto, 

apesar do conservadorismo, a impetuosidade do círculo intelectual chileno foi capaz de 

desencadear uma das polêmicas mais virulentas da literatura. 

A finais de 1934, o jovem poeta Volodia Teitelboim, devorador de livros do Fundo 

Geral da Biblioteca Nacional de Santiago, deparou-se com uma curiosidade que o tiraria 

da sua poltrona de mero leitor; tinha descoberto uma completa semelhança entre El 

jardinero de Rabindranath Tagore e Veinte poemas de amor de Neruda. “E um dia ao ler 

O jardineiro, de Rabindranath Tagore, soou-me ao ouvido o poema número 16 dos Vinte 

poemas. Comparei os textos, eram quase iguais.” (Ibid., 1996, p. 215), fato que 

repercutiria rapidamente nos meios de comunicação da época. 

A modo de denúncia, em novembro do mesmo ano, apareceu no segundo número 

da revista Pro, editada por Huidobro, o artigo “El affaire Neruda-Tagore”40, de autor 

anônimo, no qual se acusava a Neruda de ter plagiado Tagore. Alguns dias mais tarde, 

surgiu outro artigo, intitulado “Pablo Neruda, plagiario o gran poeta”41, no jornal La 

Opinión, assinado sob o pseudónimo de “Justiciero”, onde o autor, também desconhecido, 

envolvido em sentimentos de raiva e ironia, não só usava sua tinta contra Neruda: 

 

¿Es un poeta estimable? ¿Es un imitador de los primeiros creacionistas 

chilenos y españoles? ¿Se es justo al proclamarle poeta de primer plano 

o se es justo al declararle un poeta secundario? (…) Pablo Neruda nos 

parece un poeta de segundo o tercer plano. (...) Hemos podido constatar 

que los jóvenes poetas de más valer, aquí y en otros países de nuestra 

lengua, consideran a Neruda un poeta mediocre o un simple bluf 

hinchado por un grupo tan mediocre como él. (HUIDOBRO, 1935, p. 

2-3), 

 

                                                           
40 Revista VITAL. Nº 2. Santiago, 1935. Disponível em: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0002197.pdf. Acesso em 15 jan. 2019.  

41 Ibid., 1935, p. 2-3. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0002197.pdf
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mas também afirmava que Volodia Teitelboim tinha descoberto o plágio: “Mientras en 

Chile, el joven poeta Volodia Teitelboim descrubre plagios de Neruda a Tagore, a 

Huidobro, a Díaz Casanueva, etc. (...) la acusación de Teitelboim no es una opinión, es 

un hecho real.” (Ibid., 1935, p. 2), e, ainda mais, ridicularizava o poeta espanhol Federico 

García Lorca: 

 

…en España, García Lorca le proclama el mejor poeta de América 

después de Rubén Darío.  

La proclamación de García Lorca tendría valor si él lo tuviera, pero 

todos los poetas de primer plano que escriben en español niegan al 

andaluz una alta categoria, le consideran un poeta medíocre, un simple 

tonadillero. (Ibid., 1935, p. 2). 

 

Em contraste, elogiava o escritor Pablo de Rokha: “En cambio, un auténtico poeta como 

Pablo de Rokha, le cruza el rostro en unas cuantas frases…” (Ibid., 1935, p. 3). E, pouco 

depois, enaltecia Vicente Huidobro: 

 

Uno de estos jóvenes nos declaraba ayer: “A mí no me interesa ser el 

primer poeta después de Darío, a mí me interesa ser el primer poeta 

después de Huidobro.” Sin embargo, la poesía de Huidobro adolece de 

un grave defecto y es que es demasiado difícil, es algo así como la 

música de Schenberg que es sólo música para músicos. (Ibid., 1935, p. 

3). 
 

As palavras do “Justiciero” foram atribuídas, imediatamente, a Huidobro, que, em 

seguida, continuou os ataques contra Neruda e seus seguidores. Assim, em dezembro de 

1934 foram divulgados dois artigos, assinados agora sim por Huidobro, mediante os quais 

arremetia diretamente contra o poeta Tomás Lago Pinto, seguidor e amigo de Neruda, em 

“Reventando el absceso”42. 

 

He sabido que Ud. ha lanzado calumnias y sus habituales porquerías 

sobre mí. A los reptiles les duele el desprecio de los hombres y tratan 

de vengarse como pueden.  

Ya me habían dicho que es Ud. chismoso e intrigante como cortesana 

vieja. Desgraciado. (…) 

Le considero a usted un perfecto idiota, un cretino absoluto y nadie más 

cobarde que Ud. (Ibid., 1935, p. 3). 
 

E também ia contra Diego Muñoz, em “El otro”43 

 

                                                           
42 Ibid., 1935, p. 3-4. 
43 Ibid., 1935, p. 4. 
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Diego Muñoz el literatoide policiaco autor de un librito, en el cual lo 

único pasable es el título “De repente”, título robado de un libro de 

poemas mío, publicado en París en 1925. (…)  

Y este señor es un gran admirador de Neruda. Y convive entre los 

asesinos de Anabalón y de Messa Bell. (Ibid., 1935, p. 4). 

 

Contudo, os ataques não parararam por aí. No início de 1935, na revista Vital, 

dirigida por Huidobro, o próprio vanguardista recolheu todos os documentos necessários 

para comprovar o plágio e, de passagem, defender-se dos ataques recebidos por parte dos 

seguidores de Neruda. Deste modo, sob sua assinatura, publicou “Primer comentario”44. 

“¿Es que mi presencia en el mundo es un obstáculo para la felicidad del señor Neruda y 

sus amigos? Siento mucho no poderme suicidar por el momento.” (Ibid., 1935, p. 4), onde 

faz uso de uma sarcástica retórica com o fim de provocar uma reflexão, acompanhada de 

críticas e de sentimentos de indignação que tentam seduzir o interlocutor: 

 

Publicado este plagio, se produce un fenómeno curioso en los 

circulillos de Los Compinches: Gran indignación, furia (uterina). 

¿Contra quién? ¿Contra Neruda por haber plagiado? ¿Contra Tagore 

por haber escrito diez años antes un poema bastante tonto y con las 

mismas ideas que iba a tener diez años despues Pablo Neruda? 

No. La indignación va contra el que descubrió el plagio.  

Es el colmo. 

Y por no dejar de equivocarse, los compinches se enfurecen con 

Huidobro, que no tenía arte ni parte en el asunto. Es más el colmo. 

(…). 

¿De dónde proviene el odio de Neruda a Huidobro? (…) 

Huidobro tiene la culpa de que Neruda haya plagiado. (…) 

Huiodobro tiene la culpa de que Tagore se dejara plagiar. (…)     

Ataquemos a Huidobro, calumniemos a Huidobro. (Ibid., 1935, p. 4). 
 

A finalidade de denunciar a injustiça praticada contra ele – tê-lo acusado de 

difamar Neruda, sem ter a certeza da sua autoria –, e questionar os ataques dos partidários 

de Neruda, através da sua ironia literária, tentando persuadir os leitores em benefício 

próprio. 

 Para aprofundar o conflito, surgiu a publicação da Antología de la poesía chilena 

nueva45, organizada por Eduardo Anguita e Volodia Teitelboim, na qual se incluíam 

somente dez poetas chilenos, excluía-se a prêmio Nobel de literatura Gabriela Mistral, e 

era dada toda importância ao vanguardista Vicente Huidobro, o que causou grande 

                                                           
44 Ibid., 1935, p. 2. 
45 Nela figuravam: Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Pablo Neruda, Ángel Cruchaga, Rosamel del Valle, 

Juvencio Valle, Humberto Díaz Casanueva, Omar Cáceres, Eduardo Anguita e Volodia Teitelboim. In: 

COSTA, René de. “Sobre Huidobro y Neruda”. Revista Iberoamericana, XLV, nº 106-107, 1979. 
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indignação na esfera intelectual chilena e aumentou, ainda mais, a rivalidade entre os 

bandos nerudiano e huidobriano. 

 

Em abril de 1935, cometemos um novo desacato com a Antología de la 

poesía chilena nueva, que muito rapidamente se tornou motivo de 

escândalo. Os compiladores eram Anguita e eu mesmo e, abusando de 

tal condição, também nos incluímos entre os dez poetas selecionados. 

Não figurava Gabriela Mistral, mas sim Neruda, de quem se 

publicavam poemas ainda inéditos, que apareceriam no segundo tomo 

de Residencia. Figurava também De Rokha, que em nossa opinião, 

mesmo sob o olhar de hoje, estava justamente representado, mas ela 

acusou essa antologia de ser colonizada por Huiodobro, e não deixava 

de ter razão. (TEITELBOIM, 1996, p. 216-217). 

 

Como era de se esperar, a defesa nerudiana contra-atacou esclarecendo que Veinte 

poemas... não era um plágio e sim uma paráfrase. Também aproveitaram a oportunidade 

para acirrar ainda mais os ânimos e acusar o criacionista de plagiar Verlaine e de 

parafrasear Rubén Darío, quando este último visitou o Chile, em 1911. 

 Huidobro não deixou passar a investida e decidiu publicar “Tan desgraciado”46, 

texto no qual acusava Neruda de falsificar cartas contra ele mesmo e de utilizá-las para 

se beneficiar: “Es un modo como otro de hacerse réclame” (Ibid., 1935, p. 7); e 

“Precisemos”47, onde negava com veemência qualquer semelhança ou paráfrase de Rubén 

Darío, citadas pelo devoto nerudiano, Rocco del Campo: “3º Le desafío a que publique 

frente a frente mi texto y el texto parafraseado. (...) No hay ni imitación, ni paráfrasis. 

Quien tal afirme prueba sólo su ignorancia y su estupidez. (Ibid., 1935, p. 4). Ademais, 

desmentia, rotundamente, seu conhecimento e sua participação nas acusações de plágio 

relacionadas a Neruda: 

 

1º Es absolutamente falso que yo haya conocido el plagio de Neruda a 

Tagore publicado en el segundo número de la revista “Pro” antes de 

aparecer en esa revista. (…) No he tenido ninguna intervención en la 

redacción de la revista “Pro”. (Ibid., 1935, p. 4). 

 

Por fim, acusava Neruda de querer desprestigiá-lo e o agredia verbalmente:  

 

4º Ignoro por qué razón el señor Neruda cada vez que puede trata de 

socavarme hipócritamente. Se diría que soy su dolor de cabeza. Y yo 

me preocupo tan poco de él. Ahora que si es verdad que el Sr. Neruda 

ha dicho que yo le he acusado a un escritor argentino de ser un espía 

                                                           
46 Ibid., 1935, p. 7-8. 
47 Ibid., 1935, p. 4-5. 
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policial chileno, donde le encuentre le escupiré la cara por calumniador. 

(Ibid., 1935, p. 5). 

 

Além de reafirmar sua postura social e política em benefício da classe trabalhadora: “6º 

Pienso que el deber de todo escritor es acercarse al proletariado, estudiar sus problemas, 

sus luchas, sus reivindicaciones y aprender humildemente a servir la gran causa de la 

revolución o sea de la justicia.” (Ibid. ,1935, p. 5). 

Como vimos anteriormente, o pontapé inicial desta polêmica foi a publicação de 

dois artigos em 1934. O primeiro, “El affaire de Neruda-Tagore”, sem assinatura, acusava 

o plágio de Neruda a Tagore, e, o segundo, “Pablo Neruda, plagiario o gran poeta”, 

assinado pelo “Justiciero”, confirmava o plágio descoberto por Volodia Teitelboim, com 

o qual o autor anônimo não só desprestigiava Neruda e seus camaradas, mas também 

desqualificava sua poesia modernista. 

A defesa nerudiana não hesitou em culpabilizar Huidobro, que, por sua vez, 

negava ser o autor dos artigos, mas também não deixava de fazer críticas ao plágio de 

Neruda a Tagore e de depreciar a qualidade da poesia nerudiana, através de uma escrita 

extremamente sarcástica. Assim, com o obtjetivo de polemizar, ou melhor dito, de intervir 

no pequeno mundo literário do Chile (depois do seu retorno da Europa), Huidobro fez 

uso do recurso discursivo da ironia “Huidobro tiene la culpa de que Neruda haya 

plagiado”; “Huidobro tiene la culpa de que Tagore se dejara plagiar”, (Ibid., 1935, p. 2), 

para, deste modo, objetivar a polêmica e inverter a lógica discursiva da agressão e manter 

a aparência de benevolência, de homem indulgente, mas desafortunado. 

Outra estratégia de persuasão bastante utilizada pelo vanguardista eram as 

perguntas retóricas, mediante as quais formulava seu pensamento e se expressava de 

forma eloquente, com o fim de manipular a situação a seu favor e atrair seguidores – “¿Es 

un poeta estimable?, ¿Es un imitador de los primeiros creacionistas chilenos y españoles? 

Ataquemos a Huidobro, calumniemos a Huidobro” (Ibid., 1935, p. 2). 

Da mesma forma que utilizava a ironia e as perguntas retóricas, apelava à 

“literatura de combate” (GELADO, 2006, p. 41), começando pelos títulos e enunciados 

polêmicos que se vendiam em um piscar de olhos; continuando com os apelidos de 

desprezo referentes a seus inimigos: “compinches”, “mediocre”, “reptiles”, “chismoso”, 

“intrigante”, “desgraciado”, “literatoide”; recriminando qualquer retaliação adversária 

contra si: “Quien tal afirme prueba sólo su ignorancia y su estupidez” (Ibid., 1935, p. 4); 

e agredindo seus opositores “Le considero a usted un perfecto idiota, un cretino absoluto 



69 
 

y nadie más cobarde que Ud.” (Ibid., 1935, p. 3), com palavras, frases e/ou argumentos 

injuriosos. 

Portanto, embora esses textos se apresentem como artigos ou cartas, participam 

das qualidades do gênero dos manifestos. Pois, conforme os estudos de Viviana Gelado 

(2006), podemos ratificar a ideia de que o título é um dos principais elementos do 

manifesto, já que nele se concentram as primeiras impressões sobre o conteúdo e a forma 

do texto: “A importância do título é fundamental, posto que cifra o medular da proposta 

de cada grupo. Além de seu valor estratégico e performático instantâneo (...).” 

(GELADO, 2006, p. 44). Outra característica que podemos identificar no discurso do 

antipoeta é a enumeração dos argumentos, própria dos manifestos de vanguarda, 

especificamente no artigo “Precisemos”, onde listou passo a passo todas as ponderações 

ligadas à polêmica, como também indica Gelado (2006). Além disso, vemos que o 

conteúdo listado contém respostas e defesas, ataques e provocações, confissões e 

reflexões, método usado por Huidobro para dirigir-se ao alvo e aos espectadores, de forma 

direta. 

 

há no período um espírito de rebelião e oposição que se traduz na 

utilização de formas verbais do imperativo, metáforas combativas ou 

inflamatórias, asserções negativas, injúrias, formas de exortação e 

invectiva, provocações, boutades, toda sorte de paradoxos, advérbios 

assertivos, etc. (GELADO, 2006, p. 49). 

 

Deste modo, podemos inferir que Huidobro adotou uma linha de combate  

utilizando seus escritos de caráter polêmico, para romper publicamente com Neruda, 

desacreditar sua poesia romântica e desmoralizar os seus seguidores, apresentando um 

discurso que era, ao mesmo tempo, combativo (pelas suas características manifestárias), 

magoado e sensível: “Ignoro por qué razón el señor Neruda cada vez que puede trata de 

socavarme hipócritamente” (HUIDOBRO, 1935, p. 5).  

 

Neste sentido, são características funcionais comuns a estes três gêneros 

[manifesto, panfleto, polêmica]: a tomada de posição de seu(s) 

assinante(s); o consequente requerimento perante o público de aderir ou 

de explicitar o desacordo; o cariz performático do discurso, que 

significa a assunção de um risco e expressa um juramento ou promessa 

por parte do(s) signatário(s); e a presença de momentos agnósticos ou 

refutativos. (GELADO, 2006, p. 37-38). 

 

Inclusive, com as críticas a Neruda, ele tentou criar uma nova consciência, 

negativa, sobre a poesia nerudiana, plagiária, e constituir uma forma de reconhecimento 
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coletivo, que garantisse sua hegemonia estética e sua glória literária: “a mí me interesa 

ser el primer poeta después de Huidobro” (HUIDOBRO, 1935, p. 3). 

Em vista disso, é oportuno mencionar que os artigos publicados por Huidobro 

podem ser considerados como equivalências dos manifestos vanguardistas, dado que 

contêm todas as características próprias do manifesto como gênero discursivo e também 

“como gênero demonstrativo adjacente ao panfleto e à polêmica” (GELADO, 2006, p. 

37), os quais se sustentam sobre a base de um discurso polêmico carregado de 

pensamentos, emoções e paixões, através do qual Huidobro definia seus inimigos, Neruda 

e companhia, seus seguidores e os princípios de uma mensagem destinada a difamar o 

diplomata e a desprestigiar sua poesia, com o fim de revolucionar a esfera social, política 

e intelectual e realçar seu reconhecimento coletivo, ligado ao idealismo da palavra e aos 

valores poéticos. Assim, a “guerra metafórica” ou “guerra de palavras” decorrente do 

intercâmbio de provocações e insultos escritos entre os compatriotas chilenos centra-se 

na contestação e na negação do discurso adverso, essencialmente através da palavra 

escrita, portadora de ataques, difamações, injúrias, que envolve elementos axiológicos, 

gramaticais e modalizadores, para definir a posição do enunciador (Huidobro), do inimigo 

(Neruda) e da polêmica (o plágio). 

Igualmente, vimos que Huidobro, sob a marca de polemizador, assumiu 

abertamente a contenda desqualificando Neruda, sempre tentando seduzir com novas 

propostas apresentadas dentro da instituição literária: 

 

… para polemizar hay que estar en desacuerdo sobre algunos puntos 

importantes y particulares. Así el discurso polémico puede definirse 

como el enfrentamiento de tesis personales dentro de un conjunto 

ideológico común; polemizar es intentar falsificar (en el sentido lógico 

del término y en el sentido corriente) la palabra del otro. (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1980, p. 17). 
 

3.3. Aqui está Neruda 

 

Por outro lado, Neruda, que até esse momento não tinha se manifestado 

pessoalmente, mas somente mediante seus partidários, não hesitou em responder à 

afronta. Primeiro, ele decidiu incluir uma nota final na quinta edição de Veinte poemas..., 

publicada em Santiago, em dezembro de 1937, na qual escrevia o seguinte: 

 

Com o coração mergulhado na guerra espanhola, surpreende-me pela 

quinta vez que este livro se reedita sem tempo sequer para o poder rever. 

Uma única palavra final: o poema 16, no essencial, é uma paráfrase de 
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“O jardineiro”, de Rabindranath Tagore. E isso sempre foi 

publicamente conhecido. Aos ressentidos que de algum modo tentaram 

aproveitar, na minha ausência, esta circunstância caiu-lhes em cima o 

esquecimento que lhes cabe pela dura vitalidade deste livro adolescente. 

Aos meus queridos amigos, como o grande escritor Diego Muñoz, à 

cintilante inteligência e nobreza de Tomás Lago, ao coração vivo e 

esplêndido de Rocco del Campo, é dedicada a edição de um livro que 

viram brotar de mim como planta irresistível ou metal remoto que 

permanece. (NERUDA, apud TEITELBOIM, 1996, p. 216). 

  

Porém, adicionalmente, incendiou ainda mais o duelo ao divulgar o poema “Aquí 

estoy”, escrito em panfleto – cuja circulação, clandestina e sem assinatura, teria começado 

em 1935, e sua edição pública apareceria em Paris, em 1938 – contra o escritor chileno 

Pablo de Rokha48, mas também contra seus adversários e, principalmente, contra Vicente 

Huidobro: 

 

(…)  

Cabrones!  

Hijos de puta!  

Hoy ni mañana  

Ni jamás acabaréis conmigo! 

Tengo lleno de pétalos los testículos 

Tengo lleno de pájaros el pelo, 

Tengo poesía y vapores 

Cementerios y casas 

Gente que se ahoga 

Incendio en mis Veinte poemas, 

En mis semanas y en mis caballerías 

Y me cago en la puta que os malparió, 

Derrokas, patíbulos, 

Vidobras, 

(...) 

 

Venid a lastimarme con esputos 

De la mañana a la noche, 

No inauguréis nuevos adulterios con jóvenes vacas amaestradas, 

No os hagáis secuestrar, 

Ni mañana os hagáis comunistas de culo dorado, 

Sino verted vinagre, 

Echad por la boca el semen recogido en las vulvas de las 

prostitutas 

Y rociad las paredes de los water-closets 

Con toda vuestra mierda que os condeno a tragar otra vez 

Con el solo hecho de que yo de la mañana a la noche escribo 

Cosas llenas de agujas y cenizas, 

Aguas amargas caídas para siempre en vuestra muerte. 

 

Muerte, muerte, muerte, 

                                                           
48 Galardoado com o Prêmio Nacional de Literatura do Chile em 1965, é considerado um dos quatro grandes 

da poesia chilena junto a Vicente Huidobro, Gabriela Mistral e Pablo Neruda. 
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Muerte al ladrón de cuadros 

Muerte a la bacinica de Reverdy 

Muerte a las sucias vacas envidiosas 

Que ladran con los intestinos cocidos en envidia.  

(…).  

(NERUDA apud CROCE, 2007, p. 258-259). 

 

Evidentemente, Neruda se defendeu com um golpe inesperado, que repercutiu em 

ambos os lados do oceano, com uma lírica belicosa e extremamente violenta, cujos versos 

ameaçantes desataram toda a ira e a indignação que sentia contra seus compatriotas e 

definiram sua mortal linha de defesa. Não hesitou em enfrentar as declarações 

huidobrianas, contra-atacando-o com um poema agressivo, não só para se proteger, mas 

também para desprezar o criacionista e injuriá-lo publicamente, “Cabrones!/ Hijos de 

puta! (Ibid, 2007, p. 258); para maldizê-lo e desejar sua morte: “Muerte, muerte, muerte,/ 

Muerte al ladrón de cuadros” (Ibid, 2007, p. 260); e para constrangê-lo mediante o uso de 

recursos vulgares e antipoéticos: “Echad por la boca el semen recogido en las vulvas de 

las prostitutas/ Y rociad las paredes de los wáter-closets/ Con toda vuestra mierda que os 

condeno a tragar otra vez” (Ibid, 2007, p. 259). Nas palavras de René de Costa (1979), 

“el poema, (…), es extremamente violento y no puede extrañar que tuviera inmediata y 

duradera repercusión, dentro y fuera de Chile” (COSTA, 1979, p. 274). 

Outro aspecto que chama a atenção nos versos nerudianos é o assíduo emprego de 

elementos repulsivos, ao longo de todo o poema: “Y me cago en la puta que os malparió”, 

“Con toda vuestra mierda que os condeno a tragar otra vez” (Ibid, 2007, p. 259), os quais 

passaram a funcionar como um recurso estilístico, cujo significado deixa em evidência o 

profundo sentimento de ódio e de raiva que cercava o poeta naquele momento. Porém, a 

antítese do discurso nerudiano com relação às suas obras literárias, carregadas de uma 

lírica romântica e apaixonada, mostra uma faceta pouco conhecida (ou desconhecida) do 

poeta e diplomata. 

Seria possível mencionar que a cólera e o desejo de vingança se apoderaram da 

poesia de Neruda e o levaram a usar recursos escatológicos, característicos de um ato 

repulsivo, com o qual revelou sua debilidade frente às críticas, utilizando uma linguagem 

obscena, concentrada na vulgarização do discurso poético, extremamente distante da 

poesia amorosa, que em outros momentos o caracterizara. No entanto, esboçando uma 

leitura contemporânea de “Aquí estoy”, essa espécie de ruptura de isotopia estilística da 

poesia de Neruda (que combina os epítetos soezes com uma elaborada e racional retórica 

da lírica) é precisamente o que configura a potência vanguardista desse poema, e o coloca 
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não apenas entre as melhores peças do gênero manifesto, mas também entre as mais 

memoráveis composições de escárnio e maldizer. 

Todavia, a recepção desse poema na época da polêmica diz muito quanto à 

capacidade e às contradições do ambiente literário das vanguardas hispano-americanas, e 

neste caso, em especial, do Chile (atravessado pelo uso abusivo de pseudônimos).49 A 

pesquisa de René de Costa (1979) constata que “Aquí estoy” começou a circular 

anonimamente entre os letrados santiaguinos em 1935, sendo considerado como uma 

resposta às provocações de Huidobro, que foi imediatamente atribuída a Pablo Neruda. 

No ano seguinte, 1936, em uma conferência na Universidade do Chile intitulada “El 

nuevo arte poético y Pablo Neruda”, Arturo Aldunate50 fez uma análise da trajetória 

nerudiana, em que ressaltou a importância da sua obra: “Neruda es, sin duda, uno de los 

representantes más destacados de la actual generación de poetas nuevos. (...) se le 

considera uno de los poetas más profundos, potentes y verdaderos de nuestros días” 

(ALDUNATE, 1936, p. 4). Ao percorrer as principais obras do poeta chileno, como 

Crepusculario, Veinte poemas, Residencia en la tierra, Canto general, também deu a 

conhecer alguns fragmentos do poema “Aquí estoy”, introduzindo-o melindrosamente da 

seguinte maneira: “Desgraciadamente, se trata de una composición que, por su índole 

personal, no puede ser dada a conocer totalmente y que, por el lenguaje crudo que en ella 

se emplea, debe quedar al margen de lo que puede publicarse” (Ibid, 1936, p. 10). 

Deste modo, Aldunate apresentava à plateia intelectual chilena o poema, mas 

censurando-o devido ao violento conteúdo das suas palavras, embora também confirmava 

a autoria de Neruda: “Resulta extraño ver a Pablo Neruda, el hombre tranquilo por 

excelencia, levantarse ardiente de ira y de desprecio. Como un torrente que se despeña 

desde lo alto, rueda su imprecación” (Ibid, 1936, p. 10). Para dar conta de “Aquí estoy”, 

Aldunate escolheu as seguintes estrofes: 

 
Aquí estoy con mis labios de hierro 

y un ojo en cada mano, 

y con mi corazón completamente, 

y viene el alba y viene el alba, 

y viene el alba 

y estoy aquí a pesarde perros, a pesar 

de lobos a pesar 

de pesadillas, 

a pesar de pesares 

                                                           
49 Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Rokha, Rosamel del Valle, Juvencio Valle, Rubén Darío, 

Fernando Pessoa, Liliana Bodoc, dentre outros.  
50 Poeta, crítico, engenheiro e matemático. Prêmio Nacional de Literatura do Chile em 1976.  
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estoy lleno de lágrimas y amapolas cortadas 

y pálidas palomas de energías, 

y con todos los dientes y los dedos escribo 

y con todas las materias del mar, 

con todas las materias del corazón escribo. 

…………………………………………………… 

 

tengo lleno de pájaros el pelo, 

tengo poesía y vapores, 

cementerios y casas 

gente que se ahoga, 

incendios, 

en mis veinte poemas. 

(ALDUNATE, 1936, p. 10). 

  

Bastante  mais moderados do que o resto do poema, estes versos foram criticados 

por Aldunate, devido à sordidez da linguagem e, por essa razão, o texto não foi publicado 

em sua totalidade por ele, que não concordava com a crueza das palavras e as ofensas 

pessoais dirigidas a Huidobro e aos demais poetas considerados inimigos. 

Conforme de Costa (1979), em junho de 1938 apareceu a publicação de dito 

encontro na Universidade do Chile, na revista Ercilla, já que nesse momento a guerrilha 

literária entre os dois poetas estava no ápice. O crítico espanhol confirma que somente se 

publicaram alguns dos 250 versos que continha o poema: “Aldunate había publicado 63 

versos. La versión mecanoescrita consta de cinco folios y de unos 250 versos” (COSTA, 

1979, p. 273), por isso, decidimos incluir a versão completa do poema que segue a 

continuação: 

 

AQUÍ ESTOY 

Pablo Neruda 

 

 Aquí estoy con mis labios de hierro 

y un ojo en cada mano 

y con mi corazón completamente, 

Y viene el alba, y viene  

el alba, y viene el alba, 

y estoy aquí a pesar 

de perros, a pesar  

de lobos, a pesar  

de pesadillas, a pesar  

de ladillas, a pesar de pesares 

estoy lleno de lágrimas y amapolas cortadas, 

y pálidas palomas de energía, 

y con todos los dientes y los dedos escribo, 



75 
 

y con todas las materias de mar, 

con todas las materias del corazón escribo. 

 

Cabrones! 

Hijos de puta! 

Hoy ni mañana 

ni jamás 

acabaréis conmigo! 

Tengo llenos de pétalos los testículos, 

tengo lleno de pájaros el pelo, 

tengo poesía y vapores 

cementerios y casas, 

gente que se ahoga, 

incendios, 

en mis Veinte poemas, 

en mis semanas, en mis caballerías, 

y me cago en la puta que os malparió, 

derrokas, patíbulos, 

vidobras, 

y aunque escribáis en francés con el retrato  

de Picasso en las verijas, 

y aunque muy a menudo robéis espejos y llevéis a la venta 

al retrato de vuestras hermanas, 

a mí no me alcanzáis ni con anónimos, 

ni con saliva. 

existo, entre metales, y la harina y las olas, 

entre el mundo y el cielo, con un corazón lleno de sangre  

y de rocío. 

Venid a lastimarme con esputos 

de la mañana a la noche, 

no inauguréis adulterios con vacas amaestradas, 

ni os hagáis secuestrar, 

ni mañana os hagáis comunistas de culo dorado, 

sino verted vinagre, 

echad por la boca el semen recogido en la vulva 

de la prostituta, y rociad las paredes de los water-closets 

con toda vuestra mierda que os condeno a tragar otra vez 

con el solo hecho de que yo en la mañana y en la noche 

escribo poemas llenos de piedras y lamentos, 

cosas llenas de agujas y cenizas, 

aguas amargas  

caídas para siempre en vuestra muerte. 

 

Muerte! Muerte! Muerte! 

Muerte al ladrón de cuadros, 

muerte a la bacinica de Reverdy, 

muerte a las sucias vacas envidiosas 

que ladran con los intestinos cocidos en envidia, 

en cal y podredumbre. 

Muerte al bandido  
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que cambia fechas en sus libros y con la otra mano 

vive de puro perro y puro rico, 

vive de obscuras administraciones, 

vive falsificando incestos 

con hijas de madres ultrajadas! 

Muerte al bandido, al estafador de diez años, 

cuadros, muebles, tíos, provincias saqueadas, 

y después, a colgar de las babosas barbas del coronel, 

y del útero podrido de la podrida esposa del coronel. 

 

Huid de mí, podridos, 

haced clases de estética y callampas, haceos raptar y 

Poseer por scouts finlandeses, 

mercachifles hediondos a catre de prostituida, 

pero a mí no me vengáis, porque soy puro, 

y con la garganta y el alma os vomito catorce veces, 

os vomito cuatrocientas veces, a vosotros, 

a vuestras jeringas, aunque colaboréis en La Opinión  

y en la matonería, aunque cada día cultivéis  

con mayor atención vuestra bilis y vuestra mierda, 

y os colguéis de los talones de El Mercurio y el oro, 

y aunque escribáis montañas tibias perfectamente pútridas 

permitidme una pálida cosa, 

con treinta años ardientes, 

con un alma de hueso y laberinto, 

permitidme  

cagarme en vuestros codos y en vuestras abuelas, 

y en las revistillas de jóvenes Ombligos 

en que derretís las últimas chispas que os salen del culo. 

 

[…] 

 

Mientras el mundo se surte de llantos a cada lado, 

y los trabajadores y los alcaldes crujen de sangre 

mientras el mapa se sobrecoge entre las sábanas 

y la angustia hace gritar a los cabildos, 

hay literatos de siniestra cara, 

ladrones verdes, payasos de París, 

miserables de Talca, 

descubriendo odio, 

fabricando pequeños <<plagios>>, 

disfrazados de comunistas, náufragos y fecales, 

y mientras a la mamá sacan dinero, 

al coronel sacan dinero, 

a la mamá sacan dinero, 

alcoronelalamamásacandinero-sacan, 

viva el comunismo! 

dicen los letrina-literatos 

mientras el mundo cae y nace, 
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sólo el odio y la envidia crece en sus uñas, 

y se preocupan de denunciar,  

de mancillar, los hediondos, 

mientras Alberti lucha, 

González Tuñón lucha, 

Aragón lucha, 

los hediondos disfrazados 

corren atrás de la literatura 

echando sangre de parto maldito, 

echando abecedarios y pescados vinagres, 

diciendo: acusemos a aquél 

y así llegaremos a creer que somos genios, 

los hediondos, 

incapaces del bien, incapaces del mal, 

incapaces del suelo. 

 

Porque morirán muertos, entre eructos 

de doctores borrachos y pedos traducidos, 

porque el gusano está vivo entre ellos y ordena, 

porque han nacido entre muelas cariadas  

y gatos escupidos, 

porque su sangre de sobaco sucio 

será fuente de víboras siniestras, 

porque hasta a ellos llegarán a morderlos 

sus hijos llenos de lenguas, 

y hasta el de Thalca con Vincente espanto 

llegarán algunos días con cuchillo 

diciendo: <<Antes de que hables y publiques, 

devuelve cabrón de aire, lo que robas, 

los aguafuertes, los óleos, los pesos, 

pesos, pesos, pesos, 

ladrón de camaradas, 

hipo de cerdo>>, 

y entonces en la sombra, Apollinaire 

y otros muchos contestan: 

<<Aquí estuvo el inmundo, 

moviendo las aletas, secuestrándose 

y dando pequeños gritos de niña raptada. 

Albión me teme, seré presidente,  

yo y Picasso (y un pedo se le escapa). 

Horror de sueños, carencia de venas, 

aquí pasó, su nombre transformó, 

y en talquinas uniones anónimos enviaba 

panfletos purulentos repartió 

y lamiendo escritores y sobornando puertas 

su destino de loro bisiesto continúa>>. 

 

[…] 

 

No, villanos, a mí no me engañáis, 
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si el mundo se transforma, 

caed en la ciénaga, al luto y a la lepra, 

al francés y a la megalomanía 

vargasvilas con cabezas de zorras, 

d’anunzios de a cuarenta,  

a mí no me asustáis 

con pequeños insultos que podéis repetir 

llenos de gozo a vuestras enfermeras, 

aquí estoy 

echando hasta morirme poemas por los dientes, 

hasta que me matéis 

a veneno y a sombra. 

 

Pero nunca! Prefiero morir matando  

vuestros cadáveres de 50 años, 

y, desde hoy, tendréis hundida la espada  

en vuestros intestinos de envidia y de fracaso 

para que gritéis: <<Neruda plagia>>, <<Neruda no 

existe>>, 

y os caguéis de melancolía. 

Muertos! Muertos en castellano, en francés y en pus, 

muertos en horrorosa cascada de amargura, 

corred al nicho, ahora, ahora mismo,  

corred al nicho enarbolando un nuevo truco 

de identidad falsificada! 

 

Pero aún es tiempo del catolicismo, 

os quedan sotanas y nuevas posturas por ensuciar, 

tristes cobardes, os quedan aún la teosofía 

y las escuelas por correspondencia! 

Ya habéis escrito la biografía de <<Papá>> 

por su hija caliente, 

ya habéis empeñado las pezuñas del coronel  

en el Chile agricultor, 

ahora vended a vuestras madres 

Y dedicaos al ciclismo! 

 

Yo he conocido rebeldes: artesanos, 

poetas de frente limpia y manos limpias, 

seres humanos, pero no peste, y lepra y pus y callos  

como vosotros! 

Conocedme: 

soy el que sabe y el que canta, 

y no podréis matarme aunque os partáis las venas 

y volváis a nacer entre orines! 

 

Adiós a muerte, 

adiós a vida, fracasados, 

aquí estoy con harinas y simientes, 

aquí estoy haciendo pájaros, 
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aquí estoy solo. 

Venid horribles seres muertos 

a clavar cadáveres en mi alma, 

para que en vuestra muerte,  

en el horrible olor a muerte 

de vuestras muertes, 

os ayude a salir de las tumbas amargas 

en que estaréis llenos de baba pútrida 

con el olvido a cuatro labios 

y una víbora negra en la garganta! 

 

Madrid, 2 de abril de 1935. (CROCE, 2007, p. 258-264) 

  

Nestas estrofes, a inversão da lírica nerudiana, de uma mais apegada à natureza 

emocional para outra particularmente escatológica, provocou uma clara sensação de 

estranhamento geral na plateia chilena, que obrigou Aldunate a adotar uma postura crítica 

que rejeitava o poema, mas ao mesmo tempo deixava em evidência a capacidade poética 

de Neruda, já que nesses versos se refletia a força, a musicalidade, a natureza viva da 

poesia nerudiana, pois, ao estar tomado pela indignação e movido pela fúria, o poeta foi 

capaz de criar uma obra inédita, que permitiu indagar a sinceridade da sua expressão com 

um estilo essencialmente vanguardista.  

É importante assinalar que durante essa época Neruda já tinha escrito dois volumes 

de Residencia en la tierra, o primeiro publicado em Santiago, 1933, e o segundo em 

Madri, 1935, cujos poemas expressam o vazio de um estado mental e corporal 

compenetrado com um mundo interior em conflito com a realidade externa, mediante a 

utilização de imagens cíclicas, ritualísticas e rítmicas sem censura, identificadas com a 

natureza, em uma escrita que se quer antiestilística e cuja sintaxe desconexa rompe com 

o esquema tradicional de poesia. “Residencia en la tierra se ocupa de una mudanza 

íntima, de un cambio de mentalidad que conlleva a una crisis raigal de valores” 

(YURKIEVICH, 1997, p. 220). Além disso, o estreito contato com os poetas espanhóis 

da Generación del 27, especificamente com Federico García Lorca e Rafael Alberti, foi 

crucial para a renovação poética de Neruda, quem na revista Caballo verde para la 

poesía, fundada em 1935 e dirigida por ele, já polemizava em favor da poesia impura.  

Deste modo, confirma-se o abrangente recorte promovido pela crítica à época no 

poema exibido naquela palestra de Aldunate, talvez para evitar uma contenda ainda mais 

violenta entre os poetas chilenos, ou, quiçá, para não expor Neruda, ou para proteger 

Huidobro das injúrias proferidas pelo diplomata, motivos que justificariam, parcialmente, 

a não publicação completa do escrito e sua circulação clandestina. “Así sobrevivió ‘Aquí 
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estoy’, pasando de mano en mano, circulando entre bibliófilos y eruditos ya que no se 

publicó por ser impublicable.” (Ibid., 1979, p. 274). 

Outro motivo que nos leva a acreditar na clandestinidade do poema seria que, 

talvez, devido à sua condição de diplomata, Neruda foi muito mais cauteloso do que o 

criacionista e seus aliados ao não assinar o poema “Aquí estoy”, e com isso não se assumia 

inimigo público de Huidobro, já que para ele era mais eficaz manter as aparências de 

homem equilibrado e atacar no momento certo do que ficar exposto e ser julgado pelo 

mundo inteiro. Como ele mesmo dizia: 

 

Os poetas devem ser como esses enormes paquidermes, com dentes de 

marfim e trombas como mangueiras para espalhar água, que pôde ver 

nas manhãs de Ceilão, e não como as feras que entre si disputam até à 

morte um pedaço de carne, porque, ao fim e ao cabo, esse animal são 

eles mesmos, o sentido da dignidade autodevorada. (TEITELBOIM, 

1996, p. 221). 
 

Neruda já tinha conseguido a consagração internacional, através do 

reconhecimento da sua obra pelo público e pela crítica. As traduções da sua poesia, em 

diversas línguas, só aumentavam, e, quiçá, por esse motivo não precisava disputar nada, 

nem muito menos dar esse espetáculo de insultos e impropérios à luz pública. “El poema 

es crudo, pero bueno. Es difamatorio, lo que explica que no fuese publicado y que sólo 

circulase de mano en mano.” (COSTA, 1979, p. 274). 

 Neste aspecto, podemos destacar que, assim como se acusava Huidobro de 

antedatar suas obras, com o fim de ser considerado o precursor do criacionismo, de certa 

forma Neruda também manipulou a data do seu poema “Aquí estoy”, publicado em 1938 

no meio da Guerra Civil Espanhola, com o propósito, subjacente e em nenhum caso 

ingênuo, de expor o comportamento e as atitudes antiliterárias de Huidobro, para ser 

julgado pelos próprios intelectuais, artistas, esquerdistas e críticos do mundo. 

 

3.4. Polêmica internacional 

 

Como vimos anteriormente, pouco antes de explodir a Guerra Civil Espanhola 

surgiu o enfrentamento entre esses dois grandes da literatura, fato que também causou 

comoção no âmbito internacional, devido à fama e ao cosmopolitismo dos poetas. 

É sabido que ambos os artistas não perdiam a oportunidade de se agredir 

mutuamente, através de sentimentos motivados pelo ódio e pelas difamações, que tiveram 

uma imediata repercussão nacional dividindo o Chile em uma “Alianza de Intelectuales 
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de Chile (nerudiana) en pugna con el Sindicato Profesional de Trabajadores Intelectuales 

de Chile (De Rokha-huidobriano)” (COSTA, 1979, p. 381). Ao mesmo tempo, esta 

polêmica teve um impacto internacional, que os levou a lutar durante a Guerra Civil 

Espanhola em diferentes posições, mas sempre dentro da esquerda. 

Neruda anunciava sua solidariedade e compromisso moral, social e político com 

o povo espanhol e com o bando republicano, o que o transformou em um símbolo mundial 

contra o fascismo. Huidobro, por sua vez, distanciou-se parcialmente da literatura para 

apoiar a causa republicana espanhola e combater, junto com eles, os fascistas espanhóis 

liderados por Franco. 

 Contudo, apesar de as desavenças pessoais e estéticas persistirem, estas passaram 

a ocupar um segundo plano, pois o que estava agora em jogo era uma questão política 

dentro da esquerda – uma questão que, talvez, ainda hoje permanece sem ser resolvida. 

Em uma carta enviada em outubro de 1938, Huidobro escreve a seu amigo “Poroto”: 

 

Soy comunista y ellos no lo son. Lo soy a pesar de los virajes y contra 

virajes del partido, a pesar de sus marchas y contra sus marchas. A pesar 

de los pesares. Y por eso no caigo en éxtasis ante los Frentes Populares 

ni ante las demagogias nacionalistas, aunque las cante Dimitrof, su 

madre y su abuela… (apud COSTA, 1979, p. 275). 
 

Assim, o que poderia ser considerado uma simples briga literária de vizinhos no 

cortiço de Santiago transformou-se em uma guerra política de índole internacional, ao 

ponto de, em plena Guerra Civil Espanhola, o Partido Comunista e a Association 

Internacional des Écrivains pour la Défense de la Culture (dentre eles, Tristan Tzara, 

Alejo Carpentier, César Vallejo, Juan Larrea e outros) decidirem intervir assinando, em 

maio de 1937, uma carta, idêntica para os dois poetas chilenos, na qual pediam o fim da 

discórdia e a união dos poetas em benefício da causa espanhola:    

 

Querido camarada y amigo: 

Estamos seguros de interpretar el sentimiento no sólo de todos los 

escritores hispanoamericanos, sino el de los antifascistas del mundo 

entero, al decirte que delante de la espantosa tragedia que aflige al 

pueblo español deploraríamos que pudieran seguir existiendo motivos 

de discordia entre tú y el camarada Pablo Neruda, luchadores ambos de 

la misma causa. (COSTA, 2007, p. 240-241). 
 

Com essas palavras de camaradagem, o círculo intelectual liderado por Tristan 

Tzara apelava à concórdia e pedia o fim de qualquer desavença, pois reconhecia a 

importância dos poetas e sua influência na literatura universal. 
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Huidobro aceitou a trégua momentaneamente. Neruda nunca respondeu a carta. 

Mas, em 1938, ficou evidente que a questão política desta polêmica excedia as motivações 

das vedettes de teatro de revista. Huidobro publicou “Miseria humana” (CROCE, 2007, 

p. 242-243), um artigo contra a Biblioteca da Unión Social de Buenos Aires (que o 

acusava de traição e de vínculos fascistas e, como represália, queimaria todas suas obras 

e substituiria seu nome). 

 

La comisión administrativa de esta biblioteca en su última reunión ha 

tomado la resolución siguiente: 

1º Despojar la biblioteca del indigno nombre de Vicente Huidobro que 

venía llevando. 

2º Quemar en acto público el retrato del traidor Vicente Huidobro (…). 

3º Quemar igualmente sus libros y poemas sueltos del mencionado 

traidor. (…).  

4º Hacer saber a nuestras filiales y a los compañeros de Montevideo, 

Río de Janeiro, Nueva York, París, Londres, etc. sus últimas 

vinculaciones con elementos fascistas y pasarles copia de sus cínicos 

artículos de confusionismo, en los que alaba la dictadura de Ibáñez.51 

5º Reemplazar el nombre apóstata que llevaba la biblioteca con el del 

gran camarada Pablo Neruda que tan heroicamente se ha portado en 

España y en Chile. (apud CROCE, 2007, p. 242-243).  
 

Evidentemente Huidobro negou, enfaticamente, o conteúdo dessa resolução: 

 

Se me acusa de fascista y de elogiar a Ibáñez y se me juzga sin oírme. 

En este un curioso procedimiento, desde luego típicamente fascista, 

recuerda otras épocas oscuras y se parece como dos gotas de agua a los 

procesos del nazismo alemán. (Ibid., 2007, p. 243). 
 

Como contra-ataque, os jovens intelectuais Braulio Arenas, Eduardo Anguita, 

Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa e Renato Jara assinaram um manifesto em defesa de 

Huidobro denominado “Contra la calumnia”, publicado em La Opinión, 1938, como 

forma de protesto pelas injúrias lançadas contra o criacionista, sob a argumentação de 

conspiração política. Além disso, no mesmo ano, começou a circular a revista 

vanguardista Mandrágora, encarregada de criticar fervorosamente a “poesia grasienta” e 

a estética nerudiana. 

 Já no ano seguinte, em maio de 1939, Huidobro concedeu uma entrevista, 

conhecida como “La poesía contemporánea empieza en mí” ao jornal santiaguino La 

Nación, na qual se referia à poesia como a “suprema contrucción del espíritu humano” e 

destacava a contribuição das antigas escolas – parnasiana, simbolista e modernista – na 

concepção da nova poética, e mais especificamente a contribuição de poetas como 

                                                           
51 Presidente da República do Chile em dois períodos: 1927-1931 e 1952-1958. 
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Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, dentre outros. No entanto, também 

declarava: 

 

Pero si le he de decir verdad, prefiero los poetas de mi tiempo a casi 

todos los pasados. Para mí, la poesía que más me interesa comienza en 

mi generación y para hablar claro, le diré que empieza en mí. Esto no 

quiere decir que no admire a las grandes figuras de otros tiempos, les 

admiro y respeto mucho, pero prefiero a los míos, a los que están más 

cerca de mi pecho. (HUIDOBRO, 1939, p. 5).  

 

Mas, induvitavelmente, foram outras as palavras que feriram a sensibilidade dos 

poetas contemporâneos. Primeiramente, quando lhe perguntaram pelo poeta espanhol 

García Lorca, respondeu: “es un poeta muy mediocre. Para mí no tiene ningún 

interés. En general, los poetas españoles carecen de imaginación y de inteligencia 

poética”. Em segundo lugar, uma fulminante declaração contra seu grande inimigo, 

Neruda: 

 

¿Qué piensa de Pablo Neruda? 
¿Con qué intención me hace usted esta pregunta? ¿Es forzoso 

bajar de plano y hablar de cosas mediocres? Usted sabe que no 

me agrada lo calugoso, lo gelatinoso. Yo no tengo alma de sobrina 

de jefe de estación. Estoy a tantas leguas de todo eso. 

¿Cree usted que esa poesía que usted llama gelatinosa puede hacer 

escuela en América? 
Es posible, pero sólo entre los mediocres. Es una poesía fácil, 

bobalicona, al alcance de cualquier plumífero. Es, como dice un 

amigo mío, la poesía especial para todas las tontas de América. 

(Ibid., p. 5). 

 

 Embora Huidobro não tenha deixado de desqualificar a figura de Neruda, é 

preciso destacar que Neruda, na sua condição de poeta e diplomata, consagrado em ambos 

sentidos, exercia uma enorme influência no âmbito literário e político, nacional e 

internacional. Sua posição de coordenador do Conselho de Escritores e de líder 

antifascista contra a Falange espanhola ajudou-o a mascarar politicamente a antiga 

disputa com seu compatriota, e a desacreditá-lo no meio artístico, conseguindo 

desvincular, em grande medida, o nome de Huidobro do cenário literário espanhol. Esta 

ideia se confirma no ensaio de Juan Larrea, citado anteriormente, no qual os poetas 

peninsulares optaram por não incluir Huidobro nas obras literárias e históricas da 

Espanha: 

 

 



84 
 

Dámaso Alonso, en su libro Poetas españoles contemporáneos, donde 

se ocupa del ultraísmo, no se toma la moléstia de mencionar a 

Huidobro, su promotor (...). Ramón Gómez de la Serna, en su libro 

Ismos, de 1947, sigue los pasos del actual presidente de la Academia 

Española. En la revista España apareció el siguiente juicio, mas bien 

autosalomónico, de Antonio Espina: “El tan cacareado poeta 

transatlántico y bilingue Vicente Huidobro es una calamidad. Ni es 

nuevo, ni es original, ni escribe bien”. Henriquez Ureija le nombra 

como poeta de baja categoria. Me consta, por haberlo oído de sus labios, 

que Alfonso Reyes abundaba en un juicio similar. (LARREA, 1929, p. 

214).  

 

Mas, atentando a que a questão política é crucial nesta polêmica, vale mencionar 

que, apesar de Huidobro sempre ter sido um artistocrata, filho da oligarquia, mantido pela 

fortuna familiar, também foi um cidadão extremamente comprometido com a política do 

seu país, assim como na Europa, especificamente na Espanha e na França. No Chile, sua 

incursão política foi curta, mas intensa. Foi proclamado líder do movimento estudantil e 

candidato “simbólico” à Presidência da República, o que, naquela época, representou uma 

nova perspectiva identitária, independente e autônoma, para a juventude chilena, algo 

inédito. Além disso, publicava constantemente, em jornais e revistas santiaguinas, artigos 

sobre política e economia, carregados de extensas críticas à classe dominante, em 

especial, ao presidente Arturo Alessandri, que via como um traidor pelo massacre dos 

trabalhadores da salitreira San Gregorio, em 1921, e por ter redigido a nova constituição 

chilena sem convocar uma assembleia nacional. 

No entanto, já na época da escrita do poema “Aquí estoy”, Neruda desaprovou o 

posicionamento político de Huidobro, como o de alguém que sempre esteve à margem 

das lutas políticas, disfarçado de falso comunista: 

 

Hay literatos de siniestras caras, 

Ladrones verdes, 

Payasos de feria, miserables de Talca, 

Descubriendo odios, fabricando pequeños plagios, 

Enviando anónimos que la peor enferma de histeria rechazaría. 

Disfrazados de comunistas, náufragos y fecales, 

Y mientras a la mamá sacan dinero, 

Al coronel sacan dinero, 

Viva el comunismo dicen las letrinas, 

Mientras el mundo nace y cae 

Sólo el odio y la envidia crecen en las uñas 

Y se preocupan de denunciar, de mancillar 

Los hediondos, 

Mientras Alberti lucha, 

González Tuñón lucha, 

Aragón lucha. (apud CROCE, 2007, p. 261). 
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Huidobro havia aderido ao comunismo no ano de 1931, mas renunciou em 1940, 

por causa do pacto germano-soviético e do assassinato de Trotsky. É curioso que a 

resposta ao poema de Neruda, por parte de Huidobro, tenha sido ainda mais vanguardista, 

e quase um verso a mais do poema: “Huidobro lucha”. Com efeito, Huidobro foi servir 

com os republicanos na Espanha e, posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, ao lado 

das tropas do Exército Francês de Libertação, onde obteve o grau de capitão. Assim, um 

pouco à maneira de César Vallejo, Huidobro teria assumido um gesto derradeiro de 

vanguarda radical unindo arte e vida: morreu em 1948. 

Neruda, por sua vez, começou a militar oficialmente no Partido Comunista no ano 

de 1945 – mesmo ano em que recebeu o Prêmio Nacional de Literatura no Chile –, e se 

manteve ativo até o fim dos seus dias. Difundiu, durante longos anos, panfletos e poesia 

comunista, inclusive chegou a elogiar o regime do ditador da ex-União Soviética, Stalin, 

e a dedicar-lhe alguns célebres poemas: “Oda a Stalin”, “Canto a Stalingrado” e “Nuevo 

canto de amor a Stalingrado”, os quais renegaria com o passar do tempo. Deste modo, 

vemos que Neruda desenvolveu uma relação de idílio com a União Soviética e com Stalin, 

durante uma época mais radical, em que foi inclusive condecorado com o “Premio Stalin 

por la Paz y la Amistad entre los Pueblos”. Posteriormente, escreveu seu Canto general 

(1950), inicialmente Canto general de Chile, livro que se transformou em um clássico da 

literatura hispano-americana e da poesia universal, catalogado por ele mesmo como seu 

“livro mais importante”, já que foi escrito em circunstâncias adversas, quando ele, pelo 

fato de ser comunista, começou a ser perseguido pelo governo de Gabriel González 

Videla, e teve que se exilar no estrangeiro durante alguns anos. 

 

3.5. Confissões post mortem 

 

 No livro autobiográfico Confieso que he vivido, publicado postumamente em 

1974, Neruda dedicou algumas páginas ao seu grande inimigo, Vicente Huidobro. Nesse 

livro, comentava de forma irônica sua relação com o vanguardista: 

 

Me es difícil hablar mal de Huidobro, que me honró durante toda su 

vida con una espectacular guerra de tinta. Él se confirió a sí mismo el 

título de “Dios de la Poesía” y no encontraba justo que yo, mucho más 

joven que él, formara parte de su Olimpo. (NERUDA, 2019, p. 300). 
 

 Com o passar dos anos, e apesar de não ter se reconciliado em vida, Neruda 

decidiu fazer as pazes com Huidobro, através de um significativo texto intitulado 
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“Búsqueda de Vicente Huidobro” (apud COSTA, 1979, p. 38), publicado pela revista 

Ercilla, em 1968, em comemoração ao vigésimo aniversário da morte do vanguardista. 

Nele, Neruda admitia a importante contribuição literária deixada pelo seu inimigo e 

manifestava sua admiração pela qualidade da poesia criacionista: 

 

Desde los encantadores artificios de su poesía afrancesada hasta las 

poderosas fuerzas de sus versos fundamentales, hay en Huidobro la 

lucha entre el juego y el fuego, entre la evasión y la inmolación. (…). 

Considero a Vicente Huidobro como un poeta clásico de nuestro 

idioma, y nos embarga esta corriente que no tiene desenlace, esta 

corriente inacabable de claridad. No hay poesía tan clara como la poesía 

de Vicente Huidobro. (NERUDA, p. 383). 

 

Nesse texto, além do reconhecimento público, Neruda se lamentava por não ter se 

aproximado de Huidobro antes de seu decesso: 

 

En sus últimos años Huidobro trató de reanudar y mejorar la relación 

que tuvimos brevemente cuando recién volvió por primera vez de 

Europa. Yo, herido por las incidencias de la guerrilla literaria, no acepté 

esta aproximación. Cargo con mis defectos provincianos como 

cualquier mortal. No me encontré com él en esos días, no lo encontré 

después. Desde entonces sólo he continuado el diálogo con su poesía. 

(Ibid., p. 384). 

 

No entanto, posteriormente, Neruda escreveu em Confieso que he vivido: 

 

Huidobro murió en el año 1948, en Cartagena, cerca de Isla Negra, no 

sin antes haber escrito algunos de los más desgarradores y serios 

poemas que me ha tocado leer en mi vida. Poco antes de morir visitó 

mi casa de Isla Negra, acompañando a Gonzalo Losada, mi buen amigo 

y editor. Huidobro y yo hablamos como poetas, como chilenos y como 

amigos. (Ibid., p. 302). 

 

É difícil saber qual das duas versões de um grande poeta como Neruda sobre esse 

desencontro, literalmente falando, é a mais verdadeira. 

Seja como for, durante a entrega do Prêmio Nobel de Literatura, em 1971, Neruda, 

novamente, trava um debate literário ao discursar que “el poeta no es un ‘pequeño Dios’. 

No, no es un ‘pequeño Dios’. No está signado por un destino cabalístico superior al de 

quienes ejercen otros menesteres y oficios” (Ibid., 1979, p. 279), com o qual homenageou 

o criacionista, ao mesmo tempo que manifestou sua discordância com a concepção que 

este tinha da poesia. 

Finalmente, em 1974, Neruda voltou a redigir mais um escrito sobre o criacionista, 

denominado simplesmente “Vicente Huidobro”, que apareceu como prólogo póstumo de 
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uma recopilação de textos franceses escritos pelo vanguardista, feita pelo poeta belga 

Fernand Verhesen. Nessa publicação, vemos um Neruda mais sentimental, no fim dos 

seus dias, referindo-se a Huidobro com um tom mais delicado, carregado de sentimentos 

conciliadores, através de uma composição lisongeira, uma homenagem que buscava 

transformar o passado em um presente amistoso e de reconhecimento à poética 

huidobriana: 

 

Huidobro, como Rubén Darío antes, es un importador de tendencias, de 

construcciones, de fragancias compuestas en el fuego central de la 

Europa de la Primera Guerra Mundial. Apollinaire, Juan Gris y el 

cubismo, el Ballet Ruso, desatan una nueva rosa de los vientos y nuestro 

Huidobro es el primer americano que mira adónde va la flecha, siente 

crecer la rosa en sus propias manos. No digo en su corazón: Huidobro 

es un artesano, arquitecto del castillo en el aire, orfebre empeñado en la 

alquimia. Su mundo mágico tiene la insistencia y el movimiento de una 

repetición manual: su destreza es la del maravilloso malabarista: sus 

relámpagos son producidos por un ejercicio voltaico nunca 

interrumpido. (Ibid., p. 385). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Apesar da posição da crítica com relação à vida e à obra do poeta bilíngue Vicente 

Huidobro, a qual durante um bom tempo se manifestou radicalmente a favor ou contra o 

autor do criacionismo, podemos concluir que a importância deste se funda sobre três 

pontos de vista. O primeiro, como propulsor das revolucionárias vanguardas que se 

gestaram na Europa, durante as primeiras décadas do século XX, considerando que 

Huidobro chegou na Paris de 1916 com sua teoria criacionista já elaborada e que se 

incorporou, de forma imediata e sem sublinhar diferenças, ao grupo de intelectuais 

europeus, com o fim de combater, em todos os âmbitos, a realidade estabelecida dessa 

época. O segundo ponto destaca seu mérito não só como transmissor das tendências 

vanguardistas francesas na Espanha, onde sua influência foi vital para promover a 

renovação da poesia peninsular e para forjar o primeiro movimento de vanguarda 

espanhol, o ultraísmo, mas também é relevante pelo contato dos jovens poetas espanhóis 

com sua teoria criacionista, a partir de 1918. E o terceiro, como introdutor e difusor dos 

movimentos artístico-literários da Europa, incluindo o criacionismo, na configuração da 

nova poesia chilena. 

A passagem huidobriana por Madri foi crucial para a renovação da poesia 

espanhola, já que, devido a essa intensa transmissão literária sobre ideias e técnicas 

vanguardistas em conjunto com os princípios criacionistas, Huidobro é considerado por 

alguns críticos fundador da primeira vanguarda surgida na Espanha, o ultraísmo, cujos 

fundamentos decorrem, entre outros, do criacionismo e do cubismo. Embora o artigo de 

Cansinos Assens colocasse publicamente a interrogação sobre a dualidade da paternidade 

do criacionismo (apontando Huidobro junto com o poeta francês, Pierre Reverdy, como 

os fundadores da estética criacionista), a partir da análise das publicações já citadas 

pudemos constatar que as argumentações tanto de Cansinos Assens quanto de Reverdy 

são contraditórias devido a que Huidobro, entre 1914 e 1916, na América Latina, já tinha 

escrito e publicado obras criacionistas como Non serviam, o prefácio de Adán e El espejo 

de agua, cuja “Arte poética” é considerada a base do criacionismo, o que nos levou a 

confirmar que não houve plágio por parte do chileno. 

 O importante, porém, para além da discussão sobre o plágio, é que nessas 

circunstâncias se desatou  outra controvérsia entre Huidobro e Guillermo de Torre, a qual 

teve consequências prejudiciais para o autor de Altazor. Após a entrevista de Reverdy, de 
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Torre e o grupo ultraísta manifestaram todo o seu apoio ao poeta chileno, a quem 

reconheciam publicamente como o único progenitor do criacionismo; inclusive, o crítico 

espanhol chegou a publicar um documento que comparava, cronológica e 

bibliograficamente, os poemas e as estéticas de ambos poetas em pugna, no qual 

desvalorizava as declarações do francês e reconhecia Huidobro como o verdadeiro 

precursor do criacionismo. No entanto, essa afinidade durou até a aparição do artigo 

huidobriano sobre a nova poesia de língua espanhola, no qual declarava que o ultraísmo 

era uma cópia degradante do criacionismo, o que causou uma reação negativa por parte 

dos ultraicos, mais pessoal do que estética, baseada em ataques, agressões verbais, cartas 

e campanhas em contra do chileno, dentro e fora da Espanha. Assim, Guillermo de Torre 

continuou sua disputa publicando obras, livros e artigos com novas versões que 

alimentavam ainda mais a discórdia sobre a paternidade do criacionismo e prosseguiu 

com a polêmica sobre El espejo de agua. 

Em vista disso, podemos dizer que um dos objetivos de Guillermo de Torre era o 

de prejudicar o chileno, já que, ao colocar em dúvida a paternidade do criacionismo 

depois de defendê-lo das declarações de Reverdy e de fazer um detalhado estudo 

comparativo de ambos poetas, somente reafirma sua determinação em desqualificar a 

obra do antipoeta e sua tentativa de eliminar o reconhecimento deste, não só como artista 

precursor do criacionismo, mas também como protagonista dos movimentos 

vanguardistas de inícios do século XX. 

Em outras palavras, a polêmica com Huidobro serviu de preâmbulo para que de 

Torre elaborasse suas novas concepções ideológicas e mercantilistas, manifestadas em 

1927 no Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica, baseadas na ideia de que o 

ultraísmo, primeiro movimento espanhol de vanguarda, fosse reconhecido também como 

a primeira corrente vanguardista da América Latina. Desta forma, os peninsulares não só 

se consolidariam como os precursores da primeira vanguarda latino-americana, mas 

também ampliariam seu campo literário e editorial, concretizariam sua autoridade 

artístico-cultural em território americano e garatiriam sua presença nos cânones da 

literatura internacional. 

Com relação à outra contenda protagonizada pelos compatriotas Vicente 

Huidobro e Pablo Neruda, podemos dizer que começou com a publicação, em 1934, do 

artigo “El affaire Neruda-Tagore”, seguido de “Pablo Neruda, plagiario o gran poeta”, 

nos quais se acusava, anônima e publicamente, Neruda de ter plagiado o escritor indiano 

Rabindranath Tagore. Os ataques, inquestionavelmente, foram atribuídos a Huidobro, 
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que, de imediato, aproveitou a ocasião para iniciar uma dura “guerrilha literária” contra 

Neruda e seus seguidores, publicando, nas mais famosas revistas e jornais santiaguinos, 

uma sequência de artigos polêmicos, cujo objetivo principal era desprestigiar Neruda. Em 

vista disso, afirmamos que Huidobro escreveu os artigos mencionados seguindo o mesmo 

critério dos manifestos vanguardistas, cuja base se concentrava na polêmica, neste caso 

contra Neruda e seus camaradas. 

O autor de Veinte poemas, intimado publicamente, respondeu à afronta de 

Huidobro. Primeiro, difundiu uma nota com a qual aclarava que efetivamente o poema 

16 era uma paráfrase de O jardineiro de Tagore, mas como algo abertamente conhecido 

pelo círculo literário em que se desenvolvia; e segundo, divulgou um poema anônimo, 

“Aquí estoy”, em 1934, cujas estrofes apresentavam versos extremamente violentos, 

destinados a humilhar, difamar e constranger o seu compatriota, mediante o uso de 

recursos repulsivos e escatológicos que evidenciavam o profundo sentimento de ódio de 

que estava tomado naquele momento. Cabe ressaltar que, durante essa época, o diplomata, 

de forma extremamente cautelosa, não assumiu a autoria do poema, até sua publicação 

oficial em 1938, em plena Guerra Civil Espanhola.  

Entretanto, com o discurso de “Aquí estoy”, testemunhamos uma peculiaridade, 

talvez nunca antes vista na obra de Neruda, um poema totalmente vanguardista, cuja  

lírica representa a antítese da poesia sentimental pela que era mais conhecido antes da 

publicação, em 1935, de Residencia en la tierra. A agressividade da resposta nerudiana, 

clandestina no ambiente literário, teve uma repercussão nacional que dividiu o Chile em 

dois bandos: nerudianos e huidobrianos, além da repercussão internacional, que envolveu 

o campo simbólico em torno dos seguidores e opositores de ambos os poetas, e também 

o retórico da academia. Assim, o que em um primeiro momento poderia ser considerado 

uma simples “guerrilha literária”, de cunho poético, transformou-se em uma briga de 

egos, que levou os intelectuais membros da Association  Internacionale des Écrivains 

pour la Défense de la Culture e do Partido Comunista a pedir o fim do conflito e a união 

de ambos os poetas em prol da causa republicana. 

O confronto perdurou até o decesso de Vicente Huidobro, cuja atitude de 

“pequeno deus” e notório egocentrismo lhe brindaram não só inumeráveis inimigos, mas 

também lhe custaram a censura da sua obra, tanto na Europa quanto na América Latina; 

ao passo que Neruda, por sua vez, era considerado um dos melhores poetas do século XX. 
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