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RESUMO 

 
A dissertação analisa a poesia da uruguaia Delmira Agustini (1886-1914), a partir da 

tarefa de tradução para o português brasileiro de seu último livro publicado em vida: Los 

cálices vacíos (1913). A partir da pesquisa bibliográfica sobre a recepção da sua obra ao 

longo do século XX, trabalha-se a hipótese de que a poética de Delmira Agustini 

apresentaria variações significativas em relação à estética modernista hispano-americana (na 

qual é geralmente afiliada pela historiografia literária), que permitem uma recuperação pelas 

vanguardas e um sucesso póstumo significativo para a produção literária feminina no resto 

do século XX. Assim, levando em conta a questão do erotismo (uma das chaves da estética 

do fin de siècle), a dissertação demonstra em Delmira Agustini uma utilização dos motivos 

vinculados ao erotismo de forma diferenciada àquela dos poetas (homens) canônicos desta 

época, cujo resultado seria a construção de uma voz poética feminina. Noutras palavras: da 

voz de uma poeta. Relendo a fortuna crítica de Agustini (que fundamentalmente enfatiza o 

erotismo em todas suas fases, p.e. Rubén Darío, Alberto Zum Felde, Emir Rodriguez 

Monegal, dentre outros) e combinando essa avaliação com a tradução completa de Los 

cálices vacíos e a análise de alguns dos poemas, a dissertação propõe também que existiria 

um vínculo entre a tradução cultural e o erotismo em Agustini. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Delmira Agustini, tradução, erotismo. 
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RESUMEN 

 

La disertación analiza la poesía de la uruguaya Delmira Agustini (1886-1914), a 

partir de la tarea de traducción para el portugués brasileño de su último libro publicado en 

vida: Los cálices vacíos (1913). A partir de la búsqueda bibliográfica sobre la recepción de 

su obra a lo largo del siglo XX, se trabaja la hipótesis de que la poética de Delmira Agustini 

presentaría variaciones significativas en relación con la estética modernista 

hispanoamericana (a la cual es generalmente asociada por la historiografía literaria), que 

permiten una recuperación por las vanguardias y un éxito póstumo significativo para la 

producción literaria femenina en el fin del siglo XX. Con eso, al tener en cuenta la cuestión 

del erotismo (una de las claves de la estética del fin de siècle), la disertación demuestra en 

Delmira Agustini una utilización de los motivos que se vinculan al erotismo de manera 

diferenciada a la de los poetas (hombres) canónicos de esta época, cuyo resultado sería la 

construcción de una voz poética femenina. En otras palabras: de la voz de una poeta. Al 

releer la fortuna crítica de Agustini (que fundamentalmente enfatiza el erotismo en todas sus 

fases, p.e. Rubén Darío, Alberto Zum Felde, Emir Rodríguez Monegal, entre otros) y al 

combinar esa evaluación con la traducción completa de Los cálices vacíos y el análisis de 

algunos de los poemas, la disertación propone también que existiría un vínculo entre la 

traducción cultural y el erotismo en Agustini. 

 

PALABRAS CLAVE: Delmira Agustini, traducción, erotismo. 
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…para sus buitres en mi carne entrego. 

todo un enjambre de palomas rosas. 

 

Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles, 

mi gran tallo febril... Absintio, mieles. 

viérteme de sus venas, de su boca... 

 

¡Así tendida, soy un surco ardiente 

donde puede nutrirse la simiente 

de otra Estirpe sublimemente loca! 

 

DELMIRA AGUSTINI: Otra estirpe 

 

 

 

 

…aos seus abutres na minha carne entrego. 

todo um enxame de palomas rosas. 

 

Dá às serpentes de seu abraço, cruéis, 

o meu talo febril... Absinto, méis, 

derrama de suas veias, de sua boca... 

 

Deitada assim, sou sulco ardente 

onde pode ser nutrida a semente 

da outra Estirpe sublimemente louca! 

 

(Outra estirpe. Tradução de Jessica Machado) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

A uruguaia Delmira Agustini (1886-1914) fez sua entrada na literatura através da 

poesia e participando do que a historiografia literária entende como modernismo hispano-

americano (no Brasil, geralmente é denominado como parnasianismo ou decadentismo de 

fin de siècle). A poeta – que doravante nos negamos a nomear como “poetisa”, para insistir 

na subjetividade da sua literatura antes do que na sua biografia – publicou em vida três 

livros: El libro blanco (frágil) em 1907, Cantos de la mañana em 1910, e Los cálices vacíos 

em 1913. Já de maneira póstuma em 1924 foram publicados El rosario de Eros e Los astros 

del abismo, além de inúmeras compilações.  

Embora sem desconsiderar o conjunto da sua obra, esta dissertação concentra-se 

especialmente no seu último livro publicado em vida: Los cálices vacíos, cuja única edição 

é de 1913 (facsimile no Anexo A). Avaliar, traduzir e analisar esse livro será o nosso 

principal objetivo. Pois a partir de Los cálices vacíos, em primeiro lugar, Agustini será vista, 

enquanto poeta, de maneira distinta, tanto pela instituição literária quanto por si própria. Em 

segundo lugar, porque nesse livro, para se autoconstruir como poeta, como sujeito criador 

com uma voz feminina, Agustini relê, seleciona e reorganiza seus livros anteriores, junto 

com seus novos poemas, e tenta elaborar um projeto estético; projeto que, infelizmente, 

ficou trunco devido à sua morte prematura e, aliás, curiosamente invisível no futuro, em 

grande parte pelo teor das publicações póstumas. 

Com intuito de contribuir, com a análise da figura de Agustini, para o conhecimento 

geral sobre o modernismo literário e seus vínculos com as vanguardas, trabalhamos a 

hipótese de que a sua poética apresentaria variações significativas em relação à estética 

modernista hispano-americana, que teriam permitido uma recuperação pelas vanguardas e 

um sucesso póstumo significativo para a produção literária feminina no resto do século XX.  
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De fato, a abundância dos estudos sobre as vanguardas de certa maneira eclipsou os 

estudos sobre a sensibilidade de fin de siècle. Ademais, os estudos sobre a sensibilidade de 

fin de siècle enfocaram mais na parte histórica e sociológica do movimento, e não tanto em 

sua parte estética e retórica. Com este trabalho, pretendemos enfocar ambas essas partes, 

priorizando-as a partir de um questionamento do que a historiografia literária costuma 

enfatizar. Com efeito, a leitura das vanguardas sobre o modernismo reconhecia-o como um 

movimento decadente, alambicado, que seria uma arte para os cultos, uma arte elitista, 

enquanto as vanguardas iriam em contra a estes pressupostos, logo distanciando-se da 

estética do modernismo. Noutras palavras, o que ocorreu foi uma desvalorização do 

modernismo, que se transvasou aos enfoques críticos. No entanto, mesmo com esta 

desvalorização do modernismo, as vanguardas também releem positivamente figuras que 

são classificadas como pertencentes a tal movimento, tal como é o caso de Delmira 

Agustini. 

Contudo, a poeta tem uma posição periférica na sensibilidade de fin de siècle, tanto 

no referido ao cânone de autores modernistas quanto ao procedimento de construção de uma 

voz feminina dentro do modernismo. É precisamente isso que cria as condições de 

possibilidades para que, a partir da década de 1920, a crítica, já imbuída das ideias 

vanguardistas, leia nos poemas de Delmira Agustini “outra estirpe”. No entanto, esta 

questão se encontra ainda pouco ou nada estudada, da mesma forma que praticamente não 

existem traduções para outras línguas, e especificamente nenhuma para o português 

brasileiro – talvez pelo peso do modernismo brasileiro na sua crítica literária de cunho 

sociológico.  

Daí que uma das justificativas desta dissertação fosse fazer uma pesquisa e uma 

avaliação dos diferentes momentos da recepção da obra de Agustini ao longo do século XX, 

que incluiria grosso modo dois tipos de leitura crítica: a modernista e a vanguardista. 

Sinteticamente, no primeiro tipo de leitura não há uma escuta da voz da autora que seja 

política, mas retórica. Já no segundo tipo, apesar de se apresentar essa escuta política, o que 

ocorre é que há uma reorganização dos poemas da autora, ou seja, não levam em conta o 

que foi montado por Agustini com total premeditação em Los cálices vacíos. Noutras 

palavras, desmontam em parte o corpo político que se projeta com o corpus de poemas e sua 
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organização, determinados pela própria poeta. Só assim, levando em conta a recepção da 

autora, também poderíamos fazer uma releitura crítica de Agustini. Por isso, esta avaliação 

da recepção realiza-se fundamentalmente no Capítulo 1, e incluímos no Anexo B um 

quadro detalhado do material achado e pesquisado.  

Um esclarecimento importante aqui é que já muito cedo apareceram textos entre o 

crítico e o ficcional em torno da morte de Delmira Agustini. Entre as publicações que 

misturam a ficção e a crítica, e que retomam o feminicídio de Delmira, se encontram Una 

mujer inmolada, escrita por Vicente Salaverri, em 1914, que se inspira parcialmente na 

morte da poeta; Un amor imprudente (1994), de Pedro Orgambide; que é sobre o 

assassinato de Agustini, narrado a partir de Manuel Ugarte, isto é, faz uma ficção desta 

relação dos dois; Fiera de amor: la otra muerte de Delmira Agustini (1995), de Guillermo 

Giucci, que imagina o que ocorreu antes da morte da poeta; Delmira (1996), de Omar Prego 

Gadea, que tenta remontar os últimos dias da vida de Agustini, com comentários do autor e 

de seu avó, que diz ter testemunhado alguns eventos da vida da poeta. No entanto, 

decidimos não considerar na pesquisa sobre a recepção esses textos, pois consideramos que 

neles era confuso demais dirimir a efetiva inscrição da obra de Agustini no quadro 

institucional do literário. 

Da mesma forma, e quiçá numa direção contrária, nos últimos anos apareceram 

várias publicações críticas em espanhol em torno da poesia de Delmira Agustini, porém já 

enquadradas numa recepção afim aos modelos dos estudos culturais deste século XXI, 

destacando-se dentre elas Delmira Agustini: Nuevas penetraciones críticas (1996), editado 

por Uruguay Cortazzo; Poesias completas de Delmira Agustini, editadas por Alejandro 

Cáceres (Montevidéu: Ediciones de la Plaza, 1999); Dandismo, género y rescritura del 

imaginario modernista, de  María José Bruña Bragado (Berna: Peter Lang SA, 2005); e 

Delmira Agustini en sus papeles (Lo que los archivos cuentan 3), editado pelo Ministério de 

Educação e Cultura de Uruguai, com prólogo de Carina Blixen, em 2014. Todas essas 

publicações críticas, porém, se sustentam na recepção que teve Agustini no século XX, e em 

especial na inflexão crítica realizada por Emir Rodríguez Monegal (1969), que desde o 

início foi o escopo do nosso trabalho de pesquisa. Daí que nesta dissertação, infelizmente, 

não estejam inclusas, embora com certeza elas sejam pertinentes numa pesquisa futura. 
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Acontece que, já no início da nossa pesquisa, resultou evidente a necessidade e o 

comprometimento nossos na tarefa de restaurar o corpo político desmantelado de Delmira 

Agustini. A partir de uma tradução para o português, poderíamos devolver a ordem dos 

poemas de Los cálices vacíos, tal como a poeta reuniu-as e organizou-as para formar esta 

obra. É importante destacar, novamente, que o fato de não existir tradução até o momento 

da obra de Agustini para o português justificava empreender esta tarefa, não apenas como 

uma mera transcrição do “conteúdo”, mas na dimensão ampla da tradução como uma forma 

de leitura crítica e aproximação cultural. E, de fato, a justificativa dessa tradução se 

encontrava nos modos como foi lido o erotismo feminino ao longo do século XX.  

 Metodologicamente, entendemos leitura como “uma relação de cada elemento com 

todos os outros, sendo estes inventariados, não pela sua significação geral, mas pelo seu 

emprego específico nesse texto” (TODOROV, 2003, p. 252). Segundo Todorov, “o trabalho 

de leitura consiste sempre, em maior ou menor grau, não em obliterar a diferença, mas em 

desmontá-la, em apresentá-la como um efeito de diferença de que podemos conhecer o 

funcionamento” (TODOROV, 2003, p. 252) A leitura diferencia-se da projeção, do 

comentário e da interpretação. O primeiro termo recusa tanto a autonomia da obra quanto 

sua particularidade, já que é “o texto literário como uma transposição feita a partir de uma 

série original” (TODOROV, 2003, p. 249). O segundo termo é uma “leitura atomizada”, 

pois há uma espécie de síntese impossível, pois não há como resumir um texto literário, 

embora nos diversos comentários emergiriam determinados elementos próprios de uma 

leitura. Já o terceiro “refere-se a qualquer substituição de um texto outro pelo texto presente, 

a qualquer processo que procure descobrir (…) um segundo texto mais autêntico” 

(TODOROV, 2003, p. 253).  

Com efeito, um trabalho de leitura deste tipo dos textos de Delmira Agustini implica, 

ao mesmo tempo que se pesquise historicamente a recepção, descolocar os textos da crítica 

da posição que associa Agustini ao erotismo de maneira imanente. Noutras palavras, que 

seria necessário, para poder reavaliar a obra de Agustini, vincular o erotismo evidente dos 

seus poemas a um terceiro elemento capaz de tirar a leitura do binômio mulher-erotismo. 

Por isso, a tradução comentada, que se apresenta no Capítulo 2, cobra não apenas uma 
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função instrumental dentro desta dissertação, mas participa organicamente do seu processo 

argumentativo.  

Sendo o erotismo e o feminino os eixos fundantes e comuns a todos os momentos da 

recepção da obra de Delmira, a tríade mulher-erotismo-tradução traz à tona outra das 

contradições do fin de siécle: a que refere–se à poluição, que costumeiramente associa-se 

dicotomicamente à pureza. Pureza e poluição, no entanto, formam parte do mesmo fascínio 

modernista. Embora, com a aspiração de uma arte pela arte, a poluição da cidade 

modernizada encontra-se onde precisamente ela é negada (em um nível distinto das 

máquinas, dos trens ou a da fumaça; quiçá nos cisnes, os templos e o bucolismo 

propositalmente irreais). Seja como for, a poluição influencia também os textos através da 

voluptuosidade dos gêneros e da linguagem. A primeira ocorre, pois os gêneros 

compartilham certas características: não há um limite definido entre o que é certo gênero e o 

que é outro — a poética da prosa e a prosa poética. Já a segunda ocorre através da utilização 

de diferentes registros de linguagem.  

 Ora, nossa intuição é que a linguagem literária de Delmira Agustini colocaria em 

xeque a historiografia que associa o erotismo à intimidade; quebrar essa associação também 

permitiria problematizar a dualidade puro/poluído e outras que, sobretudo, são vinculadas à 

mulher. Nesse sentido, é importante lembrar que o erotismo presente em muitos poetas do 

cânone modernista permanece oculto ao público, enquanto que em Delmira Agustini 

constitui o núcleo formal de suas obras publicadas. Isto pode ser visto, convencionalmente, 

como algo estaria determinando a figura feminina por ser ela mulher. Todavia, levando em 

conta nossos argumentos anteriores, isto também poderia ser enxergado por outro viés, ou 

seja, como uma ruptura da dualidade erotismo/intimidade, e a construção do vínculo do 

erotismo com a sensibilidade e a experiência. Noutras palavras, que o erotismo se 

encontraria não nas profundezas do íntimo, mas na transgressão da superfície. Tal autora 

trabalha, portanto, com a vida particular pela sua experiência, com a contradição que é 

constituinte de sensibilidade de fin de siècle. Há algo obsceno em Delmira que a afirma 

como poeta-mulher e que tem a ver com sua morte: que é claramente um feminicídio 

(moderno) e não um uxoricídio (clássico).  
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 Em resumo, se a contradição modernista aparece frequentemente na figura da 

mulher através da dualidade mulher-anjo e mulher-demônio (pura e impura, privada e 

pública, social e íntima), reler os poemas da Delmira Agustini com a chave de quebrar o 

vínculo do erótico com o íntimo, recolocando-o na superfície da pele e dos jornais, 

permitiria reavaliar também a dualidade anjo-demônio; lugar comum que, talvez ainda hoje, 

segue naturalizado no sujeito feminino em diversas produções da cultura massiva. 

Esperamos que a análise e as observações que se encontram no Capítulo 3 tendam a 

embasar estas questões e esclarecê-las na obra de Agustini, senão resolvê-las pelo menos 

parcialmente. Já nas Considerações finais, propomos algumas linhas de pesquisa 

decorrentes do trabalho realizado, visando a desenvolver os aspectos comparativos da obra 

de Agustini em um futuro projeto de doutorado. 

Por último, quanto à organização desta dissertação, escolhemos um formato 

compatível com uma edição em português de Os cálices vazios, priorizando o prazer do 

amável leitor e a modesta utilidade do nosso trabalho para a difusão e conhecimento da 

poesia de Delmira Agustini no Brasil. Portanto, para além das exigências acadêmicas, o 

primeiro capítulo pode ser lido como um Prefácio ou apresentação; o segundo, como a 

tradução do livro Los cálices vacíos; e o terceiro, como um Posfácio com considerações 

críticas da tradutora.      
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CAPÍTULO 1 

 

Delmira e seus leitores 

 

 

 

 

 

1.1. O modernismo e ela 

 

 Hoje mais que nunca é preciso diferenciar modernidade, modernização e 

modernismo. Convencionalmente usa-se o termo modernidade como um período histórico 

de longa duração, que se inicia, de forma ampla, a partir do racionalismo renascentista, no 

século XVI, e que teria durado até o final do século XX; o que diferencia-se desta forma é 

uma épistémè da modernidade em suas diversas variantes. (cf. FOUCAULT, 1966) Já 

modernização seria um processo de racionalização da vida social, econômica e cultural que 

organiza politicamente as sociedades a partir da Revolução Industrial em meados do século 

XIX, e que prolonga-se no século XX com características diferenciadas no mundo europeu e 

no mundo pós-colonial latino-americano. Por outro lado, pelo conceito de modernismo 

consideraremos os movimentos e tendências literárias, artísticas ou estéticas do Ocidente de 

final do século XIX a começos do século XX, cujo início em Hispano-américa é 

convencionalmente considerado a partir da publicação de Azul (1888), de Rubén Darío.  

No entanto, existe um amplo debate sobre o tema que vai da simples nomenclatura 

até o problema da diferenciação entre modernização e vanguardas argumentada por Peter 

Burger. Por isso, para nos referirmos ao modernismo utilizaremos a expressão fin de siècle, 

seguindo Hinterhäuser (1987), pois desta forma desmancha-se mais claramente a tríade 

modernidade, modernização e modernismo, sendo que esse último pode não ser associado a 

uma poética literária, mas também a diferentes regiões e processos culturais em sentido 

amplo.  
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Deste ponto de vista, o fin de siècle é contraditório, e prendado de questionamentos 

não resolvidos, de uma metafísica desiludida, de uma sensualidade fúnebre, cuja tensão se 

apresenta também nas obras literárias, nas quais a figura retórica evocada e criadora é a do 

oximoro. De fato, é devido precisamente à essa paradoxal ambiência modernista que, ao 

invés de “espírito” (que é um termo bastante comum naquela época), seria melhor utilizar as 

expressões “sensibilidade” ou “experiência” de fin de siècle para descrevê-la. 

Ainda de acordo com Hinterhäuser, haveria uma série mudanças na linguagem da 

experiência de fin de siècle, com a renovação do vocabulário e da sintaxe, e com novas 

imagens que em grande parte contribuiriam para a ruptura vanguardista dos anos de 1920. 

Na poesia, especificamente, há “una nueva estética de la palabra, de las formas y de los 

géneros, y un repertorio en parte clasicista en parte exótico”. (HINTERHÄUSER, 1987, 

apud RICO, p.82).  

Segundo Cardwell e Zavala, “en la especificidad del fin de siglo hispánico, el 

´modernismo´, ´los modernos´ —como ellos preferían denominarse— son definiciones 

nuevas de una experiencia sociocultural que apunta a nuevas formaciones ideológicas (lo 

que Foucault llama ´formaciones discursivas´) del sujeto social” (CARDWELL e 

ZAVALA, 1991, apud RICO, p. 87). É neste ponto, o do sujeito social, que é importante o 

vínculo com Hinterhäuser e sua abertura do modernismo hispânico para outras 

manifestações culturais e sociais, já que, então, pode-se estabelecer uma relação entre a 

figura da mulher como sujeito social do final do século e uma sensibilidade não-hegemônica 

(do ponto de vista do gênero) do moderno.  

Como foi mencionando, essa estética (influenciada pelo simbolismo francês, como 

uma das primeiras manifestações do modernismo ocidental) iniciou-se com Rubén Darío. 

Embora a produção poética de Darío seja o que destaca costumeiramente na historiografia 

literária, é interessante destacar que aquela contemplação de contradições antes referida da 

experiência de fin de siècle fica também muito clara ainda nos seus contos fantásticos e, 

sobretudo, na expressão “los raros”, que é o título do seu livro de ensaios literários 

dedicados especialmente a poetas de língua estrangeira (não hispânicos), com a única e 

significativa exceção de José Martí. De fato, eis uma das mais significativas provas da 

importância que reveste o cosmopolitismo dentro das características da estética modernista, 



   

 17 

e um dos indícios que vinculam à sensibilidade de fin de siècle não apenas às línguas 

estrangeiras quanto à tradução em geral. 

Junto a Darío, é necessário mencionar aqui os poetas rioplatenses Leopoldo 

Lugones, José Henrique Rodó, Julio Herrera y Reissing e, talvez, os primeiros César Vallejo 

e Vicente Huidobro; todos eles representantes centrais ou tardios do movimento modernista, 

fartamente destacados nas histórias da literatura hispano-americana. De fato, é no meio 

dessa constelação de autores (homens) modernistas que Delmira Agustini é também 

colocada, fundamentalmente devido à que sua vida e sua obra se enquadram nesse período 

cronológico que vai de 1888 à década de 1920. Porém, esta classificação de Delmira 

Agustini como modernista será realizada pela crítica de forma tardia e problemática. No 

mínimo dez anos depois de sua morte, circunstância que confere a ela uma posição 

periférica dentro do cânone. 

Um elemento curioso que devemos às inquietações de Rubén Darío é o encaixe, na 

experiência sociocultural do modernismo, da figura do cubano José Martí, uma vez que suas 

idas a diversos países proporcionaram uma das chaves da sensibilidade de fin de siècle: o 

cosmopolitismo. Martí foi deportado para a Espanha em 1871, onde estudou. Contudo, é 

dez anos depois de sua extradição que Martí estará em um lugar de extrema importância 

para o fin de siècle: os Estados Unidos, especificamente em Nova Iorque, onde permaneceu 

mais de dez anos. Martí viajou a outros lugares, porém sua estadia nos Estados Unidos 

possui uma alta relevância, pois faz com que Martí conheça a modernização de perto, e 

escreva a partir de outro país (não hispânico) suas obras. Como diz Martí, “conocer diversas 

literaturas es el medio mejor de libertarse de la tiranía de algunas de ellas” (MARTÍ, 1978 

apud RAMA, p. 97). O que Martí quer dizer é que o conhecimento é a forma mais alta de 

liberdade e é por isso que é preciso conhecer outras literaturas, outras realidades para que se 

saiba com o que um está lidando. Noutras palavras, Martí, ao viajar por diversos países, 

conhece-os, e reflete sua realidade a partir de outras realidades, ou seja, revela seu lado 

cosmopolita intimamente ligado à experiência da modernização.  

O fato de Martí estar mencionado no livro de Darío mostra como o cubano é uma 

importante figura para a experiência de fin de siècle, mas não menos indica a penetração do 

olhar dariano, que da mesma forma que cria o precursor hispano-americano da sua poesia, 



   

 18 

enxergará anos depois a singularidade da escrita de Delmira Agustini – profetizando de 

alguma maneira os limites de início e fim do movimento modernista, que mais tarde 

utilizaria a historiografia.  

Hoje, quando já passou-se mais de um século desde o surgimento do modernismo 

hispano-americano, não abundam os estudos dedicados a esta estética, pois a infravaloração 

devido à sua retoricidade radical (estranha ao gosto contemporâneo), além do turbilhão de 

estudos sobre as vanguardas e seus alcances políticos, de certa maneira eclipsaram as 

pesquisas sobre a sensibilidade de fin de siècle. A leitura das vanguardas sobre o 

modernismo reconhecia-o como sendo um movimento decadente, alambicado, que seria 

uma arte para os cultos, uma arte elitista, enquanto as vanguardas iriam em contra desses 

estes pressupostos, logo distanciando-se da estética do modernismo. Noutras palavras, o que 

ocorreu foi uma perda de interesse no modernismo devido ao enfoque dos estudos sobre as 

vanguardas. Por isso, na hora de avaliar a obra de uma poeta como Delmira Agustini, que na 

atualidade seria algo semelhante ao marginal do marginal, surgem questões que obrigam a 

repensar não apenas o cânone modernista quanto, em última instancia, as próprias categorias 

de análise dessa estética.   

 Delmira Agustini nasceu no dia 24 de outubro de 1886 em Montevidéu, Uruguai. 

Filha de Santiago Agustini, uruguaio, e de María Murtfeldt, argentina, pertencia a uma 

família abastada, com ascendência de italianos, franceses e alemães. Agustini teve sua 

educação em casa, sendo ensinada por sua mãe, que desde os sete anos ensinou-lhe a ler e 

escrever, além de outras matérias como aritmética. Como era o costume para sua classe 

social nessa época, Agustini também estudou a língua francesa e tinha uma professora de 

piano. Segundo Vicente Salaverri, “Madame Bemporat, que este es el nombre de la 

profesora, fue la primera persona, a un lado la familia, que aseguró cómo Delmira era una 

inteligencia excepcional.” (SALAVERRI, 1924, p. 12). Agustini também estudou pintura 

com Domingo Laporte (1855-1928), pintor e gravador uruguaio. 

Por outro lado, Salaverri também expõe, em sua introdução intitulada “Rumbo” ao 

livro El Rosario de Eros de 1924, que a poeta gostava desde pequena das “pedras falsas”, 

por dizer que gostava das cores e brilhos, e que tinha uma “temprana afición a las palomas” 

(SALAVERRI, 1924, p. 14), aves que teriam sido o tema de seu primeiro e mítico poema, 
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que seus pais leram quando ela tinha sete anos. A poeta era mimada por ser a única filha 

(menina dos olhos) do casal. Só era vista junto a sua mãe, seja na varanda de sua casa, seja 

em seus passeios pela cidade. Agustini era chamada por seus pais como “la Nena”. Tal 

expressão refere-se à “mocinha de família”, à “filhinha mimada”; ou seja, “la Nena” é a 

figura de uma “filhinha” de família abastada. Com isso, a partir do ponto de vista familiar, 

Agustini era a moça respeitável que escrevia poemas e que era culta para se casar, para 

constituir família, o que era esperado e alentado naquela época para cumprir com o decoro 

social da sua classe. 

 

 

      

 

Delmira Agustini no ateliê de Laporte. 

Fonte: http://www.bibna.gub.uy/innovaportal/file/53890/1/delmira-agustini_catalogo-obras.pdf 

http://www.bibna.gub.uy/innovaportal/file/53890/1/delmira-agustini_catalogo-obras.pdf
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Fonte: http://www.bibna.gub.uy/innovaportal/file/53890/1/delmira-agustini_catalogo-obras.pdf 

 

 Como dito anteriormente, Agustini escrevia poemas desde uma idade precoce e 

publicou suas criações também precocemente, pois com dezesseis anos apareceram os 

poemas “¡Poesía!” na revista Rojo y Blanco (1900-1904), “La violeta” na revista La Petite 

Revue e “Crepúsculo” na revista La Alborada. Cinco anos depois, em 1907, publicou seu 

primeiro livro intitulado El libro blanco (Frágil), com prólogo de Manuel Medina de 

Betancourt, e em 1910 publicou seu segundo livro sob o título de Cantos de la mañana, com 

prólogo de Manuel Pérez. Três anos depois publicou seu terceiro e último livro em vida, Los 

cálices vacíos, com um pórtico de Rubén Darío no qual a figura máxima do modernismo 

escreve: “Cambiando la frase de Shakespeare, podría decirse that is a woman, pues por ser 

muy mujer dice cosas exquisitas que nunca se han dicho.”. Assim, Darío expressa pela 

primeira vez a raridade de Agustini, por dizer que a poeta dizia o que “nunca foi dito” 

precisamente pela sua condição feminina; duplo reconhecimento, pois destaca seu 

indiscutível valor (com a paráfrase de Shakespeare) dentro do movimento modernista, mas 

também a torna singularmente original (rara, talvez inalcançável) dentro do universo de 

autores homens, pelo seu olhar feminino (“cosas exquisitas”, no duplo sentido de refinadas 

http://www.bibna.gub.uy/innovaportal/file/53890/1/delmira-agustini_catalogo-obras.pdf
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e de incomuns; lembremos aqui novamente do adjetivo “raro” que Darío escolheu para seus 

precursores no sentido borgeano).  

Nesse mesmo ano de 1913, Agustini casou-se com Enrique Job Reyes, a quem tinha 

conhecido em por volta de 1908. Reyes leiloava fazendas e não pertencia ao âmbito 

intelectual. Não se sabe como os dois se conheceram, mas desde 1908 Reyes já visitava 

Agustini em sua casa. Mesmo conhecendo-o havia seis anos, o casamento não durou e 

pouco mais de um mês depois da cerimônia, Agustini deixou seu marido e retornou à casa 

de seus pais, de volta à sua mãe: “—¡Mamita, mamita! —y se abrazó a la bondadosa 

dama.—¡Huí de la vulgaridad! ¡Ya no me separaré más de ti!... ¡Mamita, mamita!...” 

(SALAVERRI, 1924, p. 17). Um dos motivos (certamente muito provável) para tal união ter 

durado tão pouco é que, quando se casa com Reyes, Agustini já tem seus pensamentos 

voltados para outro homem: Manuel Ugarte, que era poeta como ela, e para quem manda 

uma carta que, segundo a revista Capítulo Oriental nº 14 (1965), teria sido escrita durante o 

período em que se tramitava o divórcio.  

(...) Piense Vd. que todo lo que yo le he dicho y le digo se podría condensar en dos 

palabras. En dos palabras que pueden ser las más dulces, las más simples, o las 

más difíciles y dolorosas ... (...) yo debí decirle que Vd. hizo el tormento de mi 

noche de bodas y de mi absurda luna de miel... Lo que pudo ser a la larga una 

novela humorística, se convirtió en tragedia. Lo que yo sufrí aquella noche no 

podré decírselo nunca. Entré a la sala como a un sepulcro sin más consuelo que el 

de pensar que lo vería. Mientras me vestían pregunté no sé cuántas veces si había 

llegado. Podría contarle todos mis gestos de aquella noche... La única mirada 

consciente que tuve, el único saludo inoportuno que inicié fueron para Vd. Tuve 

un relámpago de felicidad. Me pareció un momento que Vd. me miraba y me 

comprendía. Que su espíritu estaba bien cerca del mío entre toda aquella gente 

molesta. Después, entre besos y saludos, lo único que yo esperaba era su mano. Lo 

único que yo deseaba era tenerle cerca un momento. El momento del retrato... y 

después sufrir, sufrir hasta que me despedí de Vd y después sufrir más, sufrir lo 

indecible. Vd. sin saberlo sacudió mi vida. Yo pude decirle que todo esto era en 

mí nuevo, terrible y delicioso. Yo no esperaba nada, yo no podía esperar nada que 

no fuera amargo de este sentimiento; y la voluptuosidad más fuerte de mi vida ha 

sido hundirme en él. Yo sabía que Vd. venía para irse dejándome la tristeza del 

recuerdo y nada más. Y yo prefería eso, y prefiero el sueño de lo que pudo ser a 

todas las realidades en que Vd. no vibre. (...) (AGUSTINI apud. CAPÍTULO 

ORIENTAL, 1968, p. 224) 
 

 Apesar de tudo isso, mesmo depois da separação e da evidente paixão pelo Manuel 

Ugarte, Agustini se encontrava com Reyes em um quarto que ele alugara na rua Andes 1206 

de Montevidéu. Estes encontros continuaram acontecendo por algum tempo. O trâmite do 

divórcio só termina em junho de 1914. No dia 6 de julho Agustini visita Reyes no mesmo 
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apartamento. Ouvem-se tiros. Reyes havia atirado em sua ex esposa, matando-a, e depois 

em si mesmo, cometendo suicídio. Jazia o corpo da poeta, seminua e com dois tiros na 

cabeça, e perto dela, na cama, também estava o corpo de Reyes com um tiro na cabeça. 

Muitos jornais publicaram a notícia da morte da poeta, incluindo a foto dela estendida no 

chão e com as manchas de sangue do crime ocorrido no pequeno quarto de Reyes, lotando 

suas páginas sensacionalistas com 

(…) las crónicas escandalosas del suceso, sin piedad ni respeto para las 

intimidades, en una puja de detallismo realista, donde cupo a la fotografía la parte 

más odiosa. Fue aquél uno de los casos más flagrante en que la libertad 

informativa de la prensa ha degenerado en el abuso de una licencia injustificable, 

ya que sólo tiene por finalidad el negocio de las empresas. La gruesa vulgaridad 

de una crónica policial, fue el último regalo que hizo la vida a aquella criatura 

extraordinaria. (ZUM FELDE, 1930, p. 235-236) 

 

 

Fonte: CARAS Y CARETAS, nº 811, Buenos Aires, 18 de julio de 1914, p. 79 

(http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004466680&search=&lang=es) 

 

Devido a essa morte trágica e ao mesmo tempo “vulgar”, a fortuna da obra de 

Agustini será problemática, já que embora sua figura haja obtido uma lendária e superficial 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004466680&search=&lang=es
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fama (quase plebeia, irônica para os ideais modernistas), sua escrita ficará penosamente em 

xeque durante décadas, sob a dúvida quanto ao seu valor como obra literária – caso 

semelhante aos de outras mulheres poetas do século XX mortas em circunstancias afins à 

crônica policial, como Alfonsina Storni, Sylvia Plath ou Ana Cristina César, por mencionar 

apenas alguns dos exemplos mais célebres. De fato, além do comentário antes citado de 

Zum Felde sobre a morte de Agustini, outros críticos também se ocupam deste tema, como 

Luisa Luisi e Esther de Cáceres, críticas literárias mulheres (e, sobretudo, poetas elas 

mesmas), que escreveram sobre Agustini em épocas diferentes.  

A primeira fala sobre Agustini na década de 1920 a 1930; já a segunda o faz na 

década de 1960. Por tanto, primeiramente Luisi intervém nesta questão mais de dez anos 

após a morte da poeta, e senta as bases do problema dizendo que “la tragedia de Delmira, al 

atraer sobre sí la atención unánime y la simpatía general, robó a su obra lo que de derecho 

de pertenecía. La leyenda va en camino de borrar la poesía (...)” (LUISI, 1925, p. 170). Esta 

autora acredita que a morte violenta de Agustini estava a caminho de apagar sua poesia, ou 

seja, que tal poesia não tinha recebido até esse momento o valor que deveria. Reafirmou tal 

ideia cinco anos depois, ao dizer que: “La tragedia de su vida (...) al producir en el seno de 

la sociedad el estupor consternado y condenatorio al mismo tiempo, oscureció hasta cierto 

punto el valor intrínseco de la obra poética, pospuesta a la curiosidad y a la compasión 

romántica del vulgo” (LUISI, 1930, p. 15). Assim, lendo e analisando a obra de Agustini 

dezesseis anos depois de sua morte, Luisi reitera sua importância na literatura graças às suas 

imagens ricas, seu sexualismo desnudo e suas ânsias de infinito, qualificando-a como 

genial. Com este gesto, mesmo apesar do seu assassinato, procura colocar sua poesia por 

cima da biografia, embora sem deixar fora os acontecimentos. 

 Por outro lado, Cáceres escreve de mais longe, já mais de cinquenta anos após a 

morte da poeta, e seus comentários trazem um duplo viés, uma vez que começa seu texto 

falando sobre como “conheceu” Delmira Agustini. Isto teria acontecido por duas vias: uma 

através de uma voz opaca e multitudinária, pela curiosidade das pessoas, pelo que apareceu 

nos jornais da sua morte e outra, pela voz de María Eugenia Vaz Ferreira, que foi professora 

de Cáceres, ao ocupar a Cátedra de literatura na Universidad de Mujeres, a partir de 1917 

até 1922. Foi a partir da primeira aula “inovidable” (CÁCERES, 1965, p. VIII) de Ferreira, 
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que Cáceres vê Agustini sem ser com os olhos dos sensacionalismos. O que Ferreira fazia 

em suas aulas era ler e interpretar os poetas, assim como fez com Agustini, expondo “la 

belleza de los poemas de Delmira; la vida variante e aquel ser, evocada a través de sus más 

hermosos versos, para que aprendiéramos la beleza de la forma y el mistério sagrado de la 

Poesía” (CÁCERES, 1965, p. VIII) Assim, Cáceres começou a diferenciar anedota e 

categoria, ou seja, diferencia as especulações jornalísticas, os sensacionalismos das 

“circunstancias biográficas”, da voz que mostrava Agustini como uma figura genial, com 

uma obra poética esplendorosa. Portanto, apesar de toda a divulgação, esta tragédia não 

ofuscou a produção da poeta, mas sim a divulgou, ou seja, a “cronica policial” não foi o 

último presente de Agustini, mas sim um impulso para a leitura de seus poemas. 

 No entanto, restaria o problema do feminícidio. O que constitui o feminicídio, e não 

um uxoricídio, no caso de Agustini, é que, em primeiro lugar, Reyes já não era mais seu 

marido, e, em segundo lugar, foi a visão diferenciada de ambos que resultou na morte da 

poeta. A posição em que Agustini colocou Reyes, ao se separar e continuar se encontrado 

com ele, isto é, tornando-o amante, foi uma posição que este não conseguiu suportar. Para 

Reyes, o erotismo estava entrelaçado à instituição do matrimônio, em que o erotismo era 

detido pelo poder do marido sobre a mulher, enquanto para Agustini, é justamente o 

contrário, pois é somente com a relação de amante que escreve seu erotismo, isto é, para ela, 

o erotismo era deter o poder sobre o seu próprio corpo, mesmo que este seja descontrolado, 

caótico. Portanto, diferentemente de Agustini, a visão de Reyes não ultrapassou a visão de 

sua época, pois não conseguiu enxergar o amor da maneira que ela enxergava. Em resumo, 

Reyes não assassinou Agustini por ser seu marido, afinal, já era ex-marido, mas a 

assassinou por não mais ter controle sobre este erotismo sendo marido, isto é, pela repulsa 

às ideias de Agustini de amar sem casar. Logo, assassinou por ela ser mulher e poeta. 

Tal problemática continua sendo discutida até hoje, uma vez que há obras que estão 

entre a ficção e a crítica, que retomam o feminicídio de Delmira, mas que não vamos levar 

em conta na dissertação. Obras como, por exemplo, Una mujer inmolada, escrita por 

Vicente Salaverri, em 1914, que se inspira parcialmente na morte da poeta; Un amor 

imprudente (1994), de Pedro Orgambide; que é sobre o assassinato de Agustini, narrado a 

partir de Manuel Ugarte, isto é, faz uma ficção desta relação dos dois; Fiera de amor: la 
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otra muerte de Delmira Agustini (1995), de Guillermo Giucci, que imagina o que ocorreu 

antes da morte da poeta; Delmira (1996), de Omar Prego Gadea, que tenta remontar os 

últimos dias da vida de Agustini, com comentários do autor e de seu avó, que diz ter 

testemunhado alguns eventos da vida da poeta. 

Apesar da morte de Agustini não ser o fator de seu sucesso, este fato não pode ser 

deixado de lado, já que a mera existência das obras citadas anteriormente deixa clara a 

problemática do feminicídio. Por outro lado, não são somente estas obras que reafirmam a 

problemática do feminicídio, há também um memorial, feito por Martín Sastre, em 

homenagem à poeta e às vítimas de violência de gênero, que se encontra desde 2014, ano do 

centenário da morte de Agustini, na rua Andes 1206, isto é, no local onde os encontros entre 

os dois amantes aconteciam.  

 

 

Fonte: http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/homenaje-a-la-cultura 

 

 

1.2. A pesquisa sobre a recepção 

 

Nossa pesquisa sobre a recepção de Agustini tem como foco a recepção do livro Los 

cálices vacíos, uma vez que é com esta obra foi que, em primeiro lugar, Agustini seria vista 

de maneira distinta, tanto pela instituição literária quanto por si própria. Esta visão 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/homenaje-a-la-cultura
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diferenciada se dá com o pórtico de Rubén Darío. A partir deste prefácio, surge a questão de 

que a poeta não está sendo lida a partir do ponto de vista familiar, além de que se estabelece 

um diálogo entre Agustini e o modernismo. Agustini, ao iniciar seu livro com o pórtico de 

Darío, escolhe mostrar que sua obra foi lida e reconhecida pelo poeta fundador da 

sensibilidade de fin de siècle, isto é, escolhe reforçar seu discurso a partir de um discurso 

mais legitimador, além de ganhar prestígio.  

No entanto, sendo Los cálices vacíos o terceiro livro da poeta, publicado em 1913, é 

também mais do que um novo poemario, pois nele, depois dos poemas novos, aparece 

publicada uma coletânea de poemas dos seus livros anteriores, isto é: El libro blanco 

(Frágil), de 1907 e Los cantos de la mañana, de 1910. Por isso, em segundo lugar, aparece 

o projeto estético da poeta, ao reler, selecionar e reorganizar seus livros anteriores, junto 

com seus novos poemas. De certa maneira, poderíamos dizer que Los cálices vacíos contém 

um esboço de continuação, um projeto de obra futuro dentro desse mesmo livro, uma vez 

que a autora demonstra ser consciente de sua produção, e é consciente dessa elaboração do 

seu passado organizando sua produção de juventude. Portanto, se com este livro Agustini se 

vê a si própria como poeta, também poderíamos dizer que adquire uma voz, assume-se como 

um sujeito criador de sua própria poesia a partir dessa voz que coloca em um primeiro plano 

a feminidade e o erotismo. Noutras palavras, com Los cálices vacíos Agustini começa a se 

construir propositalmente como poeta e autora a partir da voz feminina do erotismo (que é a 

tese defendida por Rubén Darío no prefácio).   

Embora o erotismo seja um dos motivos mais trilhados do modernismo, a proposta 

de Agustini pressuporia, no mínimo, um desvio (perversão?) do erotismo modernista 

claramente associado ao olhar masculino e à objetivação da mulher característica de final do 

século XIX. De fato, se é nessa época que as figuras femininas ganham uma relevância bem 

por cima das musas ou damas inspiradoras um tanto planas de outrora, também resulta que o 

erotismo problemático, do olhar masculino, as condena a uma oscilação entre anjos e 

demônios, virgens e putas. Se fosse tolerável recorrer às categorias psicológicas, 

poderíamos debochar que o poeta modernista hispânico (com atenção à localização geo-

cultural), andrógino entre edípico temeroso e castrato exibicionista, da vazão à sua 

ansiedade sexual na projeção poética de uma amante histérica, longínqua e sem cura.  



   

 27 

Porém, é paradoxalmente desses lugares comuns da sensualidade modernista sobre a 

mulher que surge uma das primeiras hipóteses desta dissertação (e uma das principais 

escolhas na tradução para o português que apresentaremos no Capítulo 2). Isto é: se existir 

um repertório de palavras, metáforas e símbolos vinculado ao dizer erótico modernista, na 

construção da sua voz Agustini teria precisado “traduzir” este repertório, canônico e 

másculo, ou bem variá-lo (utilizando um termo musical caro aos decadentes modernistas, 

como Ravel), para convertê-lo em uma erótica em primeira pessoa de mulher, que fosse ao 

mesmo tempo aceitável socialmente e reconhecível para a instituição literária.  

 Infelizmente, esse projeto (que conjecturamos teria esboçado Agustini) ficaria 

inconcluso e apagado. Primeiramente, porque a poeta foi assassinada um ano depois da 

publicação de Los cálices vacíos, e com essa sua morte prematura não teve possiblidades de 

dar continuação à obra. Mas também, em segundo lugar, porque o assassinato de Agustini 

congelou a recepção da sua obra dentro do modernismo. E mesmo que uma década depois 

as vanguardas tenham propiciado a retomada da leitura dos poemas de Agustini, também 

esquartejaram o corpus da poeta, gerando inúmeras antologias e “obras completas” não tão 

completas (como por exemplo, Zum Felde, com suas Poesías completas), mas que não 

respeitam a organização de Agustini e fazem com que o projeto estético esboçado pela poeta 

seja diluído em um mar de reorganizações. Noutras palavras, os críticos vanguardistas de 

Agustini, ao mesmo tempo impulsionaram sua leitura, teriam contribuído para o 

apagamento de seu projeto estético consciente, da voz que a poeta dava a si própria, abrindo 

o caminho para outras poetas hispano-americanas.  

Com efeito, apesar da autora de Los cálices vacíos estar enquadrada sensibilidade de 

fin de siècle, como dito anteriormente, ela só foi incluída no quadro modernista 

posteriormente. A historiografia literária demorou seu reconhecimento e foi especialmente 

com o trabalho de Alberto Zum Felde, iniciado em 1921 e reforçado em 1944 (ou seja, a 

partir de um ambiente de leitura vanguardista, pelo menos) que Agustini passou a integrar o 

corpus dos estudos sobre o modernismo. O anacronismo fica mais evidente quando se 

considera quantitativamente a escassez de leituras modernistas contemporâneas à poeta, e a 

multidão de textos durante a recepção vanguardista, ou seja, a partir da década de 1920, e 

até hoje, com destaque na década de 1960. 
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Contudo, mesmo enquadrada na sensibilidade da fin de siècle, Agustini detém uma 

espécie de posição periférica no cânone modernista, precisamente pelo procedimento de 

construção de uma voz erótica feminina dentro do modernismo. E seria esse estar à margem, 

ou melhor, essa diferença que aflora do próprio sujeito poético em primeira pessoa (entre as 

restrições formais em qualquer sentido e as apetências estéticas de uma modernização 

desejada), o que criaria a condições de possibilidade para que, a partir de 1920, a crítica já 

imbuída das ideias vanguardistas lesse nos poemas de Delmira Agustini “outra estirpe”, 

embora sempre “sublimemente louca” (coisa coerente com as vanguardas, que deslocam a 

valoração política do “raro” para o “louco”). Tal seria a nossa segunda hipótese de trabalho.  

Quando iniciamos a pesquisa desta dissertação, comprovamos que o mais difícil era 

recuperar o corpus de Agustini. Ironicamente, esse corpus textual parecia ter sofrido a 

mesma autopsia do corpus delicti. No caso de Delmira Agustini o tratamento dado a sua 

poesia semelhava mais um esquartejamento do que uma escuta à sua voz. E, se é admissível 

que essa voz é a que cria per se o corpo da mulher na sua poesia, o fato dessa voz se 

encontrar ainda pouco ou nada estudada criticamente (quiçá com a única exceção parcial de 

Rodríguez Monegal na década de 1960) configura um segundo feminicídio.  

Da mesma forma, comprovamos que praticamente não existem traduções para outras 

línguas do corpus de Agustini (salvo membros dispersos), e especificamente existe 

nenhuma para o português brasileiro – talvez pelo peso do “modernismo” brasileiro na 

crítica literária vernácula, que degrada a produção literária prévia como parnasianismo 

decadente, europeísta e anti-nacional. Por isso, resultava evidente que para a análise de obra 

de Delmira Agustini, segundo as hipóteses já mencionadas, se precisaria de uma abordagem 

dupla. A) Um relevamento e estudo minucioso da recepção de Los cálices vacíos, sobretudo 

daquela que vai até a década de 1940, quando Agustini entra na historiografia literária 

uruguaia com Zum Felde. B) Uma “leitura” intensiva e sensível (apenas inteligível, talvez) 

dos textos poéticos de Agustini, atentos à sua voz (segundo o critério fundamental de 

Todorov em Como ler? In: Poética da Prosa. SP: Martins Fontes, 2003.), capaz de 

recuperar o corpo escolhido por Delmira Agustini para si própria, na sua obra. Como 

acontece bastante amiude, começamos por B. A única possibilidade concreta de realizar a 

leitura pretendida era fazer uma tradução de Los cálices vacíos para o português. (O 
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resultado, como foi dito, se apresenta no Capítulo 2.) Mas, simultaneamente, este trabalho 

incluiu a pesquisa sobre os diferentes momentos da recepção da obra de Agustini ao longo 

do século XX. A parte fundamental dessa pesquisa corresponde ao descrito no ponto A, 

como pode ser apreciado no Anexo B.  

Em resumo, há dois momentos na primária recepção de Agustini: uma 

contemporânea à autora, e uma segunda recepção (que denominamos vanguardista) quase 

dez anos depois da morte da poeta. Os textos pertencentes à primeira recepção modernista 

apresentam características em comum: leem a poeta como “la nena”; isto é, como um corpo 

dessexualizado; coisa que ocorre até a publicação de Los cálices vacíos, quando o prefácio 

de Darío torna “la nena” em “la rara”, abrindo sua dimensão literária como mulher. Por 

outro lado, apesar das críticas pertencerem a diferentes décadas até 1940, existe uma 

segunda recepção vanguardista, que de alguma maneira retoma “la rara”, mas agora 

identificando claramente essa diferença como “la mujer”. E é a partir desta recepção sobre a 

poeta que se pode fazer uma releitura de Agustini, como à da crítica dos anos de 1960, cujo 

principal expoente será Monegal.   

Então, como mostrado anteriormente, há dois momentos da recepção de Agustini: 

um modernista e um vanguardista. No primeiro momento o que ocorre é que não há uma 

leitura da voz da autora politicamente. Já no segundo momento, apesar de se ter esta leitura 

política, o que ocorre é que observamos uma reorganização dos poemas da autora, 

desconsiderando o que foi montado por Agustini. Noutras palavras, as duas recepções 

desmontam o corpo político que pode ser lido na organização feita pela poeta, seja por 

prematuro, seja por intempestivo. Em vista disso, voltar sobre essas primeiras críticas é 

também farejar o corpo desmantelado de Delmira Agustini.  

 

 

1.3. A recepção modernista: “la nena” vira “la rara” 

 

A principal leitura de Agustini dentro da recepção modernista é a de Rubén Darío, 

uma vez que, como dito anteriormente, é com ele que a poeta reafirma seu lugar dentro da 

sensibilidade de fin de siècle. O pórtico de Darío e sua disposição no livro são importantes, 
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porque dentre todas as críticas que a poeta tinha (como se pode ver na seção de “Juicios 

críticos” no final deste mesmo livro, que se encontrará em PDF no Anexo), Agustini fez da 

imaginação de Darío seu próprio projeto. 

De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso ninguna ha impresionado mi 

ánimo como Delmira Agustini, por su alma sin velos y su corazón de flor. A veces 

rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Y es la primera vez en que en 

lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad de su 

inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación divina. Si esta niña 

bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta ahora, va a 

asombrar a nuestro mundo de lengua española. Sinceridad, encanto y fantasía, he 

allí las cualidades de esta deliciosa musa. Cambiando la frase de Shakespeare, 

podría decirse “that is a woman”, pues por ser muy mujer dice cosas exquisitas 

que nunca se han dicho. Sean con ella la gloria, el amor y la felicidad. (DARÍO, 

1913, p. 3) 

 

 Darío elogia Agustini, na verdade, mostrando como a poeta é única, diferente. 

Percebe-se isto principalmente pela sua última frase, pois o que ali se diz é que Agustini é 

uma mulher que diz o erotismo como nenhum deles diz e é desta maneira que a poeta irá 

“asombrar” o mundo castelhano; isto é, mostra a “rareza” de Agustini ao expressar que ela 

diz coisas que ninguém diz. Contudo, Darío não faz uma análise mais aprofundada da poeta, 

uma vez que nem sequer fala sobre o erotismo de Agustini, concentrando-se na inocência e 

no amor.  

Porém, se já a leitura mais importante da primeira recepção da poeta concentra-se no 

corpo dessexualizado de Agustini, como então seriam as outras leituras prévias da poeta 

(anteriores à da de Rubén Darío) neste tipo de recepção?  

A leitura modernista de Agustini caracteriza-a como “inocente”, “ingenua”, “niña”, 

“virgencita” já desde a sua primeira leitura, que vem no formato de uma pequena nota de 

jornal, publicada antes de seu poema, a poeta é caracterizada por tais adjetivos: “La autora 

de esta composición es una niña de doce años y aunque aquella no necesite disculpa, 

creemos oportuno hacer una advertencia que realce su calor”. (Rojo y Blanco, nro. 93, 1902, 

p. 16). A partir desta nota, em primeiro lugar, aparece a palavra “niña” que vem associada 

aos doze anos falados, o que torna a poeta mais jovem do que ela é, uma vez que quando 

publicou neste jornal tinha dezesseis anos. Em segundo lugar, há a advertência ao “calor” da 

poeta, mostrando que esse “calor”, principalmente associado à escrita da figura feminina, 

não era muito comum -- isto é, revela esta raridade da poeta ao advertir tal questão 
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claramente sexual, mas pacatamente referida. Em terceiro lugar, se unirmos ambas as 

questões anteriores, há o fato de se advertir o “calor” de uma menina, já que dizem que a 

poeta tem doze anos. Portanto, esta primeira leitura de Agustini já demonstra por qual 

caminho irão seguir as leituras modernistas da poeta, até o emblemático caso de Rubén 

Darío, que explode tudo levando isso para o “raro”. (Observemos que o “calor” não será 

uma das imagens privilegiadas do erotismo nos poemas de Agustini.) 

O prólogo do primeiro livro de Agustini, El libro blanco (Frágil), de 1907, feito por 

Manuel Medina Betancort, se assemelha à leitura da revista Rojo y Blanco, mas também se 

diferencia pois enfoca em como “conheceu a poeta”, caracterizando-a como “ingenua 

virgencita”, sendo seus versos “encantadoramente infantiles”. (BETANCORT, 1907, p. 6). 

Portanto, se assemelha por pensar a poeta como virgem e ingênua. Ou seja, tanto na leitura 

de Betancort quanto na leitura de Rojo y Blanco, Agustini é vista como infantil, como 

“pura”, ainda que os componentes da sexualidade infantil estejam claramente marcados. Em 

contrapartida, Betancort, ao falar sobre a escrita da poeta como “infantil”, se diferencia de 

Rojo y Blanco porque não traz a questão do “calor”, enfatizada na leitura anterior. A partir 

disso, tal leitura faz com que a autora seja duplamente infantilizada, tanto pela sua pessoa 

quanto pela sua escrita, embora o componente sexual seja evidente. 

Já na leitura feita por Manuel Pérez y Curis, no prólogo do segundo livro da poeta 

Cantos de la mañana, de 1910, se diz que ele não encontra “…entre las poetisas autóctonas 

de América, una sola comparable a ella por su originalidad de buena cepa y por la 

arrogancia viril de sus cantos” (PÉREZ Y CURIS, 1910). Além de elogiar a poeta com 

relação a sua originalidade (i.e. “buena cepa”, “arrogancia”, “virilidade”), nesse prefácio se 

elogiam também lírica, imaginação, dicção e ritmo. Com isto, Pérez y Curis enfoca na 

poesia a “originalidade” de Agustini. Apesar de Pérez y Curis prestar atenção na poesia de 

Agustini na forma, igual que nas outras duas leituras retrata-a como uma menina... quando a 

poeta já tinha quase vinte e quatro anos de idade! 

Entende-se, então, a primeira virada importante da crítica modernista efetuada por 

Rubén Darío. Nos prefácios dos dois primeiros livros, “la nena” e sua infantilidade eclipsam 

as referências à “poetisa”; curiosamente, também, a insistência na sua pureza, virgindade e 

“calor” sugerem obliquamente um componente sexual, que embora percebido pelos seus 
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leitores-críticos é também reprimido, seja quase pedofilamente, seja com a negação 

derivada da absurda qualificação de “viril” para a poesia de Agustini. Ou seja, ambas as 

formas operam uma dessexualização que precisamente é sintoma de que essa marca existe 

já muito forte naqueles primeiros poemas. Por outro lado, no prefácio de Darío, ainda que 

permaneça esse nó sexualmente problemático da sensibilidade modernista, “la nena” se 

transforma em poeta com a transfiguração dos seus ardores em êxtase místico da alma 

feminina (referência a Santa Teresa) e, talvez, na paráfrase de Skakespeare (dita a Créssida 

e referida a Tróilo).
1
 Seja como for, é notável que com Darío apareça “la mujer” como 

componente essencial da poeta, mas também, devido à retórica e às perversões barrocas do 

modernismo, é sobretudo uma transfiguração como “la rara” que evoca, obviamente Los 

raros.   

A mutação resulta ainda mais significativa quando consideramos que seria a própria 

Agustini a organizadora do conteúdo (variadíssimo e por momentos antológicos) de Los 

cálices vacíos. Colocando no pórtico o texto de Darío, Agustini sinaliza a leitura tanto sobre 

seus novos e antigos poemas, quanto sobre os fragmentos de textos sobre sua obra que se 

encontram no final, operando como uma espécie de fortuna crítica prematura. Noutras 

palavras, esses fragmentos de variados autores pedem serem lidos à luz da virada feita por 

Darío (e, é claro) por Agustini. 

Nessa seção já mencionada, sob a categoria “Juicios críticos”, aparecem textos que 

falam sobre a autora ou sobre sua poesia; textos não sempre escritos por figuras do âmbito 

literário, pelo qual sua avaliação em termos de uma recepção literária é no mínimo confusa. 

No entanto, dentre eles, gostaríamos de destacar as críticas de Manuel Ugarte, escritor 

argentino, com quem Agustini troca correspondências (e algo a mais), e Julio Herrera y 

Reissig, contemporâneo e conterrâneo da poeta, figura já reconhecida no quadro literário 

platino, e Carlos Vaz Ferreira, filósofo agnóstico uruguaio, irmão da poeta María Eugenia 

Vaz Ferreira e depois reitor da Universidade da República. O primeiro diz: “(…) No pierdo 

la esperanza de encontrar pronto otra ocasión de hablar de tan alta poetisa con el 

detenimiento y la serenidad que su talento excepcional merece” (UGARTE, in: AGUSTINI, 

1913, p. 3-4). Herrera y Reissig diz: “...Me complazco en ofrendar un manojo de rosas 

                                                 
1
 Provavelmente Dario parafraseia de Tróilo e Créssida, a peça de Shakespeare, que se passa em meio à 
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triunfales, en el hosana unánime que glorifica la frente pagana de la Nueva Musa de 

América...” (REISSIG, in: AGUSTINI, 1913, p. 6). Em meio à retórica opulenta do 

modernismo, ambas as menções a qualidade poética de Agustini e, embora não enfatizem a 

“raridade”, sem dúvida beiram a “excepcionalidade”.   

Mas a terceira opinião é mais interessante. Carlos Vaz Ferreira, que diz que Agustini 

“no debiera ser capaz, no precisamente de escribir, sino de entender su libro (...) Y, sobre 

todo, es impresionante la “insustituibilidad” de sus poesías; quiero decir, que el lector está 

seguro de que ningún otro, puesto en la misma situación de escuela y de momento, las 

hubiera escrito en lugar de Vd.” (VAZ FERREIRA, in: AGUSTINI, 1913, p. 7-8, itálicos 

nossos). Essa carta encerra um paradoxo. Por um lado, tiram a consciência poética da 

autora, que seria capaz de escrever, mas não de “entender”, sua escrita. Isto, quiçá, tanto 

devido às ideias positivistas da época, quanto ao fato de Agustini ser jovem e, sobretudo, 

mulher. No entanto, por outro lado, acrescentam a singularidade (“la insustituibilidad”) às 

“raridade” e “excepcionalidade” anteriores, sempre ancoradas no feminino sublimado da 

estética. Aqui, de novo, é preciso não esquecer que foi Agustini (ou pelo menos com a sua 

aprovação) que foram selecionados esses “juízos críticos” para aparecerem no que seria, de 

fato, a primeira e última obra matura da poeta.  

A que seria a última leitura da recepção modernista vai estar infelizmente 

atravessada pelo assassinato de Agustini. Vicente Salaverri, em 7 de julho de 1914 (um dia 

depois da morte da poeta) publica um texto intitulado “Ante el cadáver de la poetisa 

(crónica hecha en la capilla ardiente)”, que já demonstra a prevalência do olhar necrológico 

sobre a obra de Agustini. Salaverri separa este texto em pequenas seções: “el féretro”, “la 

cara”, “los cabellos”, “evocando las manos”, “la jaula vacía” e “los retratos” (SALAVERRI, 

in: AGUSTINI, 1924, p. 103-107). Tal texto, como revela o título e as seções, fala sobre 

características do corpo da poeta, ilustrando sua beleza, mas relembrando ao mesmo tempo 

os feitos da poeta com a utilização de fragmentos de seus poemas. A última seção, além de 

mostrar os retratos de artistas que Agustini admirava, mostra outras produções artísticas 

suas, tais como uma pintura e um lenço onde estaria bordando um “niño rosado, seráfico”. 

A partir deste lenço inacabado, Salaverri traz a questão sobre maternidade, deduzindo a 

                                                                                                                                                      
Guerra de Troia, mas cuja temática é a sexualidade promíscua de Créssida. 
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poeta que morreu teria o “sentimiento de la maternidad!”. Uma questão um tanto inusitada 

para se trazer, considerando que a poeta saía de um casamento, levando sobre si um amante 

e um carrasco. O penúltimo subtítulo de Salaverri é um dos mais interessantes, porque 

evoca o lado de “fera” da autora a partir de um conteúdo de melancolia e desadaptação, não-

pertencimento à época ou fora de época; tanto no ambiente familiar, quanto na sensibilidade 

de fin de siècle. Sendo essas características bastante afins ao modernismo, em especial a 

desadaptação social, uma leitura suspicaz de Salaverri sugeriria que Agustini era 

duplamente desadaptada: portanto, duplamente modernista. 

Em resumo, a partir dos textos analisados, a leitura de Agustini desta primeira 

recepção modernista tem como foco a transformação de “la nena” (a infantilização da 

mulher, sua voz e sua escrita, enxergando somente o que lhe era imposto enxergar) para sua 

“rareza” (sua singularidade como poeta-mulher), apesar de não enxergarem ou sublimarem 

o erotismo corporal em suas poesias. Sublimação modernista do erotismo corporal: i.e. da 

sexualidade no gênero, ou melhor ainda, da sexualidade do gênero. Sublimação que, 

primeiro, apaga o corpo vivo na poesia de Agustini, e que só depois Salaverri retoma agora 

morto, necrofilicamente, lugar comum da sensibilidade masculina de fin de siècle.  

 Assim, a escrita de Agustini deflagraria uma crise, relacionada tanto à sensibilidade 

estética do final do século quanto às formas poéticas de representação do feminino do 

modernismo. Isso poderia se qualificar como uma crise, por duas razões.  

(a) Como diz Freud (apud DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 231), diante o sexo 

feminino os “homens neuróticos” se desorientam, uma vez que estão em um lugar 

“estranho” (noutras palavras, Agustini revela, como o seu escrever sexuado em primeira 

pessoa, essa neurose dos poetas modernistas).  A figura dos “poetas neuróticos” se encaixa 

muito bem na recepção modernista da poeta, uma vez que nenhuma das leituras daqui se 

aprofundam na figura sexuada de Agustini ou tentam ver além do que permitiam as amarras 

da “construção social” da mulher honesta em geral. Novamente, é sintomático que seu 

corpo-corpus surja apenas depois da sua morte necrofilicamente.   

(b) Mas também a crise pode se achar (criativamente falando) dentro mesmo da 

poesia de Agustini, uma vez que a poeta, para construir sua voz feminina, precisa superar 

retoricamente a neurose implícita na poética modernista, que mostra a figura feminina não 
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somente como pura, infantilizada, sensível, mas também como um mistério de anjo e 

demônio. O fato de uma mulher estar escrevendo poesias em primeira pessoa, 

transformando a terceira pessoa em um “eu”, traz então à tona a questão de como Agustini, 

sem abandonar a dualidade anjo-demônio (virgem-puta, mulher-animal), coloca nela sua 

singularidade. Pois é somente a partir de uma modificação retórica dessa dualidade 

(neurótica e poética) que para Agustini seria possível escrever do próprio erotismo, dentro 

da estética aceita e dentro da instituição literária (ou seja, com o reconhecimento da ampla 

maioria de poetas homens da época).  Algo disso trataremos no Capítulo 3, mas é bem 

evidente, por exemplo, neste fragmento do poema “El intruso”, de Los cálices vacíos, de 

1913: 

 

¡Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas; 

y si tú duermes duermo como un perro a tus plantas! 

¡hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera; 

y tiemblo si tu mano toca la cerradura, 

y bendigo la noche sollozante y oscura 

que floreció en mi vida tu boca tempranera!
2
 

 

 

Porém, parafraseando e evocando Borges, aparece logo uma pergunta: quem seria 

o/a verdadeiro/a intruso/a na poesia modernista? 

A recepção de Agustini teve um hiato de quase dez anos, pois após o texto de 

Salaverri só se voltará a falar na poeta em 1921, já na época das vanguardas. Mas o mundo 

era outro também. 

 

 

1.4. A recepção vanguardista: uma mulher dos anos 20 

 

A leitura vanguardista, diferentemente da leitura anterior, enxerga Agustini de uma 

forma diferente, uma vez que começa a ancorar sua figura de poeta não como “la mujer” (la 

rara, la extraordinaria, la singular) mas como uma mulher, i.e. a partir de uma politização 

                                                 
2 Doravante todas as citações dos poemas de Delmira Agustini foram extraídas de Poesías Completas, 1ª ed. 

Buenos Aires: Losada, 2008. 
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do gênero. Esta leitura vanguardista será dividida em três momentos: década de 1920, 

década de 1940 e década de 1960. Preferiu-se organizar desta maneira, pois embora as 

diversas recepções ultrapassem amplamente o período das vanguardas históricas, todas elas 

seriam impossíveis sem as primeiras leituras dos vanguardistas de 1920. Adicionalmente, 

todas elas trazem o levantamento ou aprofundamento de um olhar da poesia e do erotismo 

vinculados, agora já indelevelmente, ao corpo-corpus de Delmira Agustini. 

Como são, então, as outras leituras vanguardistas da poeta? O crítico que primeiro 

será enfocado aqui, devido à sua leitura da poeta, é Juan Parra del Riego (1894-1925), 

também poeta, nascido no Peru, mas que produziu todas suas obras no Uruguai. Ele escreve 

na notícia bibliográfica da obra Antología de poetisas americanas, em 1923. Apesar do 

autor escrever datas incorretas em sua breve biografia da poeta, como colocar 1880 como 

ano de nascimento de Agustini, em vez de 1886, e de colocar o ano de publicação de seu 

primeiro livro em 1917, em vez de 1907, o destaque se dá, porque Parra del Riego traz a 

visão de Agustini como uma pantera: “paseándose como una pantera de jardín zoológico, 

irritada y nostálgica entre los barrotes de su jaula pequeña”. (PARRA DEL RIEGO, 1923, p. 

30) Aqui, Parra del Riego traz a imagem da pantera e da jaula; imagem que remete ao final 

do conto de Franz Kafka, “Um arista da fome”, mas que também se projeta na figura deste 

mesmo animal e cenário que aparecerão em Manuel Puig, especificamente em El beso de la 

mujer araña, que traz esta visão da mulher pantera, que agarra, ruge, arreganha os dentes, 

ou seja, é a visão da mulher feroz, mas sexualmente desadaptada. Parra del Riego traz a 

imagem da mulher como fera, mas uma fera presa, contida, e ao mesmo tempo incontida, 

uma vez que fisicamente está presa, mas não mentalmente; não incontida em sua irritação e 

nostalgia. Visão que se contrapõe à visão de menina e inocente da leitura modernista da 

poeta, e muito mais ainda a da “musa”, uma vez que propõe uma Agustini híbrida e não 

pura, como mulher-animal, isto é, uma mulher feroz, sensual e sexual. 

Outro achado de Parra del Riego para evocar a poeta é a imagem da pitonisa (mulher 

visionária e portadora de um conhecimento, mas um conhecimento alheio de outra natureza, 

que a traspassa); noutras palavras, não uma deusa (“musa”), mas uma mulher de grito 

histérico, talvez na procura de uma voz para se fazer ouvir. Tal imagem é associada também 

ao que Parra del Riego diz sobre a poesia de Agustini: 
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En casi  todos sus versos la vemos palidecer entre los tres inseparables vértigos de 

la vida: el amor, la noche y la muerte. 

Y su poesía por eso causó un efecto de revolución artística en América. Fue el 

primer espectáculo al aire libre de un corazón de una mujer que se vio. Desde 

entonces las poetisas dejaron de imitar a los hombres y cantaron en mujer y 

pensaron en mujer. (PARRA DEL RIEGO, 1923, p. 31) 

 

Pela sua força e catadura de vanguarda, essas imagens entram em tensão com as 

leituras anteriores, uma vez que aqui se fala do incômodo desta voz, enquanto na leitura 

anterior este incômodo desaparece, encoberto pelas leituras dentro do sistema anjo-demônio 

modernista. 

Outra leitura vanguardista da poeta é feita por Vicente Salaverri, mas desta vez dez 

anos depois da morte de Delmira Agustini, com um prólogo a Obras completas de Delmira 

Agustini, Tomo I (El Rosario de Eros), de 1924, cujo editor é Maximino García, intitulado 

“Rumbo”, que a princípio revela o que o autor pretende falar: sobre o caminho que levou a 

vida da poeta. Neste prólogo, Salaverri começa dizendo que Agustini não morreu, pois vive 

em suas poesias, em seus admiradores (incluído o autor deste prólogo, uma vez que visita a 

casa da poeta e escreve um livro sobre ela) e em sua casa! Portanto, tal texto, diferentemente 

do anterior de 1914, começa com outro viés, já que no primeiro se reafirma a morte da poeta 

enquanto que neste há esta “permanência” da poeta. Após isto, o autor adentra na vida de 

Agustini, mostrando Agustini como uma figura excepcional, tanto na escrita quanto, 

especialmente, na música e no francês. Salaverri, então, traz agora em relevo a 

excepcionalidade de Agustini mas a partir da questão da voz viva (música, francês) na sua 

escrita, uma vez que é através dela que se deflagra sua voz feminina. 

En general, Delmira Agustini logró hacer todo cuanto se proponía, fuera en el 

piano, junto a las cuartillas o sobre el bastidor de bordar. A los doce años 

dominaba la música clásica, pasándose hasta tres horas seguidas con los ejercicios 

de piano. Fué a los 16 cuando, con una seriedad impropia de su juventud, le 

confesaba a la madre: — Voy a dejar todo para dedicarme a escribir. ¡No sé, no 

sé!... Siento en el alma una cosa que me alegra y que me deprime... ¡Creo que voy 

a poder sacar algo bueno!” (SALAVERRI, in: AGUSTINI, 1924, p. 14) 

 

Uma novidade relevante da recepção vanguardista é que surgem as primeiras leituras 

críticas de Agustini realizadas por mulheres formadas na academia. Luisa Luisi, poeta e 

crítica literária uruguaia escreve sobre Delmira Agustini em dois momentos distintos: em 

1925 e em 1930. Em sua primeira leitura da poeta, em sua obra A través de libros y de 
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autores, Luisi identifica Agustini como “primera poetisa de América” (LUISI, 1925, p. 169) 

e explica que haveria um movimento nestes “últimos tiempos, (…) a su favor que parece 

acentuarse cada vez más (…)” (LUISI, 1925, p. 169), que podemos comprovar pela 

proliferação de produções que se dedicam à autora, a partir de 1921. Dessa forma, mais do 

que mostrar que a poeta não foi esquecida, indica a importância crescente e nova de 

Agustini na literatura. Por outro lado, Luisi fala que os que estudaram a poeta só levaram 

em conta um dos aspectos dessa, quando, no entanto, ela teria múltiplos aspectos e a 

caracteriza como “biologicamente por encima de lo normal” (LUISI, 1925, p. 170), porque 

sua poesia se caracterizaria por uma potencialidade de vida. Portanto, o que isto quer dizer é 

que a relação de Agustini com as normas sociais e seu ambiente não eram “normais”, 

“biológicamente” falando. O interessante é que esta caracterização, que poderia significar 

uma apreciação grosseiramente material de Agustini enquanto mulher, ganha para Luisi um 

lado “metafísico”, e diz que:  

Sus visiones [de Agustini] toman formas inconscientemente metafisicas y ve 

aparecer ante sus ojos esa raza futura, que sueña nacida de una larva de estatuas. 

En nadie el acto sexual adquiere tan filosófica trascendencia como en esta 

señorita de la clase media que se siente: “...el surco ardiente — donde, puede 

nutrirse, la simiente — de otra Estirpe sublimemente loca... (LUISI, 1925, p. 176) 

 

  Se na sensibilidade de fin de siècle o modelo da mulher era a mulher-ornato, bibelô 

ou “estátua”, aqui a mulher, subvertendo tal imagem, é a “larva de estátuas”, isto é, não 

mais é um enfeite de marfim, mas sim algo vivo e embrionário. Por outro lado, a questão do 

vivo se traz através da expressão “surco ardiente” que é claramente uma afirmação 

feminista da vagina, positividade na genitália da mulher. Lembremos que nessa época existe 

um debate acirrado na psicanálise. Pois enquanto Freud postula a ansiedade feminina como 

derivada da ausência do pênis, fundando o aparelho psíquico na “inveja”, Melanie Klein 

insiste na positividade inconsciente da vagina não como “falta” mas como “diferença”.   

Portanto, Luisi encara a leitura de Agustini trazendo não apenas, pela primeira vez, a 

menção explícita do ato sexual, mas também essa diferença do “surco” como origem de 

“outra estirpe”, ou seja, de uma mulher nova, “sublimemente louca” nessa época, mas sem 

dúvida futura. (Obviamente, associar nesses versos “a semente” à maternidade é uma linha 

de interpretação completamente alheia a Luisi.)  
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Na sua segunda leitura da poeta em 1930, em sua obra La literatura del Uruguay em 

el año de su centenário (1930), Luisi reitera a importância de Agustini ao vê-la como 

iniciadora da poesia feminina de América precisamente ao reconhecer sua sexualidade: “su 

sexualismo desnudo y atormentado le da generalmente una audacia de expresión tal que sus 

libros constituyeron un verdadero escándalo social en la época de su aparición”. (LUISI, 

1930, p. 15) No entanto, Luisi não leva em conta a obra criada por Agustini com a 

elaboração de seu último livro, uma vez que enfoca na compilação dos poemas de Agustini 

feita dez anos depois a sua morte. Ou seja, embora aparecendo aos poucos o corpo de 

Agustini, também começa o esquartejamento do corpus.  

 A partir disso, a visão de Luisi sobre Agustini diferencia-se da visão segunda de 

Salaverri, uma vez que também enfoca na vida, mas a partir da sexualidade e da 

transcendência. Ao mesmo tempo, se aproxima de Parra del Riego nas referencias ao 

“místico” ou “metafísco” ao falar do corpo feminino e sua sexualidade. Porém, Luisi 

incorpora um componente genérico (que faz do metafísico algo político). Em Parra del 

Riego isso se dilui na tríade amor, morte e noite, na sexualidade dentro da sensualidade, ao 

falar da “carne”. 

No entanto, a leitura dentro das vanguardas que se apresenta como mais complexa é 

a do grande crítico uruguaio Alberto Zum Felde. Rico em obras críticas, algumas que 

incluem a poeta aqui estudada, destaca-se a importância de Zum Felde, que desde jovem 

fazia parte dos círculos intelectuais de Montevideo, e posteriormente estaria exercendo 

papel de crítico no jornal El Día, em 1919, para logo em seguida dirigir uma revista 

vanguardista La Pluma (1927-1931); para o reconhecimento de Agustini, pois é a partir de 

suas leituras, que Zum Felde dá início a tal reconhecimento com uma crítica mais 

aprofundada, que retoma os motivos vanguardistas das três leituras anteriores, mas também 

para fazer essa crítica aprofundada, precisa desmembrar o corpus da poeta.  

Zum Felde vai escrever sobre Agustini não em dois momentos: primeiro ao calor das 

tendências das vanguardas históricas, em 1921 e 1930; depois, vai retomá-la já vêm 

entrados os anos de 1940. Em sua primeira leitura de 1921, Zum Felde faz o que ninguém 

até o momento tinha feito: tirar Agustini do campo modernista do extraordinário para inserir 

ela no campo institucional da história da literatura uruguaia, com a comparação entre 
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Delmira Agustini e Juana de Ibarbourou. Zum Felde entende que nas produções de ambas 

há “lo que no puede estar en los otros”, ou seja, há a voz feminina, há este outro olhar e 

modo de falar, distintos das produções contemporâneas escritas por homens. Tal questão da 

voz feminina também aparece quando Zum Felde explica que a poesia que expressa sua voz 

estaria “en un vasto mundo silencioso agitado por tempestades en la sombra” (ZUM 

FELDE, 1921, p. 286). Portanto, aqui, Zum Felde traz a questão do espaço da figura da 

mulher na literatura, do espaço da voz poética feminina na sociedade. Noutras palavras, 

inicia o gesto das leituras políticas feministas (que seria retomado por Luisi), questionando a 

falta de liberdade estética na arte produzida por mulheres. 

Mas ao se falar do lugar da mulher na literatura, também abre-se espaço para a 

questão da classificação de Agustini. Zum Felde propõe que a originalidade da poesia de 

Agustini não possui nem escola nem influências dominantes, e diz que essa “se halla dentro 

de la vibración de nuestra época” (ZUM FELDE, 1921, p. 298). Portanto, o crítico vê pela 

primeira vez, na poesia de Agustini, características vanguardistas. Como? Para Zum Felde a 

poeta “no es clásica, ni romántica, ni parnasiana, ni simbolista, ni decadente”; Agustini não 

poder ser encaixada completamente na sensibilidade de fin de siècle nem no modernismo, 

devido à presença do feminino (“lo que no puede estar en los otros”) da sua poesia (que 

ultrapassa os gêneros literários e se aparenta com a variada escrita de Ibarbourou). Portanto, 

Agustini estaria a cavalo (uma amazona?) entre a sensibilidade de fin de siècle e a nova 

sensibilidade das vanguardas. 

Outra imagem que Zum Felde inaugura, e depois será retomada por Parra del Riego, 

é a da pitonisa. No entanto, diferentemente de Parra del Riego, a imagem da pitonisa de 

Zum Felde não “grita”, mas revela conhecimentos da mente e da carne, uma vez que para tal 

autor, Agustini “no sueña sólo con su mente, sueña también con su carne”, ou seja, sonha 

seu erotismo tanto em pensamento, quanto sente-o no seu corpo, que arde nas chamas deste 

erotismo. Portanto, Agustini é ao mesmo tempo sonho, ardente e dolorosa, já que em 

Delmira, para Zum Felde, tudo é exaltação e tristeza. Observemos, então, que Parra Del 

Riego radicaliza com um tom de ruptura (o grito) uma imagem vanguardista de Agustini 

proposta incialmente por Zum Felde; o fato destacável, pois indica o rumo para dentro da 

história da literatura uruguaia que vão seguir as leituras de Zum Felde ao longo das décadas.   
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Isto já é visível na segunda leitura de Zum Felde, em 1930, quando continua seu 

labor comparatista situando Agustini entre os autores que deram “a las letras uruguayas 

nombres y obras de categoría superior a las logradas hasta entonces, tales como las de Rodó, 

Reyles, Viana, Vaz Ferreira, Herrera y Reissig, Delmira Agustini, Florencio Sánchez”. 

(ZUM FELDE, 1930, p. 16). Agustini é, então, agora, uma figura feminina citada entre “os 

autores”, que tem um caráter nacional. Tal texto destaca a reapropriação do melhor da 

cultura nacional, em uma perspectiva latino-americana. E neste sentido, Agustini estaria 

incluída neste melhor da cultura, como uma “figura nacional”. A questão aqui é a mulher 

vinculada a nacionalidade, ou melhor, é relacionar o corpo sexual ao corpo nacional, o que 

consequentemente implica uma política, mas não apenas de gênero (feminismo) mas de 

Estado (nação). Porém, se corpo da mulher relaciona-se ao corpo nacional, isso o aproxima 

do corpo materno, uma vez que é a mulher que gera, que é origem dos indivíduos nacionais. 

Para fugir desse paradoxo que destruiria as premissas da análise de Zum Felde, ele destaca 

que a “originalidad” (ZUM FELDE, 1930, p. 232) da poeta não é em relação ao ambiente 

americano, mas também em relação ao internacional e diz que “(…) antes de ella, ninguna 

poetisa había expresado con tan soberbia desnudez y acentos tan categóricos, la poesía 

pasional de su sexo; y en sus estrofas, el erotismo adquirió aquel sentido profundo que hasta 

entonces - galante y sensual - nunca tuviera”. (ZUM FELDE, 1930, p. 232)  

Felizmente, com esse drible à contradição dos seus argumentos, Zum Felde 

consolida a recepção vanguardista de Agustini por oposição à recepção modernista. A 

poesia de Agustini vai além do nacional e mostra que a poesia dela revela um erotismo 

passional, sensual, que inédito até então, e sendo assim reafirma a voz feminina expressando 

seu erotismo em primeira pessoa: “[Delmira Agustini e Juana de Ibarbourou] han dicho el 

secreto de sus vidas. Todo lo que se había callado, ellas lo han dicho. Acentos nuevos han 

vibrado en la lírica. Su poesía es una confesión. Y sus versos contienen una esencia nueva: 

la esencia de la mujer.” (ZUM FELDE, 1921. p. 287), que não era a convenção retórica na 

época em que foi escrita, uma vez que o modernismo era um ambiente predominantemente 

masculino. 

 Em síntese, passando de musa para pitonisa (da inspiração para a voz ou o grito), de 

anjo-demônio para mulher-fera (do puro para o híbrido, ou do homogêneo binário para o 
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heterogêneo indecidível), de corpo místico para corpo sexuado (da religião para a 

psicanálise), da sensualidade metafísica para a metafísica da sexualidade (do espiritual 

barroco para o materialismo moderno), a recepção vanguardista devolve a historicidade 

literária de Agustini, com a leitura de uma voz feminina politizada no gênero, que se 

constituiria precisamente pela desadaptação retórica ao modernismo e pela consequente 

afinidade ideológica com as vanguardas.    

 Mas nessa passagem através do limbo entre a sensibilidade de fin de siècle e as 

vanguardas, também os debates próprios dos vanguardistas resultam evidentes, sobretudo 

nas tendências opostas de Parra del Riego e Zum Felde. Pois no primeiro o corpo de 

Agustini parece tender para um corpo-feminista (uma política do gênero), enquanto no 

segundo o corpo sem dúvida vai ser apropriado por um corpus nacional (uma política de 

estado). Nessa tensão, a voz de Agustini será ora grito, ora palavra, mas sempre de uma 

mulher, que já não será meramente Delmira Agustini a menina-mulher de classe média 

abastada, mas a Delmira Agustini poeta, criada com a sua própria escrita. 

 

 

1.5. Anos 40: recepção, nação e o corpo esquartejado 

 

“Toda su poesía tiene sentido metafísico, pero toda su metafísica es poesía”.  

 (ZUM FELDE) 
 

 

A terceira leitura de Zum Felde sobre a obra de Agustini é de trinta anos após sua 

morte. Tal autor publica uma edição que é a primeira em muito tempo a publicar quase 

integralmente a obra de Delmira Agustini. Isto porque: (a) ao longo das décadas tinham 

aparecido seus poemas caoticamente, em diversas revistas e compilações de autores vários; 

e (b) por se tratar desta vez de uma seleção em livro, de autoria exclusiva de Agustini, 

organizada por Zum Felde, o crítico decidiu não colocou alguns dos poemas que estão 

presentes em Los cálices vacíos. A edição utilizada para esta dissertação é Poesías 

completas, publicadas pela editora Losada (2008), que segue a primeira edição de 1944.  

O gesto organizador de tal edição é, no mínimo, particular ou curioso. Zum Felde faz 

uma espécie de extração dos poemas de acordo com uma seleção que separa, em uma 
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primeira parte, “lo mejor de su [de Delmira Agustini] creación poética”, e, em uma segunda 

parte, todas as outras poesias dispostas segundo seus respectivos livros; isto é, a primeira 

parte é antológica (valorada literariamente), enquanto a segunda parte é documental 

(valorizada historicamente, mas depreciada literariamente), pois inclui, “no obstante, todas 

las otras composiciones de sus tres libros, en el orden en que ella los había dispuesto en la 

edición de 1913” (ZUM FELDE, 1944, p. 47). Zum Felde diz que a organização do livro 

apresentava problemas, uma vez que se o organizasse pela ordem cronológica, o “mejor de 

su poesía” ficaria ao final do livro. 

A comparação dos sumários de Los cálices vacíos de 1913 de Agustini e de Poesías 

completas de 1944, revela que Alberto Zum Felde, em primeiro lugar, não segue a divisão 

em subtítulos da autora, quem ao organizar suas novas poesias as separa em três partes: 

“Los cálices vacíos” (homônima do título do livro), “Lis púrpura” e “De fuego, de sangre y 

de sombra”. Zum Felde, diferentemente, reúne todas sob “Los cálices vacíos”. Além disso, 

apesar da ordem das poesias de El libro blanco (Frágil) ser mantida em sua maior parte (só 

havendo duas mudanças), a ordem de Cantos de la mañana e de Los cálices vacíos foi 

totalmente alterada, supomos que também segundo o critério de qualidade literária exposto 

previamente por Zum Felde. No caso de Cantos de la mañana, por exemplo, o crítico 

praticamente começou do fim para o início, isto é, deixando por último as que aparecem 

primeiro no livro de Agustini. Já no caso de Los cálices vacíos, a reorganização é visível 

especialmente devido à poesia “Tu boca”, que aparece como a terceira em Los cálices 

vacíos, enquanto que na organização de Zum Felde vai encerrar a parte das poesias ainda 

publicadas em vida pela poeta. Temos aqui, então, de fato, um corpus completo, mas 

esquartejado, ou cortado e recosido em uma autopsia – um corpo sem seu projeto, corpo 

morto para melhor servir a um interesse de estado: o reconhecimento do seu valor literário 

pela historiografia, ou a elucidação policial de um assassinato.   

O fio cirúrgico que Zum Felde usa para suturar os poemas de Agustini, e que explica 

no seu extenso prefácio de 1944, é da marca Eros (de qualidade fartamente provada na 

medicina metafísica para reparar as fístulas entre política e poesia).  Isto é, foca-se o amor, 

seja através de um “tu”, seja através da entrega, seja através de sonhos, seja idealizado, seja 

através do ardor, seja através da dor. A questão metafísica em Zum Felde se manifesta já 
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com a explicação do título do livro de Agustini, que interpreta “os cálices vazios” de 

Agustini como vazios “de la realidad, del Mundo”, mas cheios com a busca pelo 

“sobrehumano” (ZUM FELDE, 2008, p. 21). 

Assim, o erotismo de Agustini, para Zum Felde, “no es realista (...). Es lo opuesto: 

um constante evadirse de la realidad y del mundo (…). Su erotismo arde y se consume en sí 

mismo (…)” (ZUM FELDE, 2008, p. 16). Com isto, o erotismo de Agustini transcende a 

realidade; é um erotismo, que arde, com a entrega do amor; que sofre, com a ausência do 

amante; que idealiza uma vida; que possui imagens ambíguas entre o aquém e o para além. 

Assim, Zum Felde caracteriza o erotismo de Agustini como “Eros Mágico”, por ser uma 

fusão do eros sensual e do eros intelectual, ou seja, por ser um erotismo que abarca o prazer 

e a dor, e o vincula com o entregar e o questionar. Destaquemos, então, que de certa 

maneira Zum Felde, ao aprofundar no tema erótico em 1944, acaba se afastando da sua 

própria atitude de 1921 e 1930, para retornar sobre o olhar mais metafísico da recepção 

modernista, caracterizada pela figura do oximoro.     

Embora já hesitante nas suas primeiras leituras, o caráter metafísico que Zum Felde 

atribui em 1944 às poesias de Agustini se apresenta reforçado ao analisar o poema intitulado 

“Íntima”, Los cálices vacíos: 

 

Imagina mi amor, amor que quiere 

vida imposible, vida sobrehumana, 

tú que sabes si pesan, si consumen 

alma y sueños de Olimpo en carne humana. 

 

Para Zum Felde, este poema “es expresión de esa ansia imperiosa de una realidad 

sublime, de evasión de lo simplemente humano” (ZUM FELDE, 2008, p.27); isto é, tal 

poema mostra a busca desta carne humana por uma vida além desta vida humana, esta busca 

de uma outra realidade, de grandes sonhos. O olhar metafísico sobre o erótico feminino 

chega quase ao paroxismo do lugar comum quando Zum Felde analisa alguns versos do 

poema “Otra estirpe”, de Los cálices vacíos:  

 

Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles, 

mi gran tallo febril... Absintio, mieles. 

viérteme de sus venas, de su boca... 

 

¡Así tendida, soy un surco ardiente 
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donde puede nutrirse la simiente 

de otra Estirpe sublimemente loca! 

 

Nesses versos, Zum Felde enxerga que “su entrega tiene el carácter de un sacrificio 

vital, que es lo que da un sentido casi religioso – religiosamente metafísico – al acto 

amoroso.” (ZUM FELDE, 2008, p. 22). Um “casi religioso”, uma vez que a lucidez crítica 

de Zum Felde lhe impede desconsiderar tout court a sexualidade evidente neste poema. A 

chave metafísica de interpretação da “entrega” (como a denomina Zum Felde) também 

poderia se estender aos versos do poema “Ceguera”, de Los cálices vacíos: Rara ceguera 

que me borras el mundo, / estrella, casi alma, con que asciendo o me hundo: / ¡Dame tu luz 

y vélame eternamente el mundo! (uma vez que há a entrega por estar se abismando, isto é, 

se entregando a um abismo, se afundando, mas também “ascendiendo”, nesta cegueira 

luminosa do mundo). Ou poderia do poema “El cisne”, de Los cálices vacíos: Agua le doy 

en mis manos / y él parece beber fuego; / y yo parezco ofrecerle / todo el vaso de mi cuerpo; 

onde haveria uma passividade com a “entrega” do corpo, embora o poema gere uma cômica 

perplexidade na interpretação de Zum Felde, porque insiste em verbos como “dar” ou 

“oferecer” – sedução ativa e dominante (“parezco ofrecerle”) do sujeito poético feminino, 

exercida sobre o animal modernista (“el cisne”).     

Resumindo: para o Zum Felde de 1944, que regride até os motivos retóricos do 

modernismo, a assimilação do ato sexual às “entregas”, por via da leitura metafísica, 

configuraria uma Erótica, mas uma “erótica mágica”, pois seria escrita por uma mulher. Ao 

contrário, se atentássemos para os caminhos abertos com a recepção vanguardista nas 

leituras de Parra del Riego ou de Luisa Luisi, a sexualidade não seria entrega do corpo 

(sacrifício religioso), mas oferecimento (fingido) e dar (quase lúdico) do corpo. Noutras 

palavras, invertem a retórica do modernismo e reconfiguram o erótico como o que é dito 

pela poeta-mulher para criar seu corpo feminino, assimilável ao seu corpus poético. No 

entanto, isto remanesce oculto na leitura derradeira de Zum Felde, devido à ênfase na 

tautologia enunciada como metafísica da poesia ou da poesia metafísica.  

Ora, qual seria essa metafísica subjacente na interpretação de Zum Felde? É a 

metafísica religiosa dos modernistas, ancorada na retórica do anti-histórico barroco? Ou é 
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outra coisa, uma metafísica laica (“quase religiosa”) capaz de outorgar um sentido estável à 

dinâmica material da modernidade?  

Apesar de Zum Felde desenvolver três leituras da poeta em três momentos distintos, 

todas essas leituras possuem uma característica em comum: a nacionalidade, ou melhor, a 

intencionalidade de inserir Agustini num cânone geopolítico, histórico, preciso, da literatura 

uruguaia ou pelo menos continental. Assim sendo, a poesia de Agustini é lida por Zum 

Felde primariamente segundo essa metafísica da identidade e das comunidades imaginadas. 

Portanto, não é lida a voz feminina da poeta (mulher), mas a escrita poética da mulher 

nacional (poetisa). Zum Felde insiste em que “El nombre de Delmira Agustini es de los que 

han quedado, y para siempre, entre los tres o cuatro de todo nuestro hemisferio” (ZUM 

FELDE, 2008, p. 12). A partir disso, Zum Felde, ao mesmo tempo que reitera a importância 

de Agustini, subordina sua voz ao seu lugar dentro da história de uma literatura nacional. O 

preço dessa operação, porém, é o desaparecimento do corpo-gênero em favor de um corpo-

estado; ou seja, precisa esquartejar o corpus de Agustini e reconstruí-lo em uma antologia 

segundo a norma vigente da instituição literária. E, aliás, Zum Felde teve enorme sucesso 

nessa empresa.     

Com efeito, mesmo em 1965 (ou seja, vinte e um anos depois da leitura de Zum 

Felde), Esther de Cáceres retoma e apoia essa linhagem no prólogo de Antología, de 1965.   

Mencionamos Cáceres aqui, na década de 1940, não apenas devido à sua semelhança com 

Zum Felde, mas porque também esclarece, por redundância, o particular mecanismo 

metafísico que Zum Felde usa para ler a poesia de Agustini. Cáceres diz que o que faz de 

Agustini uma poeta “perdurável” (i.e. na história da literatura) é “este don de ver en las 

cosas, a través de su apariencia, su trascendencia, su poesía honda y viva, su relación con 

alma y destino, el mundo transfigurado, real e ideal”. Portanto, o elemento chave da poeta é 

esse “transcender”, isto é, ir além do material humano. 

Relacionado ao tema transcendental, Cáceres traz a questão da solidão, ao dizer que 

“en esa soledad se encuentran los elementos originales, personales, trascendentes, que 

separan a su poesía de los acentos de la época y que separan a su ser de toda pesadez 

común” (CACERES, 1965, p. XVIII) A seguir, Cáceres reitera a poeta, ao criar sua poesia 

com a escrita feminina, com sua originalidade por mostrar esta sua visão, se isola, por não 
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se encaixar nos padrões, ou seja, não seguindo os “acentos” de sua época. Volta, portanto, 

ao motivo solipsista (masturbatório?) do erotismo feminino (já esboçado em Zum Felde, “su 

erotismo arde y se consume en sí mismo”), negligenciando precisamente as operações 

retóricas (fingidas e lúdicas) com as quais Agustini inverte o erotismo modernista.     

A questão do transcendental se enquadra no olhar metafísico, uma vez que, para 

ambos os críticos, Agustini está além do humano através do Eros, que mais tem de espiritual 

do que de carnal. No entanto, e sintomaticamente, Cáceres comparte com Zum Felde a 

questão do caráter nacional, e inclusive destaca em seu texto as palavras de Zum Felde, 

como neste fragmento: 

“La obra como la personalidad misma, aun cuando sean originales en su raíz y 

perennes en su valor están condicionados por los caracteres históricos. Y en tal 

plano, la poesía de Delmira participa, en mucho, de aquella atmosfera literaria del 

siglo y de aquel conjunto de elementos que definen una etapa de la cultura” (ZUM 

FELDE, in CACERES, 1965, p. XIV) 

 

Tal citação procura demonstrar que Agustini participa da literatura do século e 

participa do conjunto de elementos que definem uma cultura determinada, isto é, faz parte 

de um domínio identitário do estado, antes do que de uma identidade de gênero; representa 

a cultura de seu país. E reafirma sua posição ao falar que no Uruguai há mulheres que 

“escreveram” poemas dignos de estarem nas melhores antologias do mundo. Assim, o que 

prima na leitura de Agustini destes dois críticos não é a voz feminina, mas a metafísica 

nacional dessa escrita, uma vez que se trata da poesia de uma uruguaia “representando” seu 

país, seu lugar no mundo.  

 

 

1.6. Anos 60: erotismo, literatura e os corpos liberados 

 

Apesar de ser de Zum Felde o lugar de iniciador do reconhecimento da poeta a partir 

de uma crítica mais aprofundada, como visto nas seções 1.4 e 1.5, será Emir Rodríguez 

Monegal a figura chave da leitura sobre Agustini nos anos 60, já que detém o lugar de 

expositor do sexo intrínseco à poesia de Agustini, sendo o crítico que dará os parâmetros 

para as leituras dela na década de 60 e até hoje. É a partir da sua obra Sexo y poesía en el 

900, publicada como livro em 1969, que explicita o sexo desde seu título, que Monegal traz 
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sua visão diferenciada de Agustini – e também de Roberto de las Carreras, contemporâneo à 

poeta, presente nesta análise de um duplo centenário, que se deu em 1963, nos cinquenta 

anos da primeira publicação de Los cálices vacíos e da morte do poeta. 

Monegal retoma alguns elementos chaves, como é o caso da mitologia de “la niña”. 

Diferentemente dos olhos dos homens da sensibilidade de fin de siècle, o olhar de Monegal 

parte, em primeiro lugar, de uma visão de Agustini como mulher e não como “menina”; em 

segundo lugar, parte de que “la nena” não passava de uma máscara com a qual a mulher 

Agustini passeava pelo mundo, isto é, não passava de um artifício para lidar com o mundo 

que não sabia lidar com ela. Portanto,  

la Nena era la máscara con la que circulaba la pitonisa por el mundo; era la más-- 

cara adoptada como solución al conflicto familiar que le imponía sobre todo una 

madre neurótica, posesiva y dominante. Encerrada en el amor materno como en 

una cárcel, Delmira sólo podía liberarse por la poesía. (MONEGAL, 1969, p. 41) 
 

Uma dupla personalidade, então, é revelada em Agustini. Enquanto uma 

personalidade mascara o erotismo, a outra desmascara. O que isso revela é que a análise de 

Monegal vai mais além, já que mostra que essa dualidade presente em Agustini é trazida 

não só pelo olhar de fora, mas pelo olhar da autora, uma vez que Agustini se fazia “la nena”, 

para fugir deste mundo no qual não se encaixava. Portanto, a única saída aceitável para a 

sua outra personalidade era através da escrita.  

Esta escrita é analisada por Monegal através de seus três livros El libro blanco 

(Frágil), Cantos de la mañana e Los cálices vacíos. Em seu primeiro livro, há a presença de 

algumas obsessões, como a predestinação de um destino trágico; a sede como ardor; a 

apelação ao Pensamento e a Ideia; a estátua como símbolo de si mesma; visões 

sadomasoquistas. Por outro lado, em Cantos de la mañana, há um autoerotismo. Já Los 

cálices vacíos é “la culminación de una aventura erótica” (MONEGAL, 1969, p. 46) e diz 

que “en la hora de la verdad, al ir abrazar a Eros, Delmira sólo encuentra la máscara de 

Thanatos” (MONEGAL, 1969, p. 54). Isto é, mesmo procurando o Eros, Agustini encontra 

a morte.  

Logo, o que se vê é um crescimento, uma progressão na visibilidade do erotismo, 

que em seu último livro se torna quase tangível. No entanto, é um amor sombrio, que anda 

de mãos dadas com Thanatos, como aparece nos versos de “Plegaria”, de Los cálices vacíos: 
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Eros: ¿acaso no sentiste nunca 

piedad de las estatuas? 

se dirian crisálidas de piedra 

de yo no sé que formidable raza 

en una eterna espera inenarrable. 

Los cráteres dormidos de sus bocas 

dan la ceniza negra del Silencio, 

mana de las columnas de sus hombros 

la mortaja copiosa de la Calma, 

y fluye de sus órbitas la noche; 

victimas del Futuro o del Misterio, 

en capullos terribles y magníficos 

esperan a la Vida o a la Muerte. 

 

 Enquanto as estátuas sofrem ao esperar a vida ou a morte, o eros não é piedoso, uma 

vez que tal questionamento é reiterado três vezes neste poema, uma ao início, uma 

relativamente no meio e uma ao final. As estátuas, que segundo Monegal são símbolos da 

própria poeta, e que carregam em seus “capullos” formas de vida, entrelaçam-se mais à 

morte do que ao impiedoso Eros. A figura da estátua sugere um vínculo entre a leitura de 

Luisi e a leitura de Monegal, uma vez que, se tratando de uma representação de si mesma, 

possui algo vivo nessa estátua, assim como havia algo vivo na leitura de Luisi. 

  Por outro lado, há o vínculo com outra leitura anterior a de Luisi: a de Parra del 

Riego. De certa maneira, Monegal faz uma retomada da leitura deste autor peruano, uma 

vez que, ao trabalhar Agustini como pitonisa (figura também presente em Parra del Riego) e 

como mulher que expõe seu sexo, Monegal retoma também a questão da mulher-fera, 

trazida inicialmente por Parra del Riego. Conforme a mulher fera crescia, cresce junto este 

transbordar erótico em seus poemas, e como diz Monegal, é em Los cálices vacíos que há 

um ápice, único e derradeiro, uma vez que não se saberá jamais sobre o outro ápice viria a 

ocupar o lugar deste; que é como um “grito hondo de la sexualidade poética femenina” 

(MONEGAL, 1969, p. 44).  

Por isso, Los cálices vacíos abre as portas – e flores – para esse erotismo tão 

exuberante na poesia e para uma Agustini que “se ve como un cáliz vacío que el amado 

colmara” (MONEGAL, 1969, p. 53), o que leva ao título do livro, que refletiria não um, 

mas dois cálices incompletos, que os amantes não enchem, não se satisfazem.  Em resumo, 

o que Monegal faz é expressar que o sexo em Agustini sempre esteve presente, porém em 

distintas maneiras, isto é, expressa as diferentes fases por que passa erotismo de Agustini. 
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Portanto, é na poesia que Agustini expressa sua sexualidade, expressa seu fervor, uma vez 

que não tinha como expressar isto fora da escrita. A exploração desta saída, segundo 

Monegal, além da exploração do erotismo, a conduz “a la vida eterna de las palabras.”, ou 

seja, uma poesia que ainda vive hoje, uma poesia que é atemporal. 

 Seguindo em grande medida os parâmetros de Monegal, a revista Capítulo Oriental 

(1968-1969), em um dos seus fascículos sobre a história da literatura uruguaia, publicou o 

número 14 sobre Delmira Agustini e María Eugenia Vaz Ferreira. Datado em 1968 e 

preparado por Mercedes Ramírez de Rossiello (revisado por Carlos Martínez Moreno e 

adaptado pelo Departamento Literario del Centro Editor de América Latina) consigna em 

suas referências um avanço do livro de Monegal já mencionado, publicado como artigo na 

revista Mundo Nuevo, nº 16, em 1965. O fascículo enfoca na produção de ambas as poetas 

no eixo do amor. No caso específico de Agustini, assim como Monegal fizera, são 

comentados os três livros da poeta. No El libro blanco (Frágil), haveria o pressentimento do 

amor. Já em Cantos de la mañana, haveria o amor junto a um Tu. Por outro lado, em Los 

cálices vacíos, haveria o amor consumado com o amante. Portanto, observam-se três fases 

do Eros em Agustini.  

 No entanto, é um Eros cuja leitura causa um desconcerto, “ante el valor de su 

desnudez esencial para cantar el amor” (CAPÍTULO ORIENTAL, 1968, p. 217). Logo, a 

leitura desta poeta incomoda, por falar abertamente sobre o erótico feminino em sua poesia. 

Por outro lado, Capítulo Oriental destaca duas linhas retóricas para esse erotismo que a 

poesia de Agustini apresenta. Uma é o onírico, uma vez que se observa que “la parte más 

importante de la obra de Delmira Agustini es aquella que se alimenta del mundo 

sobrecogedor del sueño” (CAPÍTULO ORIENTAL, 1968, p. 220). A outra é o coloquial, 

que “implica un Tú inmediato hacia quien el poeta se dirige” (CAPÍTULO ORIENTAL, 

1968, p. 220). Portanto, se acrescentam assim à leitura de Agustini os dois pilares com os 

quais erotismo e sexo grudam: o sonho e a fala (claramente, as duas emergências do 

inconsciente para a teoria psicanalítica). 

Apesar de Monegal e Capítulo Oriental terem (para nós) as leituras mais acertadas 

de Agustini, ao trazer desinibidamente o sexo para o erotismo liberando assim seu corpo, 

continua sendo no mínimo curiosa a insistência em dar um valor literário (necessariamente 
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atemporal) à sua poesia. Ambas as leituras críticas dos anos de 1960, mesmo determinando 

um percurso do erótico ao longo dos livros publicados em vida de Agustini, fecham esse 

devir sem levar em conta o esquartejamento do corpus posterior à morte da poeta. Daí que 

pensamos que seria fundamental recuperar esse corpo-corpus de forma textual e material, 

com a reconstrução de Los cálices vacíos através de uma tradução. Pois já fartamente 

comprovado o valor literário da poesia de Agustini, intuímos que em suas leituras ainda 

estaria ausente um projeto estético trunco, mas possível de ser vislumbrado nesse último 

livro: uma temporalidade poética prospectiva que teria prolongado a fortuna crítica de 

Agustini ao longo do século XX, muito mais do que sua adequação ou não aos critérios e 

valores da história da literatura. 
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CAPÍTULO 2 

 

Tradução comentada de Los cálices vacíos 

 

 

 

 

 

Os critérios gerais utilizados para se realizar a tradução ao português brasileiro de 

Los cálices vacíos foram: 

1. Para a questão do registro utilizado por Agustini, que é arcaizante, utilizaram-se 

termos arcaicos durante a tradução dos poemas. Destaca-se, aqui, que tais termos arcaicos 

utilizados foram do português brasileiro, e não do português europeu, uma vez que, ao 

utilizar este segundo há outros usos da língua, ou seja, há estranhamentos diferenciados 

entre ambas as línguas, e no caso de Agustini se apresentam vários termos que não remetem 

ao espanhol peninsular, mas platino. Portanto, tal tradução abarca a questão desta diferença 

entre línguas, que ocorre através desses distintos estranhamentos. 

2. Tentou-se manter o ritmo e a métrica durante a tradução, muito importantes para 

entender a poesia de Agustini, pois, para a sensibilidade de fin de siècle, há uma 

preocupação formal poética. Ademais, a rima também foi um elemento importante que foi 

adaptado durante a tradução. 

3. Uma escolha difícil foi a de não “melhorar” os versos de Agustini, uma vez que 

ela, algumas vezes, não mantém a forma que estava seguindo em algum verso ou versos. 

Agustini não era conhecida por ser uma perfeita "artífice do verso", e são esses 

desencontros, ou “imperfeições” formais, os que fazem da poeta uma figura interessante, 

deslocada de sua época. 

4. Levou-se em conta o poeta brasileiro Olavo Bilac, o principal poeta da 

sensibilidade de fin de siècle brasileiro, para se fazer esta tradução do repertório léxico, 

principalmente para os termos que se referem à ourivesaria, bem específicos. 



   

 53 

5. Manteve-se a organização dada por Agustini aos seus poemas, tanto com relação à 

divisão de versos, quanto com relação à ordem dos poemas em sua obra. No entanto, as 

convenções tipográficas foram atualizadas, seguindo a edição das Poesías Completas de 

1944. 
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OS CÁLICES VAZÍOS 

 

de Delmira Agustini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pórtico  

 

De todas as mulheres que hoje escrevem em verso, nenhuma impressionou meu ânimo 

como Delmira Agustini, por sua alma sem véus e seu coração de flor. Às vezes rosa pelo 

rosado, às vezes lírio pelo branco. E é a primeira vez que na língua castelhana aparece uma 

alma feminina no orgulho da verdade de sua inocência e seu amor, de não ser Santa Teresa 

na sua exaltação divina. Se esta bela moça continua na lírica revelação de seu espírito como 

até agora, vai assombrar nosso mundo de língua espanhola. Sinceridade, encanto e fantasia, 

eis as qualidades desta deliciosa musa. Mudando a frase de Shakespeare, poderia se dizer 

“that is a woman”, pois por ser bem mulher diz coisas refinadas e nunca ditas. Sejam com 

ela a glória, o amor e a felicidade. 

 

Rubén Darío 
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Debout sur mon orgueil je veux montrer au soir 

L'envers de mon manteau endeuillé de tes charmes, 

Son mouchoir infini, son mouchoir noir et noir, 

Trait á trait, doucement, boira toutes mes larmes. 

 

Il donne des lys blancs á mes roses de flamme 

Et des bandeaux de calme á mon front déltrant... 

Que le soir sera bon!.. Il aura pour moi l'áme 

Claire et le corps profond d'un magnifique amant.
3
 

 

                                                 
3
 Tradução de Rodrigo Labriola: 

  

Erguida em meu orgulho quero mostrar à noite 

O revés do meu vestido despojado de encantos, 

O seu lenço infinito, seu lenço em preto e branco, 

Traço a traço, minhas lágrimas, uma bebida doce. 

 

Lírios brancos ele dá às minhas rosas em chamas 

Frente a mim, ponha a venda que me acalme...  

Seja boa esta noite! Dar-me-á a sua alma clara  

E o seu corpo profundo de magnífico amante. 
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Oferendando o livro 
 

A EROS  

 

 

Porque fazes tua cadela
4
, da leoa 

mais forte da Vida, e a aprisiona 

a corrente de rosas do teu braço. 

 

Porque teu corpo é a raiz, o laço 

essencial dos troncos discordantes 

do prazer e da dor, plantas gigantes. 

 

Porque emerge de tua mão bela e forte, 

como um broche de místicos diamantes 

o mais embriagador lis da Morte. 

 

Porque sobre o Espaço te diviso, 

ponte de luz, perfume e melodia, 

comunicando inferno e paraíso. 

 

— Com alma fúlgida e carne sombria... 

                                                 
4
 No original “can”. A escolha de “cadela” foi feita devido à sua relação com a figura feminina, que é 

considerada como uma figura, cujos comportamentos são reprováveis, isto é, uma mulher vulgar. Associando 

isto à figura de Agustini, tanto esta quanto a figura da “cadela” não se encaixam nos “padrões” impostos da 

sociedade. 
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NOTURNO 

 

 

   Fora, a noite em vestes de tragédia soluça 

como uma enorme viúva grudada a meus cristais. 

 

    Meu quarto... 

Por um belo milagre da luz e do fogo, 

meu quarto é uma gruta de ouro e gemas raras: 

tem um musgo tão suave, tão fundo de tapizes, 

e é tão vívida e cálida tão doce que me sinto 

dentro de um coração... 

 

Meu leito que está em branco é branco e vaporoso 

como flor de inocência, 

como espuma de vício! 

    Esta noite faz insônia 

há noites negras, negras, que levam, na frente 

uma rosa de sol... 

nessas noites negras e claras ninguém dorme
5
. 

 

   E eu te amo, Inverno! 

eu te imagino velho, 

eu te imagino sábio, 

como um divino corpo de mármore palpitante 

que arrasta como um manto régio o peso do Tempo... 

Inverno, eu te amo e sou a primavera... 

Eu rubro, tu nevas: 

tu porque tudo sabes 

eu porque tudo sonho... 

 

   ...Amemo-nos por isso! 

sobre meu leito em branco, 

tão branco e vaporoso como flor de inocência, 

como espuma de vício, 

Inverno, Inverno, Inverno, 

vamos cair
6
 num buquê de rosas e de lírios! 

                                                 
5
 No original “no se duerme”. A alteração foi feita “ninguém dorme”, por esta ser uma expressão mais usual 

em português. 
6
 No original “caigamos”. A alteração foi feita devido à melodia do verso.  
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TUA BOCA 

 

 

Eu fazia um divino labor, sobre a rocha 

crescente do Orgulho. Da distante vida, 

voou na manhã alguma pétala vívida
7
; 

algum beijo na noite. Tenaz como uma louca, 

seguia meu divino labor sobre a rocha, 

 

quando tua voz que funde como sacra campana 

na nota celeste a vibração humana, 

tendeu seu laço de ouro à borda da tua boca. 

 

 — Maravilhoso ninho de vertigem, tua boca! 

duas pétalas de rosa prendendo um abismo... — 

 

Labor, labor de glória, doloroso e leve; 

pano onde meu próprio espírito se tece! 

tu ficas na testa soberba da rocha, 

 

e eu caio sem fim no sangrento abismo! 

                                                 
7
 No original: “De la vida lejana,/algún pétalo vivido me voló en la mañana,”. A alteração foi feita para se 

manter uma rima, uma vez que “distante” e “manhã” não rimam entre si. 
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OH, TU! 

 

 

Eu vivia na torre inclinada 

da Melancolia... 

As aranhas do tédio, as aranhas mais cinzas, 

em silêncio e em cinza teciam e teciam. 

 

Oh!, a úmida torre, 

cheia da presença 

sinistra de uma coruja, 

como alma em pena; 

 

tão muda, que o Silêncio na torre é vezes dois; 

tão triste, que sem vê-la nos dá frio a imensa 

sombra de sua tristeza! 

 

Eternamente incuba o ovo infecundo, 

incrustadas as raras pupilas no além; 

ou caça as aranhas do tédio, ou traga amargos 

fungos de solidão. 

 

A coruja das ruínas ilustres e das almas 

altas e desoladas! 

Náufraga da Luz eu me afogava na sombra... 

Na úmida torre, inclinada a mim mesma, 

às vezes cintilava 

do horror da minha caverna
8
. 

 

 

*** 

 

Oh Tu que me arrancaste à torre mais forte! 

Que alçaste suavemente a sombra como um véu, 

que me lograste rosas na neve da alma, 

que me lograste chamas no mármore do corpo; 

que fizeste todo um lago com cisnes, do meu choro... 

Tu que em mim tudo podes, 

em mim deves ser Deus! 

De tuas mãos eu quero até o Bem que faz mal... 

Sou o cálice brilhante que transbordarás, Senhor; 

                                                 
8
 No original “sima”. Optou-se pela utilização de “caverna”, uma vez que é a palavra que representa uma 

cavidade e que mais se aproxima da palavra “mesma”. 
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sou, caída e erguida como um lírio a tuas plantas, 

mais do que tua, meu Deus! 

Perdão, perdão se peco alguma vez, sonhando 

que me abraças com asas todo meu! no Sol... 
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EM TEUS OLHOS 

 

 

Olhos a toda luz e a toda sombra! 

Heliotropos do Sonho! Plenos olhos  

que ofuscou o Milagre e que não assombra 

jamais a vida... Elétricos ferrolhos  

de profundas estâncias; claros broches, 

broches escuros, úmidos, tremulantes, 

para um colar de dias e de noites... 

bocas de abismo em lábios cintilantes; 

 

natas de amargos mares nunca vistos; 

claras medalhas; tétricos brasões; 

capulhos de duas noites imprevistos 

madrepérolas de constelações... 

 

Sabes todas as coisas palpitantes, 

inanimadas, claras, tenebrosas, 

doces, horrendas, juntas ou distantes, 

que podem ser teus olhos?... Tantas coisas 

que se nomeariam infinitamente!... 

 

Maravilhadas veladoras minhas 

que em fogo bordam visionariamente 

a trama de minhas noites e meus dias... 

Lagos que são também uma corrente... 

 

Jardins das íris! devorados 

por duas fontes que eclipsam os tesouros 

sombrios mais sombrios, mais prezados
9
... 

firmamentos em flor de meteoros; 

 

fundos marinhos, cristalinas grotas 

onde se encastelou a Maravilha; 

faróis que apontam misteriosas rotas... 

caminhos trementes das orilhas 

 

desconhecida; lâmpadas votivas 

que se nutrem de espíritos humanos 

e que o milagre acende, gemas vivas 

                                                 
9
 No original “preciados”. Optou-se pela utilização de “prezados”, porque além de manter a rima com 

“devorados”, mantém a mesma métrica do original. 
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e hoje por graça divina, semprevivas! 

E no azul da Arte, astros irmãos! 
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DIA NOSSO 

 

 

— A tenda da noite se rasgou no Oriente — 

Teu espírito amanhece maravilhosamente; 

sua luz entra na minha alma como o sol num vergel... 

 

— Pleno sol. Chove fogo —. Teu amor tenta, é a gruta 

afelpada de musgo, o arroio, a fruta, 

a deleitosa fruta madura e toda mel. 

 

— O Ângelus —. Tuas mãos são duas asas tranquilas, 

meu espírito se dobra como um galho lilás
10

 

e meu corpo te envolve... tão sutil como um véu. 

 

— O triunfo da Noite —. De tuas mãos, mais belas, 

fluem todas as sombras e todas as estrelas, 

e meu corpo se torna profundo como um céu! 

                                                 
10

 No original “gajo de lilas”. Optou-se por utilizar “galho lilás”, isto é, sem a partícula “de”, porque desta 

maneira se mantém a mesma métrica que no verso original, já que em português “lilás” é uma palavra oxítona 

e em espanhol, é uma palavra paroxítona, o que implica em uma contagem silábica diferencia. 
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TRÊS PÉTALAS AO TEU PERFIL 

 

 

Em ouro, bronze ou aço 

líricos, gravar eu quero 

teu wagneriano perfil; 

perfil supremo e arcano 

que eu tornei quase humano: 

assoma-te ao meu buril. 

 

Perfil que me deste um dia 

largo de melancolia 

e rubi
11

 de coração; 

perfil de antigos marfins, 

diamante dos perfis, 

minha lira é teu medalhão! 

 

Perfil que o tédio coroa, 

perfil que o orgulho transborda 

e estrela um grande olho cinza, 

para embriagar ao Futuro, 

destila teu filtro escuro 

no cálice deste lis. 

                                                 
11

 No original “rojo”. A escolha de “rubi” foi feita por representar a cor vermelha a partir desta palavra 

dissilábica, permitindo que a métrica não fosse alterada na tradução. 
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A RUPTURA 

 

 

Era uma vez uma corrente forte como destino, 

sacra como uma vida, sensível como alma; 

cortei-a com um lírio e sigo meu caminho 

com a frialdade magnífica da Morte... Com calma 

 

curiosidade meu espírito se debruça no seu lago
12

 

interior, e o cristal das águas dormidas 

reflete um deus ou um monstro, mascarado  

numa esfinge tenebrosa suspensa doutras vidas. 

                                                 
12

 No original “laguna”. Apesar de, em português, existir a palavra laguna, a escolha de “lago” foi feita, para 

que a métrica não ficasse muito diferente. A partir disso, optou-se por terminar o terceiro verso desta estrofe 

com “mascarado” para que rime com “lago” e deixando, então, o termo “numa” no próximo verso. 
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VISÃO 

 

 

Por acaso foi marco de ilusão, 

no profundo espelho do desejo? 

Ou foi divina e simplesmente em vida 

que eu te vi velar meu sono na outra noite? 

 

Em minha alcova engrandecida de solidão e medo, 

taciturno a meu lado apareceste 

como um fungo gigante, morto e vivo, 

brotado nos cantos da noite, 

úmidos de silêncio, 

e engraxados de sombra e solidão. 

 

Te inclinavas a mim, supremamente, 

como à copa de cristal de um lago 

sobre o mantel de fogo do deserto; 

te inclinavas a mim, como um enfermo 

da vida aos ópios infalíveis 

e às vendas de pedra da Morte. 

Te inclinavas a mim como um crente 

à obreia do céu da hóstia. 

—Gota de neve com sabor de estrelas 

que alimenta os lírios da Carne, 

faísca de Deus que estrela os espíritos—. 

 

Te inclinavas a mim como o salgueiro 

da Melancolia 

às fundas lagunas do silêncio; 

te inclinavas a mim como a torre 

de mármore do Orgulho, 

minada por um monstro de tristeza, 

à irmã solene de sua sombra. 

Te inclinavas a mim como se fosse 

meu corpo a inicial do teu destino 

na página escura do meu leito; 

te inclinavas a mim como ao milagre 

de uma janela aberta para o além. 

 

Te inclinavas mais do que tudo isso! 

 

E era minha mirada uma cobra 
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apontada entre sarças de pestanas, 

ao cisne reverente de teu corpo. 

E era meu desejo uma cobra 

glissando entre os riscos da sombra 

à estátua de lírios de teu corpo. 

 

Tu te inclinavas mais e mais... e tanto, 

e tanto te inclinaste, 

que minhas flores eróticas são duplas, 

e minha estrela é maior desde então. 

Toda tua vida se imprimiu em minha vida... 

 

Eu esperava suspensa o aletaço    

do abraço magnífico; um abraço 

de quatro braços que a glória veste 

de febre e de milagre, será um voo! 

E podem ser os enfeitiçados braços 

quatro raízes de uma raça nova. 

 

E esperava suspensa o aletaço
13

 

do abraço magnífico... 

E quando, 

te abri os olhos como alma, vi 

que ias atrás e te envolvias 

em não sei que dobra imensa da sombra! 

 

                                                 
13

 No original “aletazo”. Neste caso, foi feita a opção de aportuguesar “aletazo” para “aletaço”, uma vez que, 

em português, não há uma palavra específica que signifique golpe de asa ou aleta. Para que tal significado 

permanecesse, foi usado o sufixo “-aço”, que indica golpe e, portanto, “aletaço”, indica golpe de “aleta”. 
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LIS PÚRPURA
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COM TEU RETRATO 

 

 

Eu não sei se meus olhos ou minhas mãos 

acenderam a vida em teu retrato; 

nuvens humanas, raios sobrehumanos, 

todo teu Eu de imperador inato 

 

amanhece a meus olhos, em minhas mãos. 

Por isso, toda em chama, eu desato 

cabelos e alma para teu retrato, 

e me abro em flor!... Então, soberanos 

 

da sombra e da luz, teus olhos graves 

dizem grandezas que eu sei e tu sabes... 

e te deixo morrer... Fica nas minhas mãos 

 

uma grande mancha lívida e sombria... 

E renasces em minha melancolia 

formado de astros frios e distantes
14

! 

                                                 
14

 No original “lejanos”. A palavra “distantes” foi escolhida para que esta, ao mesmo tempo que expressasse o 

sentido do original, se mantivesse de acordo com as rimas já existentes no soneto. 
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EM SILÊNCIO...  

 

 

Por tuas mãos indolentes 

meu cabelo se desfloca; 

sofro vertigens ardentes 

por duas xícaras de moka
15

 

 

de tuas pupilas ardentes; 

fico mais do que louca 

pelo creme de teus dentes 

nos morangos da tua boca; 

 

nas chamas me despedaço 

por engastar-me em teu abraço, 

e me calcina o delírio 

quando me ergo em tua vida, 

toda de branco vestida, 

toda incensada de lírio. 

                                                 
15

 Neste caso, a palavra “moka” foi deixada da mesma forma que no original, por expressar a alteridade, já que 

escrito desta maneira pode ser tanto uma palavra francesa ou uma palavra árabe, uma vez que esta é a origem 

deste café. Portanto, ao ser deixada aqui, expressa uma tripla alteridade, por Agustini esse termo tanto árabe 

quanto francês dentro do espanhol e por serem usadas aqui dentro do português, o que consiste em um ampliar 

de barreiras. 
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OUTRA ESTIRPE 

 

 

Eros, eu quero guiar-te, Padre cego... 

peço a tuas mãos todopoderosas 

espalhado em fogo seu corpo excelso
16

 

sobre meu corpo desmaiado em rosas! 

 

A elétrica corola que disperso 

brinda o nectário de um jardim de Esposas; 

aos seus abutres na minha carne entrego. 

todo um enxame de palomas rosas. 

 

Dá às serpentes de seu abraço, cruéis, 

o meu talo febril... Absinto, méis, 

derrama de suas veias, de sua boca... 

 

Deitada assim, sou sulco ardente 

onde pode ser nutrida a semente 

da outra Estirpe sublimemente louca! 

                                                 
16

 No original “¡su cuerpo excelso derramado en fuego”. Optou-se por alterar a ordem do deste verso, para que 

se formasse uma rima entre “cego” e “excelso”. Como a rima no espanhol é entre “ciego” e “fuego”, nesta 

tradução ainda se mantém uma oposição entre o que não se vê e o que se vê, uma vez que uma das 

significações de “excelso” é o que se distingue por seu brilhantismo. 
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DE FOGO, DE SANGUE E DE SOMBRA 
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A SURGENTE
17

 DE OURO 

 

 

Vibre, minha musa, a surgente de ouro 

a taça rosa de tua boca em beijos; 

das espumas harmoniosas surja 

vivo, supremo, misterioso, eterno, 

o amante ideal, o esculpido 

em prodígios de almas e de corpos; 

deve ser vivo à força de sonhado, 

que sangue e alma me esvaio em sonhos; 

há de nascer a deslumbrar pra Vida, 

e há de ser um deus novo! 

As cobras azuis de suas veias 

de milagre se nutrem no meu cérebro... 

 

 

*** 

 

Sela, minha musa, o provedor do ouro 

a taça rosa de tua boca em beijos; 

amante ideal, o esculpido 

em prodígios de almas e de corpos, 

enraizando unhas extrahumanas 

na minha carne soluça nos meus sonhos
18

: 

— Não quero mais Vida que tua vida, 

são teus os supremos elementos; 

me deixa sob o céu da tua alma, 

na cálida terra do teu corpo! — 

— Sela, minha musa, a surgente de ouro 

a taça rosa de tua boca em beijos! 

                                                 
17

 No original “surtidor”. A palavra surgente foi escolhida, por ser uma das formas de se referir ao que surge, 

ao que nasce, e isto também inclui uma nascente, que no caso específico deste poema não dá início a um curso 

de água, mas sim de ouro, logo, “a surgente de ouro”. 
18

 No original “ensueños”. Como em português não há uma outra palavra para sonho, que rime com ela, optou-

se por traduzir, nos poemas de Agustini, esta palavra como “sonho(s)”. 
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FERA DE AMOR 

 

 

Fera de amor, eu sofro fome de corações. 

De pombos, de abutres, de corços ou leões, 

não há manjar mais tentador não há mais grato sabor; 

havia já viciado minhas garras, meu instinto, 

quando erguida na quase ultraterra de um plinto 

me fascinou a estátua de um antigo imperador. 

 

E cresci de entusiasmo, pelo tronco de pedra 

ascendeu meu desejo de fulminante hera 

até o peito, nutrido pela neve, ao que parece; 

e clamei ao impossível coração... A escultura 

sua glória custodiava sereníssima e pura, 

com seus pés no Ontem e o Amanhã na frente.
19

 

 

Perene meu desejo, no tronco de pedra 

permanece preso como sangrenta hera; 

e desde então mordo sonhando um coração 

de estátua, presa suma para minha garra bela; 

não é nem carne, nem mármore: uma pasta de estrela 

sem sangue, sem calor e sem palpitação... 

 

Com a essência de uma sobrehumana paixão! 

                                                 
19

 No original “con la frente en Mañana y la planta en Ayer”. Foi feita a alteração neste verso para que “na 

frente” ficasse ao fim, uma vez que é uma rima mais próxima da palavra “parece” do que “ontem”. 
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CEGUEIRA  

 

 

Me abismo em uma rara cegueira luminosa, 

um astro, quase uma alma, me velou a Vida. 

Prendeu-se em mim como brilhante mariposa, 

ou em seu disco de luz fiquei detida
20

? 

 

Não sei... 

Rara cegueira que me apagas o mundo, 

estrela, quase alma, com que ascendo ou me afundo: 

Dá-me tua luz e vela-me eternamente o mundo! 

                                                 
20

 A escolha de “detida” em lugar de “presa” foi feita para que a rima com “vida” fosse mantida. 
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INEXTINGUÍVEIS...  

 

 

Oh tu que dormes tão fundo que não despertas! 

Milagrosas de vivas, milagrosas de mortas, 

e por mortas e vivas eternamente abertas, 

 

alguma noite em duelo eu encontro tuas pupilas 

 

baixo um trapo de sombra ou uma renda de lua. 

Bebo nelas a Calma como em uma laguna
21

. 

Por fundas, por caladas, por boas, por tranquilas 

 

um leito ou uma tumba parece cada uma. 

                                                 
21

 Diferentemente do poema anterior em que “laguna” também aparecia, neste poema foi mantida a palavra, 

por combinar com as palavras “lua” e “uma”. 
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PARA TUAS MÃOS  

 

 

Mãos que sois da Vida, 

mãos que sois do Sonho; 

que destes toda beleza 

que toda beleza os deram; 

tão vivas como duas almas, 

tão brancas como de morto, 

tão suaves que se diria 

acariciar um recordo
22

; 

copos dos elixires, 

dos filtros e dos venenos; 

mãos que me destes glória 

mãos que me destes medo! 

Com finos dedos tomastes 

a ardente flor do meu corpo... 

Mãos que ides enjoiadas 

de rubi do meu desejo, 

pérola da minha tristeza, 

e diamante do meu beijo: 

levai à fossa mesma 

a pétala do meu corpo! 

Mãos que sois da Vida, 

mãos que sois do Sonho. 

 

 

*** 

 

Em que teia de chamas me envolveram 

as aranhas de neve de tuas mãos? 

Rede da tua alma e da tua carne, ata
23

 

minhas asas e meus braços! 

 

Tu me chegaste de um país tão longe 

que às vezes penso se será sonhado... 

Vinhas a trazer-me meu destino, 

talvez desde o Olimpo, em essas mãos; 

e hoje que tua nave peregrina cruza 

não sei que mar ao sopro do Acaso, 

elas abrem sem fim sobre minha vida, 

                                                 
22

 Optou-se por utilizar “recordo” para manter a rima com “morto”. 
23

 Optou-se por utilizar a palavra “ata”, por ser uma palavra dissílaba. 



   

 78 

como um céu presente ainda que distante, 

e de suas palmas harmoniosas baixam 

as noites e dias ornados de astros, 

ou encapuzados de sinistras nuvens 

que me apontam seus raios... 

 

Elas me alçaram como um lírio roto 

de minha tristeza como de um pântano; 

me desvelaram de melancolias, 

obturaram as veias do meu pranto, 

as corolas de ouro de minhas lâmpadas 

de insônia desfloraram, 

abriram deslumbrantes os dormidos 

capulhos de meus astros, 

e gráceis prenderam no meu peito 

a rosa do Encanto. 

 

Minhas asas embriagadas de preguiça 

com doçura balsâmica pentearam, 

lhes curaram as chagas da terra, 

e apartando as portas do Milagre, 

com um gesto que fazia um horizonte 

uma via de azul me apontaram... 

Eu abri os braços ao tender as asas... 

Quis voar... e desmaiei em tuas mãos! 

 

….......................................................... 

 

Em que teia de fogo me envolveram  

as aranhas de neve de tuas mãos? 

rede da tua alma e da tua carne, ata 

minhas asas e meus braços! 

 

 

*** 

 

Mãos que sois da Vida 

mãos que sois de Sonho! 

mãos que destes glória, 

mãos que me destes medo! 

Levai à fossa mesma 

a pétala do meu corpo... 

 

— Conterão essas mãos divinas, invisível, 

o doloroso signo das supremas Leis?... 
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Eu creio que solenes, dominarão ao Tempo! 

e doces, juraria que enfeitiçam à Morte!— 

 

*** 

 

Mãos que sois da Vida! 

mãos que sois do Sonho! 

mãos que destes glória! 

mãos que me destes medo! 
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NOTURNO 

 

 

Engastado
24

 na noite o lago da tua alma, 

dir-se-ia uma teia de cristal e de calma 

tramada pelas grandes aranhas do desvelo. 

 

Nata de água lustral em vaso de alabastros; 

espelho de pureza que abrilhantas os astros, 

e refletes o algar da Vida em um céu... 

 

Eu sou o cisne errante dos sangrentos rastros, 

vou manchando os lagos e remontando o voo. 

                                                 
24

 Por ser um termo específico de joalheria, a escolha de “engastado” foi feita por sua semelhança com 

“engarzado” e por também aparecer em poemas de outros poetas como Raimundo Correia (1859-1911): “Alvo 

seixo engastado na montanha” e Olavo Bilac (1865-1918): “Nova, no velho engaste azul do firmamento:”. 
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O CISNE 

 

 

Pupila azul de meu parque  

é o sensitivo espelho 

de um lago claro, bem claro... 

tão claro que às vezes creio 

que em sua cristalina página 

se imprime meu pensamento. 

 

Flor do ar, flor da água, 

a alma do lago é um cisne 

com duas pupilas humanas, 

grave e gentil como um príncipe; 

asas lírio, remos rosa... 

bico de fogo, goela triste 

e orgulho, e a brancura 

e a suavidade de um cisne... 

 

Ave cândida e grave  

tem um maléfico encanto; 

— cravo vestido de lírio, 

transcende em chama e milagre... 

suas asas brancas me turbam 

como dois cálidos braços. 

Lábios nenhuns arderam
25

 

como seu bico em minhas mãos; 

nenhuma testa há caído 

tão lânguida em meu regaço; 

nenhuma carne tão viva 

hei padecido ou gozado: 

viboreiam nas suas veias  

filtros duas vezes humanos! 

 

Pelo rubi da luxúria 

sua testa está coroada; 

e vai arrastando o desejo 

em uma cauda rosada... 

 

Água dou-lhe em minhas mãos
26

 

                                                 
25

 Optou-se por alterar a ordem das palavras “nenhuns” e “lábios”, devido à fluidez do verso, isto é, para 

manter o ritmo. 
26

 Optou-se por utilizar “dou-lhe”, para, assim como anteriormente, manter o ritmo. 
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e parece beber fogo; 

e eu pareço oferecer-lhe 

todo o vaso do meu corpo... 

 

E vive tanto em meus sonhos, 

e afunda tanto em minha carne, 

que às vezes penso se o cisne 

com suas duas asas fugazes, 

seus raros olhos humanos 

bico vermelho queimante, 

é só um cisne em meu lago 

ou é na minha vida um amante... 

 

À beira do lago claro 

em silêncio lhe interrogo... 

e o silêncio é uma rosa 

sobre seu bico de fogo... 

Mas em sua carne me fala 

e eu na minha carne lhe ouço. 

— Às vezes toda! sou alma; 

e às vezes toda! sou corpo —. 

Finca o bico em meu regaço 

e se afunda como morto... 

E na cristalina página, 

do meu sensitivo espelho 

do lago que algumas vezes  

reflete meu pensamento, 

de vermelho o cisne assusta,
27

 

e eu de tão branca dou medo! 

                                                 
27

 Optou-se por alterar a ordem das palavras, também para manter o ritmo. 
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PLEGÁRIA 

 

 

— Eros: por acaso nunca sentiste  

piedade das estátuas? 

Diriam-se crisálida de pedra 

de sei lá que formidável raça 

numa eterna espera inenarrável. 

As crateras dormidas das suas bocas 

dão à cinza negra do Silêncio, 

mana das colunas dos seus ombros 

a mortalha copiosa da Calma, 

e flui das suas órbitas a noite; 

vítimas do Futuro ou do Mistério, 

em capulhos terríveis e magníficos 

esperam a Vida ou a Morte. 

Eros: por acaso nunca sentiste  

piedade das estátuas? — 

 

Piedade para as vidas 

que não douram à fogo tuas bonanças 

nem regam ou desgarram tuas tormentas; 

piedade para os corpos revestidos 

do arminho solene da Calma, 

e as frentes em luz que sobrelevam 

grandes lírios marmóreos de pureza, 

pesados e glaciais como geleiras
28

; 

piedade para as mãos enluvadas 

de gelo, que não arrancam 

os frutos deleitosos da Carne 

nem as flores fantásticas da alma; 

piedade para os olhos que aleteiam 

espirituais pálpebras: 

escamas de mistério, 

negros telões de visões rosas. 

Nunca veem nada por mirar tão longe! 

Piedade para as pulcras cabeleiras  

— místicas auréolas — 

penteadas como lagos 

                                                 
28

 No original “témpanos”. Como em português não há nenhuma palavra específica que signifique bloco de 

gelo, optou-se por utilizar “geleira”, que apesar de não ser um bloco, é uma extensa massa de gelo. Portanto, a 

relação é feita pela conexão com o gelo. (A palavra “iceberg” logo ficou fora de todo cogitação, dada a 

evidente cacofonia e intromissão de outra língua.) 
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que nunca areja o abanico negro, 

negro e enorme da tempestade; 

piedade para os ínclitos espíritos 

talhados em diamante, 

altos, claros, estáticos 

para-raios de cúpulas morais; 

piedade para os lábios como engastes 

celestes onde fulge 

invisível a pérola da Hóstia; 

— lábios que nunca foram, 

que não apressaram nunca 

um vampiro de fogo 

com mais sede e fome do que um abismo —. 

Piedade para os sexos sacrosantos 

que encouraça de uma  

folha de vinha astral a Castidade; 

piedade para as plantas imantadas 

de eternidade que arrastam 

pelo eterno azul 

as sandálias queimantes de suas chagas; 

piedade, piedade, piedade 

para todas as vidas que defende 

de tuas maravilhosas intempéries 

o mirador erguido do Orgulho. 

 

Aponta-lhes teus sóis ou teus raios! 

 

Eros: por acaso nunca sentiste 

piedade das estátuas...? 
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AO LONGE... 

 

 

Tua vida viúva enjoiará aquele dia... 

Na graça da aldeia silvestre 

era uma chaga teu perfil arcano; 

insólito, alarmante sugeria 

o esmalte de esplêndido pingente
29

 

sobre um peito serrano. 

 

Pela boca da aberta janela suspirava 

toda a horta em flor, era por puro 

toda a aldeia o quarto ensolarado; 

Recordas...? Sobre mim se projetava, 

mais mortal que tua sombra sobre o muro, 

tua solene tristeza de extraviado... 

 

Tuas mãos compridas de se estender ao Destino, 

todo empalidecidas de amortalhar quimeras, 

pareciam tocar-me de bem longe... 

teus olhos eram um infinito caminho 

e cresciam as luas novas de tuas olheiras; 

com só um beijo nos tornamos velhos... 

 

— Oh beijo!... flor de quatro pétalas... duas de Ciência 

e duas iluminadas de inocência... 

O cálice um cume embriagante e sombrio —. 

por um milagre de melancolia, 

mármore ou bronze me quebrei em tua mão 

derramando meu espírito, como um pomo de essência. 

 

Tua vida viúva enjoiará aquele dia... 

Minha nostalgia pintou teu perfil wagneriano 

sobre o véu tremendo da ausência. 

                                                 
29

 No original “presea”. A escolha de “pingente” foi feita por se tratar de uma joia que sobre o peito, isto é, que 

faz parte de um colar. Por se ter escolhido esta palavra, foi feita uma alteração entre as palavras no segundo 

verso, para que a palavra que fosse mais próxima à palavra “pingente” ficasse ao fim do verso.  
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AO LEITOR 

 

Atualmente preparo “Os astros do abismo”. Ao incluir no presente volume — 

segunda edição de “Cantos da manhã” e parte de “O livro Branco” — estas poesias novas, 

não prejudiquei em nada a integridade do meu livro futuro. Ele deverá ser a cúpula da 

minha obra. 

E me seduz declarar que se meus livros anteriores foram sinceros e pouco meditados, 

estes “Cálices vazios”, surgidos em um belo momento hiperestésico, constituem o mais 

sincero, o menos meditado... E o mais querido. 
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DE “CANTOS DA MANHÃ”  

 

 

 

1910 
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FRAGMENTOS 

 

                A um poeta espanhol. 

 

 

De que andaluza semente 

brotou pomposa e ardente 

a flor do meu coração? 

Minha musa é bruna e hispana, 

meu sangue é o de uma cigana 

em loiro vaso teutão. 

 

Minha alma, fanal de sábios 

cegos de luz, em seus lábios 

—faísca de um arrebol— 

pode recolher o fogo 

de toda vida e logo, 

todas as chamas do Sol. 

 

Alma que cabe num verso 

Melhor do que num universo! 

Instinto de águia real 

que engasta em ave canora, 

rubra semente de aurora 

em um sulco musical! 

 

*** 

 

Meu sol é teu sol ausente; 

eu sou a brasa candente 

do grande cravo da paixão 

florescido em terra estranha; 

todo o fogo de tua Espanha 

esquenta meu coração! 

 

A plebe é cega, inconsciente; 

teu verso cairá em sua frente 

como um astro na cabeça
30

; 

mas tem impulsos brutais, 

num choque de pedernais 

às vezes se faz a luz. 

                                                 
30

 No original “testuz”. Como em português não há nenhuma palavra que representa a extremidade superior do 

corpo, que rime com luz, optou-se por utilizar a palavra cabeça, para se manter o sentido do original, porém 

sem a rima. 
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DE “ELEGIAS DOCES” 

 

 

I 

 

Hoje, do grande caminho, sob o sol claro e forte, 

muda como uma lágrima tenho olhado para atrás, 

e tua voz, de bem longe, com um cheiro de morte, 

veio uivar no meu ouvido um triste “Nunca mais!” 

 

tão triste que chorei até ficar inerte... 

Eu sei que estás tão longe que nunca voltarás! 

Não há lágrimas que lavem os beijos da Morte... 

— Almas irmãs minhas, nunca olhem para atrás! 

 

Os passados se fecham como os ataúdes; 

no Outono, as folhas em dourados aludes 

rodam ... e arde nos troncos a nova floração... 

 

— As noites são caminhos negros das auroras... — 

Ouvindo desfolhar-se tristemente as horas 

doces, falemos de outras flores ao coração. 

 

 

II 

 

Pobres lágrimas minhas as que glissam 

à esponja sombria do Mistério, 

sem que abra em flor como uma taça cárdea 

tua dolorosa boca de sedento! 

 

Pobre meu coração que se dessangra 

como clepsidra trágica em silêncio, 

sem o milagre de inefáveis bálsamos 

nas vendas trêmulas de teus dedos! 

 

Pobre minha alma tua aninhada
31

 

no pórtico em ruínas do Recordo, 

esperando de costas à vida 

que quiçá um dia retroceda o Tempo! 

                                                 
31

 No original “acurrucada”. Diferentemente do espanhol, em português não há uma palavra que expresse uma 

pessoa encolhida para se proteger, portanto optou-se por “aninhada”, que passa a ideia de recolhido, escondido 

no ninho. 
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A BARCA MILAGROSA 

 

 

Preparai-me uma barca como um grande pensamento... 

De “A Sombra” chamarão uns, outros “A Estrela”.
32

 

Não estará ao capricho de uma mão ou de um vento: 

eu a quero consciente, indominável e bela! 

 

A moverá o grande ritmo de um coração sangrento 

de vida sobrehumana; hei de me sentir nela 

forte como nos braços de Deus. Em todo vento, 

em todo mar forjai-me sua proa de centelha. 

 

A carregarei de toda minha tristeza, e, sem rumo, 

irei como a rota corola de um nelumbo, 

por sobre o horizonte líquido do mar... 

 

Barca, alma irmã: até que terras nunca vistas, 

de altas revelações, de coisas imprevistas 

iremos?... Eu já morro de viver e sonhar...  

                                                 
32

 Optou-se por alterar as palavras deste verso, devido ao ritmo do verso. 
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O VAMPIRO 

 

 

No colo
33

 da tarde triste 

eu invoquei tua dor... Senti-la era 

sentir teu coração! Empalideceste 

até a voz, tuas pálpebras de cera 

 

abaixaram... e calaste... Pareceste 

ouvir passar a Morte... Eu que abrira 

tua ferida mordi nela — me sentiste? — 

como no ouro de um favo mordera! 

 

E espremi mais, traidora, docemente 

teu coração ferido mortalmente, 

pela cruel adaga rara e esquisita 

de um mal sem nome, até sangrar em pranto! 

E as mil bocas de minha sede maldita 

tendi a essa fonte aberta em teu quebranto. 

 

Por que fui teu vampiro de amargura...? 

Sou flor ou estirpe de uma espécie obscura 

que come chagas e que bebe o pranto? 

                                                 
33

 No original “regazo”. A escolha de “colo” foi feita por ser uma palavra que tanto se relaciona à parte do 

corpo as pernas à cintura, quando um está sentado, quanto se relaciona à parte do corpo que liga à cabeça ao 

tronco, que por sua vez se relaciona com a figura do vampiro. 
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SUPREMO IDILIO 

 

(Esboço de um poema) 

 

 

Na varanda romântica de um castelo adormecido 

que os olhos suspensos da noite adiamantam, 

uma figura branca até a luz... Erguido 

sob a varanda romântica do castelo adormecido, 

um corpo tenebroso . . . Alternando-se cantam. 

 

— Oh tu, flor augural de uma estirpe suprema 

que duplica as pétalas sensitivas da alma, 

nata de azuis sangues, auri-solar diadema 

florescida nas fontes da Raça...! Suprema- 

mente pulso na noite teu coração em calma! 

 

— Oh tu que surges pálido do profundo do enigma 

como o retrato incógnito de uma teia remota! 

Teu selo pode ser um brasão ou um estigma; 

das águas mutantes de teus olhos de enigma 

um coração ferido — e quiçá morto — brota! 

 

— Os olhos são a Carne e são a Alma: mira! 

Sou a lívida Aristocracia da Dor 

que forja os punhais, as cruzes e as liras, 

que nas chagas sorri e nos lábios suspira... 

Satã seria minha semente ou minha flor! 

 

Sou fruto de aspereza e maldição: eu amargo 

e mancho mortalmente o lábio que me toca; 

meu beijo é flor sombria de um Outono bem largo... 

espremido em teus lábios dará um sabor amargo, 

e todo o Mal do Mundo florescerá na tua boca! 

 

Sob a aurora fúlgida da tua ilusão, minha vida 

estenderá as ruínas de um apagado Averno; 

venho como um vampiro da noite hirta e fria
34

 

a embriagar-me em teu sangue novo: chego a tua vida 

derramada em capulhos, como um cenhoso Inverno! 

 

                                                 
34

 No original “aterida”. Optou-se por utilizar “hirta e fria” para poder passar o significado do original, uma 

vez que não há em português uma palavra específica para “pasmar de frio” e para poder associar com “vida’. 
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— Como em pétalas frouxas eu desmaio em teu feitiço! 

Come sinistro abutre meu pobre coração! 

Em tuas mãos meu espírito é dúctil como um riço... 

o coração me leva a teu sinistro feitiço 

como barco inconsciente o leme do timão! 

 

Comunga com meu corpo devorador algar! 

Minha alma prego em tua alma como uma estrela de ouro; 

florescerá tua frente como uma terra real, 

quando em tua almofada trágica e funda como algar
35

, 

meus riços se derramem em uma fonte de ouro! 

 

— Minha alma é negra tumba, fria como a Neve... 

— Buscarei uma fresta para filtrar-me em luz! 

— Alvo lírio...! A tocar-te nem minha sombra se atreve... 

— Te abro, oh mancha de lodo, meu grande cálice de neve 

e estendo a ti eucarísticos meus braços, negra cruz! 

 

Enrosca-te oh serpente caída da minha Estrela 

sombria no meu ardoroso tronco primaveral! 

Apagarei tua Noite ou me incrustarei nela: 

serei em teus céus negros o fanal de uma estrela 

serei em teus mares turvos a estrela de um fanal! 

 

Sê meu bem ou meu mal, eu viverei em tua vida! 

Eu enlaço em teus espinhos minha hera de ilusão... 

Serei em ti uma pomba que em uma ruína aninha; 

sou branca, e doce, e leve; leva-me pela Vida 

presa como um lírio sobre teu coração!  

 

— Oh doce, doce lírio! . . . Chave das alvuras! 

Tu abriste a sala branca na minha alma sombria, 

a sala em que silentes as ilusões puras 

em dourados setiais, tecem malhas de alvuras! 

— Tua alma se torna branca porque vai sendo minha! 

 

— Oh leis do Milagre!... eu, filho da sombra 

morder tua carne loira: oh fruto dos sóis! 

— Sou tua fatalmente: meu silêncio te nomeia, 

e se a tocas, treme como alma minha sombra! 

Oh mágica flor de Ouro brotada em meus crisóis! 

 

                                                 
35

 No original “sima”. Diferentemente da última vez me que havia sido traduzida por “caverna”, neste poema 

traduziu-se por “algar”, termo da geomorfologia (uma cavidade natural, que se desenvolve verticalmente), 

conservando a rima recorrente da estrofe.  
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— Os sulcos azulados do Sonho semeemos 

de alguma palpitante semente inconcebida 

que arda em florescimentos imprevistos e extremos; 

ao amparo inefável dos céus semeemos  

de beijos extrahumanos os cumes da Vida! 

 

Amor é milagroso, invencível e eterno; 

a vida formidável floresce entre seus lábios... 

raiz nutrida na entranha do Céu e do Averno, 

vem dar à terra o forte fruto eterno 

cujo sangrento suco se bebe a quatro lábios. 

 

Amor é todo o Bem e todo o mal, o Céu 

todo é a arcada ardente de suas asas cernidas... 

descer de um plinto vão é remontar o voo... 

e Ele te impulsa para meus braços abertos como Céu 

oh suma flor com alma, a desfolhar em vidas!... 

 

 

*** 

 

Na varanda romântica de um castelo dormido 

que os olhos suspensos da Noite adiamantam, 

o Silêncio e a Sombra se acariciam sem ruído... 

sob a varanda romântica do castelo dormido 

um forte claro-escuro e duas vozes que cantam... 
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A intensa realidade de um sonho lúgubre 

pôs em minhas mãos tua cabeça morta; 

eu a apressava como faminto abutre... 

e com mais alma que na Vida, trêmula, 

lhe sorria como ninguém nunca!... 

era tão minha quanto estava morta! 

 

Hoje eu vi na Vida, bela, impávida 

como um triunfo estatuário, tua cabeça! 

Mas frio me deu assim que no idílio 

fúnebre aquele, ao abraçá-la
36

 morta... 

E assim a choro até esgotar minha vida, 

assim tão viva quanto me sendo alheia! 

                                                 
36

 No original “estrecharla”. A escolha de “abraçá-la” foi feita, pois expressa segurar alguém e, neste caso, 

remete a um ato de desespero, a um ato de não querer largar. 
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A UMA CRUZ 

 

Ex-voto 

 

 

Cruz que oferendando teu infinito abraço 

cabe na silenciosa carreteira, 

pareces bendizer a terra inteira 

e atá-la ao céu como um férreo laço! 

 

Porto de luz aberto ao peregrino 

à margem
37

 do pálido caminho! 

Vibre no Tempo a sagrada hora 

que a teu lado vivi, quando o grande broche 

de nácar da lua abriu uma noite 

que pareceu uma aurora! 

 

A Lua alçava doce, docemente 

o véu branco, branco e transparente 

da prometida do Mistério; o Céu 

estava vivo como alma...! o véu, 

O véu branco e tremedor crescia 

como uma branca e tremedora nata... 

E a terra inefável parecia 

um sonho enorme da cor de prata! 

Foi um abismo de luz cada segundo, 

o límpido silêncio se creria 

a voz de Deus que se explicava ao Mundo! 

 

 

*** 

 

Como caiu em teus braços minha alma ferida 

por todo Mal e todo Bem: minha alma 

um fruto milagroso da Vida 

forjado no sol e madurado na sombra, 

amparava-se
38

 em ti como uma palma 

de luz no deserto da Sombra! 

 

E a Harmonia fiel que em mim murmura 

                                                 
37

 No original “orilla”. Diferentemente do poema anterior em que também havia tal palavra, neste optou-se por 

“margem”,  
38

 No original “acogíase”. A escolha da “amparava-se” foi feita, porque amparar significa auxiliar, sustentar.  



   

 97 

como uma estranha artéria, rompeu em canto, 

e do mármore hostil de minha escultura 

brotou um sereno manancial de pranto! 

 

Assim chorei a dor das feridas 

e a embriaguez opiada das rosas... 

enraizavam-se em mim todas as vidas, 

refletiam-se em mim todas as coisas! 

 

E a esse primeiro pranto: minha alma, uma 

suprema estátua, triste e sem dor, 

alçou-se na neve morna da Lua 

como uma planta em sua primeira flor! 
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O INEFÁVEL 

 

 

Eu morro estranhamente... Não me mata a Vida, 

não me mata a Morte, não me mata o Amor; 

morro de um pensamento mudo como uma ferida... 

Não heis sentido nunca a estranha dor  

 

de um pensamento imenso que se enraíza na vida, 

devorando alma e carne, e não alcança dar flor? 

Nunca levastes dentro uma estrela dormida 

que vos abrasava inteiros e não dava um fulgor? 

 

Cume dos Martírios! Levar eternamente, 

desgarradora e árida, a trágica semente 

cravada nas entranhas como um dente feroz! 

 

Mas arrancá-la um dia em uma flor que abrisse 

milagrosa, inviolável... Ah, mais grande não fosse
39

 

ter entre as mãos a cabeça de Deus! 

 

 

..........................................................................    

 

 

 

A noite entrou na sala adormecida 

arrastando o silêncio a passos lentos... 

Os sonhos são tão quedos
40

 que uma ferida 

sangrar se ouviria. Roda nos momentos 

 

uma palavra insólita, caída 

como uma folha de Outono... Pensamentos 

suaves tocam minha frente dolorida, 

como mãos frescas, ah! Por que tormentos 

 

misteriosos os rostos empalidecem 

docemente? Teus olhos parecem 

duas sementes de luz entre a sombra, 

                                                 
39

 Como a conjugação do verbo abrir no pretérito imperfeito do subjuntivo em português se conjuga “abrisse”, 

a alteração de “fuera” para “fosse” foi feita para que se mantivesse a rima entre ambas as palavras. 
40

 Optou-se por utilizar “quedos” para se manter a métrica do verso e também por não ser uma palavra usual, 

isto é, um tipo de palavra que a sensibilidade de fin de siècle usaria. 
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e há em minha alma um grande florescimento 

se em mim os fixas; se os baixas, sinto 

como se fosse florescer a alfombra
41

. 

                                                 
41

 Optou-se por utilizar “alfombra” em vez de tapete, tanto parar rimar com “sombra”, quanto por ser uma 

palavra não usual no português brasileiro, como “quedos”. 
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AS COROAS 

 

Um sonho entranhável...? Um recordo profundo...? 

Foi um momento supremo às portas do Mundo! 

 

O Destino me disse maravilhosamente: 

— Tuas têmporas são dois vivos engastes soberanos: 

Escolhe uma coroa, todas vão em tua frente! — 

E eu as vi brotar das fecundas mãos,  

 

floridas e gloriosas, trágicas e brilhantes! 

Mais fria que o marmóreo cadáver de uma estátua, 

olhei rodar espinhos, e flores, e diamantes, 

como a bagagem esplêndida de uma Quimera fátua. 

 

Depois foi um feixe luzente de douradas estrelas; 

— Toma! — disse — são beijos do Milagre, entre elas 

florescerão tuas têmporas como duas terras cálidas! 

 

Como pupilas que morrem, se apagaram rodando... 

Eu me internei na Vida, docemente, sonhando 

fundir minhas têmporas
42

 férteis entre tuas mãos pálidas! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 No original “sienes”. A tradução de tal palavra foi feita pensando em sua posição como elemento central do 

poema, uma vez que aparece três vezes e por ser onde se colocam as coroas. Para representar este elemento 

centro foi escolhida a palavra “têmporas”, que em português, representa as laterais da cabeça. 
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VIDA! 

 

A ti venho nas minhas horas de sede como a uma fonte 

límpida, fresca, mansa, colossal... 

e as pungentes serpentes de fogo morrem sempre 

na corrente branda e poderosa. 

 

Venho a ti em meu cansaço, como ao umbroso bosque 

em cujos veludos profundos a Fatiga 

adormece docemente, com música de brisas, 

de pássaros e águas... 

e do umbroso bosque saio sempre radiante 

e desperta como um amanhecer. 

 

Venho a ti em minhas feridas, como ao vaso de bálsamos 

em que a Dor se embriaga até morrer de olvido... 

E levo 

seladas minhas feridas como as bocas mortas, 

e por tuas boas mãos vendadas de delícias. 

 

Quando o frio me cingi doloroso sudário, 

lívida venho a ti, 

como ao recanto
43

 dourado do lar, 

como ao Lar universal do Sol! 

E volto toda em rosas como uma primavera. 

agasalhada em teu fogo. 

 

A ti venho em meu orgulho 

como a torre dúctil, 

como a torre única 

que me içará sobre as coisas todas! 

Sobre o cume mesmo. 

arriscado e crescente. 

do meu eterno Capricho! 

 

Para minha vida faminta. 

es a presa única! 

Es a presa eterna! 

O olor de teu sangue, 

a cor de teu sangue 

flamejam nos bicos ávidos de minhas águias. 

 

Venho a ti em meu desejo 

                                                 
43

 No original “rincón”. A escolha de “recanto” foi feita tanto por ela significar um lugar afastado quanto para 

se ter uma palavra para contrabalançar a redução de sílabas de “hogar” para “lar”. 
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como em mil devorantes abismos, toda aberta 

a alma incontida... 

E me ofereces tudo! 

Os mares misteriosos florescidos em mundos. 

os céus misteriosos florescidos em astros, 

os astros e os mundos! 

E as constelações de espíritos suspensas 

entre mundos e astros... 

E os sonhos que vivem para além dos astros,  

no aquém dos mundos...
44

 

 

Como deixar-te — Vida! — ? 

Como sair do doce coração 

hospitaleiro e pródigo, 

como uma pátria fértil? 

Se para mim a terra, 

se para mim o espaço, 

todos! São os que abarca 

o horizonte puro de teus braços! 

Se para mim teu para além é a Morte, 

simplesmente, prodigiosamente! 

                                                 
44 Embora o advérbio “aquém” não utilize da preposição, optou-se por deixá-la para conservar a métrica do 

original “Más acá de los mundos”.    
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AS ASAS  

 

 

Eu tinha... 

duas asas! 

Duas asas, 

que do Azur viviam como duas siderais 

raízes! 

Duas asas, 

com todos os milagres da vida, da Morte 

e da ilusão. Duas asas, 

fulmíneas 

como o velame de uma estrela em fuga; 

duas asas, 

como dois firmamentos 

com tormentas, com calmas e com astros... 

 

Lembras da glória de minhas asas...? 

A áurea badalada
45

 

do ritmo; o inefável 

matiz atesourando 

a Íris toda, mais uma Íris nova 

ofuscante e divina, 

que adorarão as plenas pupilas do Futuro 

(As pupilas maduras em plena luz!) o voo... 

 

O voo ardente, devorador e único, 

que muito tempo atormentou os céus, 

despertou sóis, bólides, tormentas, 

abrilhantou os raios e os astros; 

e a amplitude: tinham 

calor e sombra para todo o Mundo, 

e até incubar um para além puderam. 

 

Um dia, raramente 

desmaiada na terra 

eu adormeci nas felpas profundas deste bosque... 

Sonhei divinas coisas! 

Um sorriso teu me despertou, parece... 

E não sinto minhas asas! 

                                                 
45

 No original “campaneo”. A escolha de “badalada” foi feita, porque, apesar de existir, em português, 

“campana”, o que mostra o toque do sino é a “badalada”. 
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Minhas asas...? 

 

— Eu as vi desfazer-se entre meus braços... 

Era como um degelo! 
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UMA ALMA 

 

 

Sob os grandes céus 

felpado
46

 de sombras ou dourados de sóis, 

agasalhada no manto 

pálido e torrencial de minha melancolia, 

com uma astral indiferença olho 

passar as intempéries... 

 

Cenhos 

dos reconcentrados horizontes; 

aletaços de fogo do relâmpago; 

degelo das nuvens; 

fantásticos tropéis 

descabelados os furacões; 

pórticos esmaltados das íris, 

abertos às fúlgidas bonanças. 

Passai! Eu olho indiferente e fixa, 

Indiferente e fixa como um astro! 

                                                 
46

 A escolha de “felpado” foi feita por ser uma variação de felpudo e por ser semelhante à “afelpado”. 
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O NÓ 

 

 

Seu idílio foi um largo sorriso a quatro lábios... 

No regaço cálido de loira primavera 

amaram-se talmente
47

 que entre seus dedos sábios 

palpitou a divina forma da Quimera. 

 

Nos palácios fúlgidos das tardes em calma 

falavam-se uma língua sentida como um choro, 

e se beijavam fundo até morder-se a alma! 

As horas desfolharam-se como flores de ouro, 

 

E o Destino interpôs suas duas mãos geladas... 

Ah! os corpos cederam, mas as almas trançadas 

são o mais intrincado nó que nunca é
48

... 

 

Em luta com seus loucos enredos sobrehumanos 

as Fúrias da vida se romperam as mãos 

e fatigou seus dedos supremos Ananké. 

                                                 
47

 Optou-se por utilizar “talmente”, conservando o neologismo ou trocadilho também do espanhol no original, 

uma vez que tal palavra mantém a métrica do verso e segue a mesma regra de invenção no português. 
48

 No original “fue”. A escolha da utilização do “é” foi feita para que se mantivesse a rima com “Ananké”. 
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FOI AO PASSAR 

 

Eu achei que teus olhos alagavam
49

 o mundo... 

abertos como bocas em clamor... Tão dolentes 

que um coração partido em duas partes ardentes 

Pareciam... Fluíam de teu rosto profundo 

 

como dois mananciais graves e venenosos... 

fráguas a fogo e sombra tuas pupilas... tão ocas
50

 

que não sei desde onde me olhavam, redondas 

e escuras como mundos lontanos e medrosos. 

 

Ah teus olhos tristíssimos como duas galerias 

abertas ao Poente...! E as sendas sombrias 

das tuas olheiras onde reconheci meus rastros! 

 

Envolvi num só gesto meu horror como num véu, 

e me afastei crendo que coalhava no céu 

a meia-noite úmida de teu olhar sem astros! 

                                                 
49

 Optou-se por utilizar “alagavam” por ser uma palavra que traz a questão de encher de água e por ser 

semelhante a “anegaban”. 
50

 No original “hondas”. A escolha por “ocas” foi feita para que se mantivesse uma semelhança mais próxima 

com a palavra “redondas”. 



   

 108 

 

 

TU DORMIAS 

 

Engastada em minhas mãos fulgurava 

como estranha joia
51

, tua cabeça; 

eu idealizava estojos, e a apreciava 

luz a luz, sombra a sombra sua beleza. 

 

Em teus olhos talvez se concentrava 

a vida, como um filtro de tristeza 

em dois vasos profundos... Eu sonhava 

que era uma flor de mármore tua cabeça... 

 

Quando em tua frente a nacarada lua, 

como um monstro na paz de uma laguna, 

surgiu um enorme sonho taciturno... 

 

Ah! tua cabeça me assustou... Fluía 

dela uma ignota vida... Parecia 

não sei que mundo anônimo e noturno... 

                                                 
51

 No original “presea”. Diferentemente do outro poema em que havia também tal palavra, a escolha de “joia” 

foi feita neste poema para que o verso permanecesse decassílabo.  
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PRIMAVERA 

 

 

Oh despertar glorioso da minha lira 

transfigurada, poderosa, livre, 

com os braços abertos como asas 

fúlgidas apontadas ao futuro! 

Oh despertar glorioso da minha lira 

como um sol novo sobre um novo mundo! 

 

Não mais sonhar aveludados
52

 bosques; 

não mais sonhar sobre acolchoadas praias! 

Reconcentrem suas sombras os abismos; 

empinem-se soberbas as montanhas; 

limpem os lagos seus espelhos vivos; 

o mar com voz, espumas, ondas novas 

mistério de sereias ignoradas; 

os lábios de outras flores mais brilhantes 

riam a outros bicos e outras asas; 

nos vergéis estelares ardam 

outras maravilhosas florescências; 

escureça a dor suas asas negras; 

agucem o seu aço as tormentas; 

todo o amor do Mundo refloresça 

em palpitantes cârmenes humanos; 

ao resplendor de incêndio do Orgulho 

cinja a fada sombria desta Terra 

o tesouro fecundo das suas joias! 

 

Os braços da minha lira têm-se aberto 

sobre uma melodiosa primavera 

que encantará as coisas mais distantes, 

as mais inacessíveis, as mais áridas! 

 

Minha lira era um capulho, seus dois braços 

abriram harmoniosos como pétalas 

de uma animada flor maravilhosa 

dourada ao sol e eletrizada na lua! 

 

Os braços da minha lira têm-se aberto 

puros e ardentes como o fogo; ébrios 

                                                 
52

 No original “afelpados”. Diferentemente do outro poema, optou-se, neste, por utilizar “aveludados” para que 

o verso permanecesse decassílabo. 
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da ânsia visionária de um abraço 

tão grande, tão potente, tão amante 

que faça o beijo do lodo com os astros... 

e doutras coisas mais baixas e sombrias 

com outras mais brilhantes e mais altas! 

 

Oh minha lira de braços como pétalas, 

flor a mais rara desta primavera! 
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OS RELICÁRIOS DOCES 

 

 

Faz tempo, alguma alma já apagada foi minha... 

Foi mamar
53

 da minha sombra... Sempre que eu queria 

o abanico de ouro de seu riso se abria, 

 

ou seu pranto sangrava uma corrente mais; 

 

alma que eu ondulava como uma cabeleira 

derramada em minhas mãos... Flor do fogo e a cera... 

morreu de uma tristeza minha... Tão dúctil era, 

 

tão fiel, que às vezes penso
54

 se pôde ser jamais... 

                                                 
53

 No original “se nutrió”. Optou-se por utilizar “foi mamar”, porque tal expressão remete mais ao ato de se 

alimentar e por ser mais íntimo.  
54

 No original “dudo”. A escolha de utilizar “penso” em vez de “duvido” foi feita, uma vez que a primeira 

palavra é dissílaba, assim como a palavra no original, permitindo que a silabação do verso permaneça igual. 



   

 112 

 

 

POEMAS 

 

 

 

O DIAMANTE 

 

Hoje, numa mão tosca
55

, instintiva, deforme, vi o diamante mais 

belo que possa acender o Milagre... Parecia vivo e doloroso como 

um espírito desolado... Vi fluir da sua luz uma sombra tão triste, que 

chorei por ele e por todos os belos diamantes extraviados nas mãos 

deformes... 

 

 

 

A CORRENTEZA
56

 

 

Às vezes, quando o meu amado e eu sonhamos em silêncio — um 

silêncio agudo e profundo, como espreitando
57

 um barulho insólito e 

misterioso — sinto como se sua alma e a minha corressem ao longe, 

por sei lá
58

 que terras nunca vistas, na correnteza potente e 

rumorosa... 

 

 

 

OS RETRATOS 

 

Se vos debruçardes
59

 à minha alma como a uma fazenda profunda, 

veríeis quanto a entenebrece e a ilumina a intrincada galeria dos 

Desconhecidos... Figuras incógnitas que, quiçá
60

, só uma vez na vida 

passaram do meu lado sem me olhar, e estão fixas lá dentro como 

pregadas nos astros... 

                                                 
55

 Optou-se por utilizar “tosca”, por esta palavra representar o rústico, o que é antigo, velho, neste caso, para 

representar a mão de uma mulher velha. 
56

 No original “raudal”. A escolha de “correnteza” foi feita por ela significar um movimento forte de água.  
57

 Optou-se por utilizar “espreitando”, porque mostra a ação de vigiar às ocultas.  
58

 Optou-se por utilizar “sei lá”, porque esta expressão é uma expressão mais usual para demonstrar que não se 

tem ideia de alguma coisa. 
59

 No original “asomarais”. A escolha de “debruçardes” foi feita, porque essa expressa a ação de se inclinar 

sobre algo. 
60

 Optou-se por utilizar a palavra “quiçá”, por expressar incerteza em só uma palavra, como “acaso”. 
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DE “O LIVRO BRANCO”  

 

 

 

1907 
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O POETA SOLTA AS ÂNCORAS
61

 

 

 

A âncora de ouro canta... a vela azul ascende 

como a asa de um sonho aberta ao novo dia. 

Partamos, musa minha! 

Ante a proa alegre um belo mar se estende. 

 

No oriente claro como um cristal, esplende 

o fanal enrubescido de Aurora. Fantasia 

estreia um raro traje cheio de pedraria 

para vagar brilhante pelas ondas. 

 

Já estende 

a vela azul a Éolo sua auriflama de cetim... 

O momento supremo...! Eu estremeço; por acaso 

é o sonho o que me aguarda nos mundos não vistos? 

 

Talvez um fresco buquê de louros fragrantes? 

O tosão reluzente, o cetro de diamantes? 

O naufrágio ou a eterna coroa dos Cristos? 

                                                 
61

 No original “leva el ancla”. A escolha de “solta as âncoras” foi feita, por “soltar” significar deixar ir, isto é, 

soltar as amarras.  
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PELOS CAMPOS DOS SONHOS 

 

 

Passou fumegante o tropel dos potros selvagens! 

Ferozes os focinhos, hirsutas as pelagens, 

as crinas estendidas, bravias, qual bordões, 

passaram como passam os ferozes aquilões! 

 

E então foram águias de sombrias plumagens 

trazendo de seus cumes magníficas visões; 

com o sereno voo das inspirações 

com augusta soberba de olímpicas linhagens
62

, 

 

cruzaram rumo Oriente a limpidez do céu; 

trás delas como cândida hóstia que alçasse voo, 

uma pomba branca como a neve que assoma
63

. 

Esqueço a ave egrégia e o bruto que afogueia, 

pensando que nos céus solenes de uma Ideia 

às vezes muito bela, muito bela é uma pomba! 

                                                 
62

 Optou-se por alterar este verso, devido ao ritmo.  
63

 Optou-se por introduzir o “que” para que o verso permanecesse com a mesma métrica que no original. 
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NOITE DE REIS
64

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Eu tinha nas pupilas um brilho nunca visto, 

era loiro, muito doce e se chamava Cristo...” 

 

— Ah segue! — o mago erguia sua frente soberana. — 

“Minha taça é do Oriente, é sagrado este vinho. — 

Lá na Betlheém, um dia legendário e divino, 

eu vi nascer o menino de estirpe sobrehumana.” 

 

“A Miséria lambia sua mão... porcelana 

celeste com o selo de um trágico destino; 

e Ele ria sempre da Miséria, do desígnio, 

do cordeiro de neve, à cruz da Amanhã...” 

 

Era meu Deus...! Ah Cristo minha piedade vos reclama. 

Meu lábio ainda está doce da oração que vos chama! 

Peregrinando cultos, meu loiro, infausto Javé
65

, 

não estraguei da minha fé os prístinos arminhos
66

. 

Ah! Por todos os templos, por todos os caminhos. 

divagando sonâmbula, eu marchava até Você... 

                                                 
64

 Diferentemente do espanhol, em que a expressão para indicar a vinda dos reis magos é “noche de reyes”, em 

português, a expressão é “dia de reyes”, isto é, enquanto um trabalha com a noite, o outro trabalha com o dia. 

Contudo, para o poema, o importante é a noite, um dos elementos chaves da poesia de Agustini, portanto, 

optou-se por manter a noite no título, afinal é à noite que há o “divagando sonâmbula”. 
65

 A escolha de “Javé” em vez de “Deus” foi feita para que rimasse com o termo coloquial “você”. 
66

 As palavras “prístinos” e “arminhos” foram trocadas de lugar entre si para que houvesse uma rima com 

“caminhos”. 
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A SEDE 

 

 

Tenho sede, sede ardente! — disse à maga, e ela 

me ofereceu de seus néctares.— Isso não, me desagrada
67

! — 

Então, uma rara fruta, com seus dedos de maga, 

espremeu em uma taça clara como uma estrela; 

 

e um brilho de rubis houve na taça bela. 

Eu provei — E doce, doce. Há dias que me agrada
68

 

tanto mel, mas hoje me repugna, me estraga. — 

Vi passar pelos olhos da fada uma centelha. 

 

E por um verde vale perfumado e brilhante, 

levou-me até uma clara corrente de diamante. 

— Bebe! —disse. — Eu ardia, meu peito era uma frágua. 

Bebi, bebi, bebi a linfa cristalina... 

Oh frescura! oh pureza! oh sensação divina! 

— Obrigada, maga, e bendita a limpidez da água! 

  

                                                 
67

 No original “empalaga”. A escolha de “desagrada” foi feita pensando na rima com “halaga” e por expressar 

um incômodo, um desgosto, mesmo não sendo por um excesso de açúcar. 
68

 No original “halaga”. A escolha de “agrada” foi feita também pensando na rima com a palavra anterior e por 

expressar, ao contrário da palavra anterior, satisfação. Mantendo, então, a antítese entre ambas as palavras. 
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REBELIÃO 

 

 

A rima é o tirano empurpurado, 

é o estigma do escravo, o grilo 

que agoniza a marcha da Ideia. 

Não alegueis que é de ouro! O Pensamento 

não se escraviza a um vil alvoroço
69

! 

Há de ser livre para escalar os cumes, 

inteiro como um deus, a crina revolta, 

a frente ao sol, ao vento. Por acaso importa 

que adorne a asa o que oprime o voo? 

 

Ele é por si, por sua divina essência, 

música, luz, cor, força, beleza! 

Por que o carmim, os perfumados pomos? 

Por que prender suas mãos enluvadas 

a ferir teclados e brindar bombons 

se livres podem colher estrelas, 

desviar montanhas, empunhar os raios? 

 

Se a cruz de seus braços redentores 

abarca o mundo e acaricia o céu! 

E a Beleza sofre e se subleva... 

Se é ferir uma deusa em pleno peito 

minguar o torso divinal de Apolo 

para ajustá-lo a ínfima libré! 

 

Para morrer como sua lei impõe 

o mar não quer o dique, quer as praias! 

Assim a Ideia quando sulca o verso 

quer no final da árdua galeria, 

mais que uma porta de cristal ou de ouro, 

a pampa aberta que lhe grita “Livre!”. 

                                                 
69

 No original “cascabeleo”. A escolha de “alvoroço” foi feita expressar o barulho e para que se aproximasse 

da palavra “voo”. 
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A ESTÁTUA 

 

 

Vede-na, assim, sobre a folhagem escura 

recortar sua silhueta soberana... 

Não parece a criança prematura 

que amanhã será de uma grande raça? 

 

Assim uma raça incomovível, sadia, 

talhada a golpes sobre mármore duro, 

das vastas campanhas do futuro 

desalojará à humana família.
70

 

 

Vede-no assim — de joelhos! — em augusta 

calma impor a desnudez que assusta! 

Deus... Movei esse corpo, dai-lhe uma alma! 

Vede a grandeza que em sua forma dorme... 

Vede-no lá em cima, miserável, inerme. 

mais pobre que um verme, sempre com calma! 

                                                 
70

 Neste verso, optou-se por alterar a ordem das palavras “humana” e “família” para que houvesse uma rima 

com a palavra “sadia”.  
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RACHA DE CUMES 

 

 

O soberbo regaço de curvatura estranha 

com gesto solene nos brinda a montanha. 

 

Subamos. Deste cume, deste reino das asas 

expulsemos os condores, expulsemos as águias. 

 

Por lá a noiva Neve abre o seu branco véu 

que treme e que desmaia aos beijos do céu. 

 

E o mar aos pés, batendo contra a pedra e a areia. 

Rompe, açoita, remexe sua intrincada cabeleira. 

 

Por lá surge a ideia de um formidável mito... 

Abaixo o insondável, acima o infinito. 

 

De súbito o peregrino rumor de nossa planta 

com ímpeto selvagem uma ave levanta. 

 

São grandes, soberbas as aves dos cumes, 

seus olhos têm frios, olímpicos vislumbres. 

 

Abismos palpitantes, enigmas de plumagem, 

seu voo é um nervoso martelar selvagem. 

 

Suas pupilas brilhantes, suas pupilas escuras. 

dão uma vertigem rara: vertigem das alturas... 

 

Miradas acendidas nos cumes! Voo seu
71

 

tem uma lei e um limite: o capricho e o céu. 

 

E o bico corvo, enérgico: domínio e arrogância! 

O bico soberano da águia da França! 

 

E fogem como se houvessem olhado o Pensamento... 

— A montanha parece crescer para o momento —. 

 

Pressentirão suas asas teu misterioso ornato
72

? 

                                                 
71

 Optou-se por alterar a ordem de “seu” e “voo” para que se mantivesse a rima com “céu”. 
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Paisagem que a surpresa deve ter dilatado. 

 

E quando lá no cume como um sol que flameja, 

pavilhão da Vida se levante a Ideia, 

parecerá Natura uma divina homenagem. 

                                                                                                                                                      
72

 No original “alaje”. A escolha de “ornato” foi feita por representar uma joia e pensando na rima com 

“paisaje”. No entanto, não há nenhuma joia que rime com “paisagem”, portanto, ao se escolher “ornato” foi 

feita uma alteração sintática no verso seguinte, para que houvesse uma rima com a palavra “dilatado”.  



   

 122 

 

 

A FADA COR DE ROSA 

 

 

A fada cor de rosa que olha como um diamante, 

a fada cor de rosa que conversa como um bulbul
73

, 

no meu palácio uma aurora chegou com seu carro brilhante, 

espalhando por minhas salas um perfume de Stambul. 

 

— Toma — e uma esbelta lira de ouro me deu — nela cante 

a musa dos teus sonhos seus parques, o cisne azul 

estende nos lagos de ouro seu pescoço sempre ao levante, 

E Helena que passa envolvida na neblina de um tul. 

 

Busca a rima e o ritmo da fumaça, de uma fragrância, 

em pérolas de luz desgrana risadas de Extravagância 

que mostra os dentes brancos a um Zoilo de adusto cenho. 

 

Canta na aurora rosada, canta na prata da tarde  

e quando o sol, como rei, morre em seu manto escarlate, 

enquanto que a noite chega, ensaia um ritmo e um sonho! 

                                                 
73

 Neste poema, foram mantidas algumas palavras: bulbul, Stambul, tul, tanto para manter a rima que elas têm 

entre si, quanto para deixar a estranheza nos versos, que é inerente à sensibilidade de fin de siècle.  
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A MUSA 

 

 

Eu a quero mutável, misteriosa e complexa; 

com dois olhos de abismo que se tornem fanais; 

em sua boca, uma fruta perfumada e vermelha 

que destile mais mel que ao loiras colmeias, 

 

às vezes nos assalte um ferrão de abelha; 

uma raptos ferozes a gestos imperiais 

e surpreenda em seu riso a dor de uma queixa; 

em suas mãos assombrem carícias e punhais. 

 

E que vibre, e desmaie, e chore, e ruja, e cante, 

e seja águia, tigre e pomba em um instante, 

e o Universo caiba em seus anseios divinos
74

; 

 

tenha uma voz que gele, que suspenda, que inflame, 

e uma frente que erguida sua coroa reclame 

de rosas, de diamantes, de estrelas ou de espinhos. 

                                                 
74

 Optou-se por alterar a ordem das palavras “divinos” e “anseios” para que se mantivesse uma rima com 

“espinhos”. 
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A SEMEADURA 

 

 

Um campo muito vasto de sonhos e milagre. 

As terras lavradas sonhando semente 

de súbito um homem de olímpica frente 

que nacara os sulcos de ardentes rubis. 

— Que semeais? — lhe digo — delira tua mente? 

— Meu sangue que é lume... — meu sangue! — responde — 

verás algum dia a mágica festa 

de luz de meus campos; se quiseres, hoje, ri! 

 

-Rir? Isso nunca, respeito o ignoto! 

Me apieda a angústia gravada em tua cara 

a angústia que implica a tua semente, tão rara! 

— Verás algum dia meus campos em flor! 

Hoje olha minha ferida — mostrou-me seu peito 

e nele uma boca sangrenta — hoje repara 

em mim a tristeza de um corpo desfeito: 

Amanhã a teus olhos serei como um deus! — 

 

— Talvez, talvez... –disse — É claro, é claro
75

! 

Selene hoje esboça seu rosto de cera, 

três vezes que nasça, três vezes que morra 

e volte a meus campos teu brilho de aurora! 

 

Passaram três luas, três luas de prata, 

— três luas de ferro! sonhava em minha espera. 

Do homem que jogara a semente escarlate 

marchei para a estranha, magnífica flora. 

 

— Há profundas visões, visões que gelam, 

visões que amargam por toda uma vida !— 

A luz anunciada... uma luz bendita 

Enchendo os campos em forma de flor! 

E... no meio... um cadáver... crispadas as mãos 

— morrem afundando sua trágica ferida — 

e em tudo uma nuvem de vermes estranhos
76

  

babando rasteiros o sacro fulgor! 

                                                 
75

 A escolha de “é claro” foi feita, porque além de expressar uma resposta positiva, possui a mesma quantidade 

de sílabas de “seguro”. 
76

 Optou-se por alterar a ordem das palavras “estranhos” e “vermes”, devido ao ritmo do verso. 
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NARDOS 

 

 

Na sala medrosa 

entrou a noite e me encontrou sonhando. 

 

No vaso chinês, sobre o piano 

como um grande horizonte misterioso, 

o feixe de esbeltas flores opalinas 

dá seu perfume; um cálido perfume 

que surge ardente das suaves ceras 

florais, como a chama dos círios. 

Brandamente eu abaixo 

os olhos e me abandono a suas ondas 

como um náufrago ao juízo dos mares. 

 

Das flores me chegam dois perfumes 

flutuando no cansaço dessa hora, 

um que é mirra e mel dos sentidos 

e outro grave e profundo que entra na alma, 

aberta toda, como se entra ao templo. 

E parece-me que na sombra vaga 

surgir os vejo das flores pálidas, 

e têm belas formas, raras formas... 

Um é um mago ardente de ouro e púrpuras, 

outro uma monja da cor como cera 

como um grande círio erguida, 

e com duas mãos afiadas, lívidas, 

que me abrem amplas portas ignoradas 

que eu cruzo tremendo. 

 

Muitas coisas me contam, muitas coisas, 

opalo
77

 nas flores da sua estranha língua; 

coisas tão raras e fundas, tão difusas 

no fundo de sombras da sala, 

que até me imaginei um grande vidente 

que lesse, na calma, das coisas 

formidáveis segredos da vida. 

 

Oh flores, me embriagais e sois tão brancas! 

Tão brancas que alumbrais e eu vos contemplo 

                                                 
77

 Optou-se por iniciar este verso com “opalo” uma vez que, enquanto em português é uma palavra paroxítona, 

em espanhol, é proparoxítona, o que altera o ritmo do verso. 
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como um selo de Deus nas trevas. 

Oh flores, falai muito! Aqui na sombra 

vossas vozes a mim chegam 

como através do muro inderrubável 

que separa a Morte da Vida. 

 

Sinto vir o sono. 

Vosso perfume em suas caladas ondas, 

como um rei oriental que navegasse 

majestoso de império e de preguiça 

em sua barca pomposa, a mim lhe traz. 

 

Oh flores, falai mais, falai-me muito! 

Vossa voz não é tão clara. Dizei, flores, 

na morte invariável dessa estátua 

não há uma estranha vida? Dizei, flores, 

as trevas não são uma compacta 

procissão de mulheres enlutadas 

marchando para a luz? Dizei-me, flores, 

o que sabeis do mistério da vida... 

da imensa lenda do Calvário... 

que do voo supremo das almas? 

 

As cavernas do sonho: dizei, flores, 

não serão... o oásis... da vida? 
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MINHA PRECE
78

 

 

Meu templo fica ao longe, depois da selva acanhada. 

Lá selvagem e triste meu altar é a montanha, 

minha cúpula os céus, meu cálice é de um lírio; 

lá, quando nas tardes lentas, a mão estranha 

do crepúsculo acende em cada estrela um círio, 

 

por entre os fantasmas e as calmas do monte, 

vai minha musa errante, abrindo um horizonte 

em cada gesto ...Filha do Orgulho e da Sombra, 

com os olhos mais feros e intrincados que o monte. 

passa, e a alma grave da selva se assombra. 

 

E lá nas tardes tristes, ao pé da montanha. 

serena, branca, muda, com esplendores de astro, 

erige a plegária sua torre de alabastro... 

E é a prece mais profunda para minha musa estranha, 

talvez porque nela tem a voz da montanha 

e a homenagem muda da natura grave... 

É a prece da alma, flor grandiosa acanhada 

dos grandes desertos. Nos templos não cabe. 

                                                 
78

 Optou-se por utilizar a palavra “prece” em vez de “oração”, porque, esta ampliaria a métrica do penúltimo 

verso e porque “prece” também é encontrada em outras poesias, como os versos de Bilac: “E castamente 

murmurando a prece!” e também no título de outro poema, intitulado somente “Prece”. 
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Minha musa tomou um dia a prazerosa rota 

dos campos fragrantes; ornada de papoulas, 

perfumando seus lábios no mel da fruta 

e dourando seu corpo ao fogo dos sóis, 

viveu como ninfa: desnuda, em fresca gruta. 

engalanando espelhos de lagos nacarados
79

 

a grande garça rosada de sua forma impoluta. 

Voltou a mim como o ouro de luz dos crisóis, 

mais pura; os cabelos perolados de gotas 

reluzentes e presos de abrolhos; trouxe notas 

de pássaro silvestre, mais frescura e mais fogo... 

Eu penteei e a vesti  de parisienses galas, 

e ela hoje grave passeia nas minhas brilhantes salas 

um grande ar selvagem e um perfume de alfazema. 

                                                 
79

 No original “tornasoles”. A escolha de “nacarado” foi feita, por esta palavra trazer a mesma cor que 

“tornasoles” traz: o vermelho. 
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CARNAVAL 

 

 

Fru-frus, tintins, 

Sedas, chocalhos, 

Colares de risos. 

Gritinhos alegres! 

 

— Quem é?... Adiante! 

— Sou eu... Carnaval! 

(Tintins, perfumes, 

Rir de cristal.) 

 

Vibrante mancebo 

De vívidos olhos, 

(Contas, lantejoulas, 

serpentinas rubras.) 

 

— Que buscas? — Tuas rimas. 

Verás como alegram! 

Darei-lhe risadas, 

E flores, e pérolas! 

 

Entre finos pajens 

E suaves duquesas, 

E brancas perucas 

De antigas princesas; 

 

Risos, brincadeiras, 

Estalar de flores! 

Lutas perfumadas! 

Chuvas de cores! 

 

Saltando nos lábios 

De estranha careta, 

A piada que punça 

Como uma flecha! 

 

Jogando no baile 

O pé de cetim, 

Chuvisquem os lábios 

Perolado rir! 
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Fervor de champanhe, 

Chocar de cristais, 

Rangidos de sedas 

E risadas triunfais. 

 

Colares, diademas, 

E cintas e tules, 

E estrelas douradas, 

E contas azuis! 

 

(Tintins, perfumes, 

Perolado rir.) 

— Por que estás alegre? 

— Sei lá... Porque sim! 

 

— Já tens minhas rimas, 

Boneco sonoro, 

Adoro teu papo
80

, 

Teus risos adoro, 

 

Tuas contas berrantes 

E teus laços vermelhos. 

Mas, fala: tua alma? 

— Vem! Olha nos meus olhos! 

 

Olhei, busquei no fundo 

Com rara ansiedade, 

Vi um poço bem frio, bem preto, bem fundo, 

E dentro a horrenda serpente do mal! 

 

(Tintins, perfumes, 

Risos de cristal.) 

                                                 
80

 Optou-se por utilizar “papo”, por ser uma palavra que indica conversa informal e por ser uma palavra 

dissílaba como “charla”. 
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DO MEU NÚMEN À MORTE 

 

 

Imperatriz sombria, 

se um dia, 

ferido de um capricho misterioso e aziago, 

eu chegasse a tua torre sombria 

com minha leve e esplêndida bagagem de rei mago 

para botar em tua copa de mármore meus martírios, 

selarás mais tua porta e apagarás teus círios... 

 

Em meu raro tesouro, 

há, entre os diamantes e os topázios de ouro, 

e o grande rubi sangrento como inflamada
81

 ferida, 

o capulho azulado e ardente de uma estrela 

que há de abrir aos olhos suspensos da Vida, 

com uma iluminação nova, imarcescível e bela! 

                                                 
81

 A escolha de “inflamada” foi feita, porque, além de expressar um tipo de piora de um ferimento, detém a 

mesma quantidade de sílabas de “enconada”. 
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O POETA E A DEUSA
82

 

 

 

Entrei tremendo na gruta misteriosa, cuja porta cobre uma cortina 

hirsuta de cardos e de cicuta. 

Cruzei tremendo a incerta sombra de uma galeria em que espreitar 

parecia a gadanha da morte. 

— O Medo erguido brandia como um triunfo minha alma forte.— 

Um roce de veludo sinto no rosto, na mão. 

— Aranhas tendendo um véu.— 

A cada passo no chão sinto que esmago um verme! 

À uma vaga luz de prata, na câmara misteriosa, minha fera boca 

escarlate beijou a olímpica nata do alvo pé da deusa! 

— Brilhante como uma estrela, a deusa nubla sua rara face 

enigmática e bela, com densa gaze: sem ela dizem que vê-la 

cegara.— 

Ébrio de sonhos, da fada, — é fada e deusa— e a gelada luz de sua 

mística estância. 

alço minha copa lavrada e digo trêmulo: Me serve!
83

 

Com seus dedo sibilinos, como um enigma que inspira, em cem 

copos opalinos serviu-me raros vinhos à sombra de uma lira... 

Um verde licor violento detrás de cujos almos delírios espreita um 

diabo sangrento; outra cor pensamento com sonhos à luz de círios... 

E nobres sucos antigos com a força do puro, vinhos novos com 

reflexos imprevistos e os gostos de um sumo néctar futuro. 

E degustei todos os vinhos da maga, todos finos e — oh Deus — de 

distintos modos, 

todos deliciosos, belos. A maga disse: — Qual deles...? — Põe um 

pouco de todos! 

                                                 
82

 Optou-se por fazer a tradução deste poema como em prosa e com uma tradução literal, pois nele interessa 

analisar a questão do poeta como figura masculina. 
83

 No original “Escancia”. Como não existe uma palavra única para expressar o ato de alguém colocar bebida 

em um copo, foi feita a escolha de “me serve” por tal expressão indicar o ato de servir, com a mesma 

quantidade de sílabas que “escancia”. 
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O POETA E A ILUSÃO
84

  

 

 

A princesinha hipsipilo, a vibrátil filigrana, — Princesinha olhos 

turquesas esculpida em porcelana — chamou uma noite à minha 

porta com suas mãozinhas de lis. 

Vibrou o cristal de sua voz como uma flauta galã. 

— Eu sei que tua vida é cinza. Eu tenho a alma de rosa, frescuras de 

flor temporã
85

. 

Venho de um belo país para ser tua musa e tua irmã! — 

Um abraço de alabastro... depois no cravo sonoro da sua boca, mel 

suavíssima; nuvem de perfume e ouro. 

A pomposa cabeleira me inundou como um dilúvio. 

Ou mel, frescuras, perfumes...! De súbito o sono, a sombra que 

embriaga... E, quando acordo o sol alumbra na minha alfombra um 

falso rubi muito rubro e um falso riço muito loiro! 

                                                 
84

 Optou-se por fazer a tradução deste poema como um poema em prosa e com uma tradução literal, pois nele 

interessa analisar a questão da poeta como figura masculina. 
85

 Neste caso, optou-se por traduzir “temprana” por “temporã” para se manter a rima com “galã”. 
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UMA FAÍSCA
86

 

 

 

Foi um sonho de fogo 

com luzes fascinantes 

e feras de rubis como feridos diamantes; 

raio de sangue e fogo 

incendiou de ouro e púrpura todo meu Oriente cinza. 

Fiquei como cego... 

Que luz...! — E depois e depois...? 

—Depois...? O Oriente cinza... 

                                                 
86

 Optou-se por utilizar “faísca”, por ser um termo que remete a uma fagulha e também a um brilho. 
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BATENDO A SELVA 

 

 

Quando cruzas a selva trás os corços sedosos 

e alvos; a melena feroz, os olhos cruéis, 

entre a branca fuga de teus raros lebréis. 

sobre o corcel de neve, o Nemrod de sonhos, 

 

eu deleito meu ouvido no voo sonoro 

da alma misteriosa do teu olifante d’ouro
87

, 

e gulosa e alegre sorrio a promessa 

da caça deliciosa que aromará tua mesa. 

                                                 
87

 Optou-se por utilizar “d’ouro”, para que se mantivesse o ritmo do verso. 
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MINHA MUSA TRISTE 

 

 

Vagos prelúdios. Na noite esplêndida 

sua voz de pérolas uma fonte cala,  

colgam as brisas seus celestes pífanos 

na folhagem. As cabeças pardas 

das corujas espreitam. 

As flores se abrem mais, como admiradas. 

Os cisnes de marfim estendem os pescoços 

nas lagunas pálidas. 

Selene mira do azul. As frondes 

tremem... e tudo, até o silêncio, cala... 

 

É que ela passa com sua boca triste 

e o grande mistério de seus olhos de âmbar, 

através da noite, até o olvido, 

como uma estrela fugitiva e branca. 

Como uma destronada rainha exótica 

de belos gestos e palavras raras. 

 

Horizontes violados suas olheiras. 

Dentro, seus olhos — duas estrelas de âmbar — 

se abrem cansados e úmidos e tristes 

como chagas de luz que se queixaram. 

 

É uma dor que vive e que não espera, 

é uma aurora cinza que levanta 

do grande leito de sombras da noite, 

cansada já, sem esplendor, sem ânsias 

e suas canções são como fadas tristes 

enjoiadas de lágrimas... 

 

As cordas das liras 

são fibras das almas. 

 

Sangue de amargas vinhas, nobres vinhas, 

em vasos régios de beleza, serve 

a mãos de marfim, lábios talhados 

como brasões de uma estirpe magna. 

 

Príncipes raros do Sonho! Eles 

viram erguida sua cabeça lânguida, 
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e a ouviram rir, porque a seus olhos 

vibra e se expande em flor de aristocratas
88

. 

 

E sua alma limpa como o fogo alumbra, 

como uma estrela em suas pupilas de âmbar; 

mas basta uma olhada, um roce apenas, 

o eco acaso de uma voz profana, 

e a alma branca e limpa se concentra 

como uma flor de luz que se fechara! 

                                                 
88

 Optou-se por utilizar “aristocratas” e não “aristocracias”, porque esta palavra possui sílabas tônicas 

diferentes no espanhol e no português. Já a palavra “aristocratas” acentua a mesma sílaba “cra”, que o 

espanhol acentua. 
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Sobre o mar que os céus do Sonho retrata 

Alça minha torre azul seu capitel de prata 

Que Éolo pulsa rara, docemente; suspira 

Ao pé a vaga onda sua vaga serenata 

 

E eu sonho nos cantos que dormem na minha lira. 

Quando uma ave vibrante de plumagem escarlata
89

 

Na janela aberta se detém e me mira: 

Que fazes? — diz; lá embaixo é primavera! — Inspira 

 

Ânsia de sol, de rosas, de carícias, de vida, 

A mágica palavra! Voa a ave encendida. 

Eu desço, desamarro meu iate de marfins
90

 

E corto mares até a alegre primavera. 

Às minhas costas, nas ondas, solitária e austera 

A torre azul se ergue como um “Ave Sonho!”. 

                                                 
89

 Optou-se por utilizar “escarlata”, para que as rimas com “retrata” e “prata” permanecessem. 
90

 No original “marfileño”. Como em português não há um adjetivo, como em espanhol, para se referir ao que 

é de marfim, foi feita a escolha de utilizar a locução adjetiva que expressa isto.  
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MEUS ÍDOLOS 

 

 

No templo colmado de adorações graves, 

entre largos silêncios e penumbras muito suaves, 

se alçavam revestindo majestades supremas; 

eram muitos e vários, e todos eu adorava 

por igual e a sus pés eu as horas deixava 

passar, mudas e lentas, desenhando reverências 

e desfolhando orquídeas, entre olores complexos 

de madeiras de Arábia e de pétalas velhas. 

 

Minha fé era incomovível, pitorescos meus ritos; 

prestigiados meus ídolos pelos mais belos mitos, 

a mim chegavam de terras não vistas, de muito longe, 

miúdos e enigmáticos, em estojos preciosos, 

e os amei por raros, polidos e pomposos. 

 

E os havia belos até a dor, e feios 

até o riso; irônicos, com afiados dentes 

que desgarram sorrindo; rostos de camafeus 

engastados em corpos dúcteis de serpentes; 

monstros deuses com gestos indecisos e vários, 

— olhares de demônios sobre risadas santas— 

e em todos um grande selo de raro que a suas plantas 

fazia arder minhas pupilas como dois incensários. 

 

E era tal minha piedade, e era tal meu carinho 

que a seus pés todo deles meu coração dormia, 

como um vaso selado que ameaça de tão cheio, 

ou o grande capulho, inchado de um grande lírio de arminho, 

E minha vida em um êxtase docemente jazia 

como grande lago límpido que refletia o céu. 

 

Assim sob os rostos sombrios e risonhos 

eu vivi sem viver, largo tempo, rezando 

ou na roca tranquila das horas fiando 

os flocos impecáveis de uma seda de sonhos. 

 

Quando através do tempo se abriu a imensa porta, 

rangeram cruelmente gonzos mofados,  

e eu fechei à luz meus olhos entorpecidos... 

Depois na glória de ouro da luz viva e certa, 
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entre um perfume alegre de flores campesinas, 

que sacudiu minha espessa bebedeira de incenso. 

 

Surgiu um ídolo novo, palpitante e imenso! 

E eram suas divinas pupilas quase humanas 

e seus divinos lábios riam para a vida. 

Eu olhei largamente
91

 a grande figura erguida 

sem descobrir as velhas frialdades sobrehumanas, 

 

E comparei meus ídolos imperiosos, erguendo 

feramente suas frágeis monstruosidades, e este 

deus que para a vida exibe como uma flor, sorrindo 

os selos indeléveis de uma estirpe celeste... 

e escutei em mim uma estranha discussão de mil vozes... 

De súbito uma louca rajada de primavera 

brincou entre meus ídolos... vacilaram... caíram... 

E houve um grande ruído alegre de porcelana oca! 

eu ri e em mim, fera, nobremente surgiram 

em uníssono coro as misteriosas vozes, 

cantando as eternas vitórias da vida! 

 

Depois, com os brilhantes escombros formei um claro 

altar para o deus novo que reinou, simples e forte, 

na beleza austera do templo do raro 

onde tudo vivia como ferido de morte. 

 

E tirei o pó velho, as corolas murchinhas, 

e trouxe dos campos alegres margaridas 

de vívidas coroas e de perfume santo. 

E oferendei ao novo deus meu coração que abria 

como uma flor de sangue de amor e de harmonia. 

 

E lhe adorei com ânsias e lhe adorei com pranto! 

                                                 
91

 Optou-se por utilizar “largamente”, como no original, uma vez que “largo(a)” é uma palavra muito usada na 

poesia de Agustini e que também é encontrada nos versos de Bilac: “Estendeu largamente,/Tropeçando nas 

pedras espalhadas,”. 
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MISTÉRIO: VEM... 

 

 

Vem ouve, eu te evoco 

estranho amado da minha musa estranha, 

vem, tu, o que balanças os enigmas profundos 

no vibrar das pupilas cálidas. 

Tu que afundas os leitos de ametista 

das olheiras cárdeas... 

Vem, ouve, eu te evoco, 

Estranho amado da minha musa estranha! 

 

Vem, tu, o que imprimes um solene ritmo 

ao pestanejar da tumba gelada; 

o que ditas os lúgubres acentos 

do dizer profundo das sombras trágicas. 

 

Vem, tu, o poeta abrumador, que pulsas 

a lira do silêncio: a mais rara! 

A das largas vibrações mudas, 

a que, se acorda ao diapasão da alma! 

Vem, ouve, eu te evoco. 

estranho amado da minha musa estranha! 

 

Vem, chega perto, que nas minhas pupilas 

se afundem as tuas em tenaz mirada, 

vislumbre nelas, o sublime enigma 

do para além, que espanta... 

Vem... chega mais... prega em meus lábios 

teus frios lábios de âmbar, 

Deguste eu neles o sabor ignoto 

da essência enervante de tua alma! 

 

Vem ouve, eu te evoco, 

estranho amado da minha musa estranha! 
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ÍNTIMA 

 

 

Eu te direi os sonhos de minha vida 

no mais profundo da noite azul... 

Minha alma desnuda tremerá em tuas mãos, 

sobre teus ombros pesará minha cruz. 

 

Os cumes da vida são tão sozinhos, 

tão sozinhos e tão frios! Eu encerrei 

minhas ânsias em mim mesma, e toda, inteira 

como uma torre de marfim me alcei. 

 

Hoje abrirei a tua alma o grande mistério; 

ela é capaz de penetrar em mim. 

No silêncio há vertigens de abismo: 

eu vacilava, me sustento em ti 

 

Morro de sonhos; beberei em tuas fontes 

puras e frescas a verdade, eu sei 

que está no fundo magno de teu peito 

o manancial que vencerá minha sede. 

 

E sei que em nossas vidas se produz 

o milagre inefável do reflexo... 

No silêncio da noite minha alma 

chega a tua como um grande espelho. 

 

Imagina o amor que terei sonhado 

na tumba glacial do meu silêncio! 

Maior que a vida, mais que o sonhado, 

abaixo o azul sem fim se sentiu preso. 

 

Imagina meu amor, amor que quer 

vida impossível, vida sobrehumana, 

tu que sabes se pesam, se consomem 

alma e sonhos de Olimpo em carne humana. 

 

E quando frente à alma que sentia 

pouco o azul para banhar suas asas, 

como um grande horizonte auri-solado
92

, 

ou uma praia de luz, se abriu tua alma: 

                                                 
92

 A escolha de “auri-solado” foi feita para que se mantivesse a alteridade da palavra e do neologismo. 
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Imagina! Abraçar vivo, radiante 

o Impossível! A ilusão vivida! 

Bendisse a Deus, ao sol, a flor, o ar, 

a vida toda porque tu eras vida! 

 

Se com angústia comprei esta felicidade, 

bendito o pranto que manchou meus olhos! 

Todas as chagas do passado riem 

ao sol nascente por seus lábios rubros! 

 

 

*** 

 

Ah! tu saberás meu amor, mas vamos longe, 

através da noite florescida; 

aqui o humano assusta, aqui se ouve, 

se vê, se sente sem cessar a vida. 

 

Vamos mais longe na noite, vamos 

onde nem um eco repercuta em mim, 

como uma flor noturna lá na sombra 

eu abrirei docemente para ti. 
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EXPLOSÃO 

 

 

Se a vida é amor, bendita seja! 

Quero mais vida para amar! Hoje sinto 

que não valem mil anos de uma ideia 

do que um minuto azul do sentimento. 

 

Meu coração morria triste e lento... 

Hoje abre em luz como uma flor febeia. 

A vida brota como um mar violento 

onde a mão do amor golpeia! 

 

Hoje partiu para a noite, triste, fria 

partidas as asas minha melancolia; 

como uma velha mancha de dor 

na sombra distante se desata... 

Minha vida toda ri, beija, canta
93

! 

Minha vida toda é uma boca em flor! 

                                                 
93

 Optou-se por alterar “ri” e “canta”, para que se mantivesse a rima com “desata”. 
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AMOR 

 

 

Eu lhe sonhei impetuoso, formidável e ardente; 

falava a imprecisa linguagem da torrente; 

era um mar desbordado de loucura e de fogo, 

rodando pela vida como um eterno rego. 

 

Então lhe sonhei triste, como um grande sol poente 

que dobra ante a noite a cabeça de fogo; 

depois riu, e em sua boca tão terna como um rogo, 

soava em seus cristais a alma da fonte, 

 

E hoje sonho que é vibrante, e suave, e risonho
94

, e triste, 

que todas as trevas e toda a íris veste; 

que, frágil como um ídolo e eterno como Deus, 

sobre a vida toda sua majestade levanta:  

e o beijo cai ardendo a perfumar sua planta 

em uma flor de fogo desfolhada por dois... 

                                                 
94

 No original “riente”. A escolha de “risonho” em vez de “sorridente”, porque, além de ser uma palavra 

menor, é uma palavra que já contém o “riso”, isto é, a ação de rir, e não o “sorriso”, a ação de sorrir. 
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O INTRUSO 

 

 

Amor, a noite estava trágica e soluçante 

quando tua chave de ouro cantou em minha fechadura; 

então, a porta aberta sobre a sombra congelante, 

tua forma foi uma mancha de luz e de brancura. 

 

Tudo aqui alumbraram teus olhos de diamante; 

beberam na minha taça teus lábios de frescura, 

e descansou na minha almofada tua cabeça fragrante; 

me encantou teu descaro e adorei tua loucura. 

 

E hoje rio se tu ris, e canto se tu cantas; 

e se tu dormes durmo como um cachorro a tuas plantas! 

hoje levo até em minha sombra teu olor de primavera; 

e tremo se tua mão toca a fechadura, 

e bendigo a noite soluçante e escura 

que floresceu em minha vida tua boca primeira
95

! 

                                                 
95

 No original “tempranera”. A escolha de “primeira” foi feita por expressar a juventude e para compensar pela 

palavra “minha”, que introduz uma sílaba a mais no verso do que o original “mi”, assim, mantendo a métrica 

do verso. 
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DESDE LONGE
96

 

 

 

No silêncio sinto passar hora após hora, 

como um cortejo lento, acompassado e frio... 

Ah! Quando tu estás longe minha vida toda chora 

e ao rumor de teus passos até em sonhos sorrio. 

 

Eu sei que voltarás, que brilhará outra aurora 

no meu horizonte grave como um cenho sombrio; 

reviverá em meus bosques o teu riso sonoro 

que os cruzava alegre como o cristal de um rio. 

 

Um dia, ao encontrar-nos tristes no caminho 

eu pus entre tuas mãos pálidas meu destino! 

e nada de tão grande jamais hão de oferecer-te! 

 

Minha alma ante tua alma é como o mar frente ao céu: 

passarão entre elas como a sombra de um voo, 

a Tormenta e o Tempo e a Vida e a Morte! 

                                                 
96

 A escolha da palavra “longe” foi feita por ser uma palavra dissílaba, como “lejos”, e por expressar distância, 

o que é afastado. 
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A TAÇA DO AMOR 

 

 

Bebamos juntos na taça egrégia! 

Raro licor se oferece a nossas almas. 

Abram minhas rosas sua frescura régia 

a sombra indelével de tuas palmas! 

Tu despertaste minha alma adormecida 

Na tumba silente, das horas; 

A ti o primeiro sangue de minha vida 

nos vasos de luz de minhas auroras! 

 

Ah! tua voz veio recobrir de ouro 

meus lúgubres silêncios; tu rompeste 

o grande fio de pérolas de meu choro, 

e ao sol nascente meu horizonte abriste. 

 

Por ti, em meu oriente noturnal, a aurora 

tendeu o tremor rosado de seu tul; 

assim nas sombras da vida agora, 

eu te abro a alma como um céu azul! 

 

 

*** 

 

Ah eu me sinto abrir como uma rosa! 

Vem beber meus méis soberanos: 

eu sou a taça do amor pomposa 

que engastará em tuas mãos sobrehumanas
97

! 

 

A taça erige seu esplendor de chama... 

Com que feitiço em tuas mãos brilharia! 

Sua misteriosa raridade reclama 

dedos de sonho e lábios de harmonia. 

 

Toma ela e bebe, que a glória doura 

o idílio de luz de nossas almas; 

murchem-se as rosas de minha aurora 

à sombra indelével de tuas palmas! 

                                                 
97

 Optou-se por manter a palavra “sobrehumanas” escrita desta maneira, como no original, para se trazer a 

alteridade do espanhol. 
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AVE, INVEJA! 

 

 

Áspide pungente da inveja, Ave! 

Tu fustigas a calma que congela, 

o raio brota na violência, a ave 

em paz se esponja e acossada voa! 

 

Se há em Luzbel emanação divina 

em ti há vislumbre de infernal nobreza, 

rampante, alada, a ambição fascina, 

e se teu instinto ao lamaçal se inclina 

réptil tu és e tua lei é essa! 

 

Olha-me muito que minha mente inflamas 

com a luz fera de teus olhos cruéis... 

Ah se vieras como luzem tuas escamas 

no tronco vivaz de meus lauréis! 

 

Gozaste o dia que abismei minhas galas, 

condor ferido renegando o voo; 

hoje conclui teu triunfo, tem nas asas 

fatalidade que as impulsa ao céu. 

 

Se de meus cantos ao grande feixe sonoro 

tua fita amarras de azeviche
98

 fero
99

, 

sei que és sábio: de meu auroral tesouro 

o que deixes cair eu não o quero. 

 

Essa fita sombria é a Vitória. 

quando descreves teu ondulado rastro 

por todas as veredas da glória 

mordes sombras de asa, luzes de astro. 

 

Forja na noite de tua vida ímpia 

cruzes sonhadas a minha branca musa, 

Tem de viver até cegar um dia 

Tuas sinistras pupilas de Medusa! 

 

Não fujas, não, te quero, assim, ao meu lado 

até a morte, e mais além: te assombra? 

                                                 
98

 No original “azabache”. A escolha de “azeviche” foi feita por representar um mineral de cor negra. 
99

 Optou-se por utilizar “fero”, variação de “feroz”, para manter a rima com “quero”. 
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Amiúde a experiência me há ensinado 

que a sombra da luz e a luz sombra... 

 

E aperta e morde no furor ingente; 

flor de uma aziaga Flora esclarecida, 

quero mostrar-me ao porvir de frente, 

com o brasão supremo de teu dente 

nas pétalas todas de minha vida. 
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CAPÍTULO 3 

 

Outra estirpe sublimemente louca! 

 

 

 

 

 

3.1. A tradução cultural  

 

Os debates sobre a tradução são por vezes ferozes, uma vez que, em algumas 

perspectivas, a tradução não passa de uma cópia, e em outras seria como uma transmissão 

de mensagens, isto é, há uma mensagem, um emissor e um receptor, em que somente uma 

voz enuncia de cada vez, e o tradutor a reproduz noutra língua. Esta tarefa, no entanto, é 

provadamente impossível de ser realizada de maneira inteiramente neutra: ou seja, não é 

apenas uma tarefa mecânica ou informática. Assim, nem mesmo a figura do tradutor escapa 

do debate, uma vez que as críticas recaem sobre o sujeito faz a tarefa de traduzir. No 

entanto, a desconfiança com o tradutor não é recente, pois já no trocadilho “traduttore 

tradittore”, que surge do italiano, o tradutor é um “traidor do original”. (E o emblemático 

caso da Malinche leva essa sentença a um extremo simbólico.) O trocadilho, é óbvio, faz 

referência à questão da pureza, isto é, implica que o tradutor seria alguém que “sujaria”, 

trairia a língua, a origem, ao ferir esta pureza. Contudo, pensando assim, não consideramos 

as diversas dificuldades que o tradutor tem que enfrentar ao fazer suas escolhas quando faz 

o ato tradutório. 

 Tal trocadilho também poderia ser relacionado à figura do espião, já que podemos 

atrelar a figura do tradutor à figura do espião, uma vez que o primeiro, ao “trair” a língua, 

torna-se semelhante a um espião, isto é, torna-se uma figura que é comumente relacionada à 

traição por revelar os segredos. Portanto, ao relacionar ambas as figuras, o tradutor, assim 

como o espião, além de traidores, tornam-se infiltrados, um elemento que não se encaixa na 

genealogia, um estranho que afeta a pureza do original e que afeta a nacionalidade. Isto é, o 
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tradutor não está mantendo a pureza do original que faz parte da Língua Materna, da Nação, 

do legítimo poder. Mais ainda: essa traição e dupla, pois afeta tanto a pureza da língua 

traduzida quando a pureza da língua para a qual ele traduz. Sendo assim, ser tradutor é uma 

escolha política, uma vez que escolhe intervir no poder da Nação, escolhe reduzir tal poder 

e ampliar os horizontes e fronteiras, expandir e tornar, os conhecimentos do estrangeiro, 

seus conhecimentos, expandindo a questão do que pertence a quem, do que é legítimo e do 

que não é.  

A tarefa mais dramática do tradutor é fazer escolhas. Escolhas essas que são 

perpassadas de política, uma vez que implicam em ter poder, poder de reescrever, de criar, 

de escolher entre apagar ou não o Outro inscrito no “original” que deve traduzir, mas 

também o Outro interior que se vislumbra ao inocular sua própria língua com uma 

mensagem alheia. Como o tradutor é um sujeito em uma sociedade (e não um software), é 

perpassado pelo cultural. Com isto, pode-se dizer que a tradução seria um elo cultural que 

passa pelo social e político de outro sujeito, e também passa pelo social e pelo político do 

tradutor. Porém, isso implica necessariamente pensar a tradução por fora dos modelos 

essencialistas que fariam dela um objeto fora do devir histórico. Noutras palavras, em 

termos de praticidade, independentemente de se considerar o “original” datado ou eterno, 

toda tradução é sempre histórica e de época. 

Portanto, ao se falar sobre um sujeito tradutor historicamente, há de se falar também 

sobre qual seria a figura que ele apresenta na modernidade e hoje. Como é bem conhecido, 

Berman (2007), na trilha de Bemjamin, propõe pensar o tradutor moderno a partir do 

estrangeiro. Já Maria Alice Ferreira (2011), reformulando a proposta para nossa 

contemporaneidade problematicamente “moderna”, pensa o tradutor a partir do imigrante, 

pois o estrangeiro somente passaria pela cultura outra, enquanto o imigrante faria da outra 

cultura a sua própria. Contudo, em vez de utilizar a palavra imigrante, talvez seria melhor 

utilizar a palavra migrante (que em nosso âmbito foi proposta por Antonio Cornejo Polar), 

pois esta engloba tanto quem vem, como que vai, isto é, engloba igualmente as pessoas que 

se deslocam para dentro ou para fora.  

 Levando em conta o discurso e o sujeito, a tradução é algo heterogêneo por possuir 

vozes que abarcam tanto a voz múltipla da obra original, quanto a voz do próprio tradutor e 
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as que ele traz na língua de destino, fazer dessa relação surgir vozes babélicas. Com isso, a 

tradução é polifônica, com vozes que por vezes podem se complementar, ou que se 

estranham. Ao se pensar desta forma, tanto as obras quanto as traduções são heterogêneas, 

ou seja, não é possível traduzir obras distintas da mesma maneira, mas também não é 

possível traduzir a mesma obra de uma única e perfeita maneira. Há, então, distintos tipos 

de tradução, uma vez que há distintos tipos de texto e as relações estabelecidas com cada 

um deles é diferente, pois estes, na leitura, “pedem” (como diria Todorov) coisas diferentes. 

Essa pluralidade determina que não existe uma maneira inteiramente “correta” de se 

traduzir, ou seja, a possibilidade de realizar uma tradução cuja perfeição resulte insuperável. 

Não porque seja impossível avaliar a qualidade das traduções, mas porque não existe uma 

fórmula capaz de submeter essa avaliação de qualidade a um critério universal de verdade.    

 Se o ato tradutório, per se, deflagra a alteridade, mesmo querendo o tradutor não 

pode homogeneizar a tradução, isto é, não pode transformar a diferença em semelhança, 

uma vez que homogeneizar consistiria, segundo Berman, em 

 

...unificar em todos os planos o tecido do original, embora este seja 

originariamente heterogêneo. [...] Frente a uma obra heterogênea – a obra em 

prosa o é quase sempre – o tradutor tem tendência a unificar, a homogeneizar o 

que é da ordem do diverso, mesmo do disparate. (BERMAN, 2007, p. 55)  

 

 A homogeneização consiste, então, em aplanar a acidentada orografia discursiva do 

original, em tornar o diverso algo único, sem distinções nem diferenças, em prol de uma 

também suposta planície no horizonte de destino. A partir da homogeneização, ou da 

vontade de homogeneizar, surge o conceito de domesticação, que segundo Venuti (1995) 

consiste em uma “redução etnocêntrica” do texto estrangeiro aos valores da língua para qual 

se faz a tradução. O problema não é menor, pois indica que a tarefa de traduzir é uma 

aventura que vai muito além do planalto do linguístico (gramática, lexicografia, análise do 

discurso), e “desce” até um pântano cultural em mutação permanente, onde interagem 

politicamente vertentes antropológicas, sociais, econômicas e estéticas.   

A domesticação não apenas aproxima o original da língua para qual se traduz, mas o 

subordina em termos culturais; ou seja, a alteridade vira uma espécie de animal de 

estimação no domínio de valores superiores do tradutor, em vez de ser recebida como a um 

visitante cuja conversa pode inclusive colocar em xeque os valores da cultura anfitriã. Ora, 
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se o anterior for pertinente de se levar em conta para qualquer tipo de tradução, no caso 

específico da tradução literária, na hora das fatídicas escolhas, praticamente se inverte a 

hierarquia dos terrenos (pântano e planalto) a serem explorados. Por isso, pensamos que 

uma tradução pode possuir partes até não compreensíveis, além de estranhezas insuperáveis.  

Pois é a partir dessa estranheza que surge o outro não apenas cultural (com suas 

implicâncias éticas no nível interlinguístico), mas também poético. Neste sentido, embora 

toda tradução seja “cultural”, dizer tradução cultural enfatiza esta questão explicada, e 

amplia o conceito de traduzir com a interpretação, a leitura e a criação intralinguísticas.  

  Em nossa tradução de Los cálices vacíos de Delmira Agustini, procuramos refletir 

sobre as escolhas que na prática seriam coerentes com os critérios da tradução cultural. Um 

exemplo de uma dessas escolhas aparece na tradução do poema “A fada cor de rosa”: 

 

A fada cor de rosa que olha como um diamante, 

a fada cor de rosa que conversa como um bulbul, 

no meu palácio uma aurora chegou com seu carro brilhante, 

espalhando por minhas salas um perfume de Stambul. 

 

— Toma — e uma esbelta lira de ouro me deu — nela cante 

a musa dos teus sonhos seus parques, o cisne azul 

estende nos lagos de ouro seu pescoço sempre ao levante, 

E Helena que passa envolvida na neblina de um tul. 

 

No fragmento acima, permanecem do original as palavras “bulbul”, “Stambul” e 

“tul”. Ao se manter tais termos, o poema deflagra a alteridade por deflagrar a interação entre 

o espanhol e o português e por deflagrar essas estranhezas dentro do português, entre a 

ortografia e o som (“distambul”). Por outro lado, este poema também serve de exemplo para 

observar a importância de conservar a rima e o ritmo nos poemas desta autora, uma vez que 

há uma preocupação formal poética para a sensibilidade de fin de siècle. A partir disso, 

nossa tradução de Agustini preserva a estranheza, sobretudo, do toponímico referido a 

cidade de Istambul.  

Traduzir não se trata de catar o puro, mas sim de interagir com o diverso, que no 

caso desse poema de Agustini implica também o exótico (aqui o Oriente Próximo) 

vinculado ao cosmopolitismo modernista. Como diz Maria Alice Ferreira: 

 

Conceber a tradução como fato cultural é, antes de tudo, entender sua prática 

como propiciadora de encontros e intercâmbios interlinguísticos e interculturais. 
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Não podemos reduzir a tradução a um mero meio de comunicação e de 

informação. Seria reduzir a literatura a um informacionismo […] e esquecer de 

perguntar de que maneira chega a informação na outra língua. (FERREIRA, 2011, 

p. 24) 

 

Ver a tradução como encontro e como intercâmbio implica uma relação dinâmica entre 

identidade e alteridade não apenas entre dois, mas entre-os-outros em geral; isso leva as 

tensões existentes do resultado de tradução para o processo da tradução, uma vez que não 

se está tratando tão somente com duas línguas, mas com uma Babel cultural de vozes. Para 

Ferreira, a prática da tradução permite que esse encontro seja entendido como “fato 

cultural”. Mas, como diz Gargatagli, a tradução “por sí misma no produce ningún efecto” 

(in ADAMO, 2012, p. 35), pois o que interessa é que este vai e vem de uma língua a 

outra(s) deflagra a alteridade, na medida em que foca não o produto, e sim o processo. 

Pode-se dizer que a tradução está sempre entre, em um entre-lugar. Pois a tradução, 

segundo Meschonnic (1999), situa “a alteridade infinita dos discursos, que estão sempre 

entre. [...]”. Por outro lado, trabalhar a tradução a partir da sua relação entre as culturas e 

trabalhar o tradutor como um sujeito político e em construção implica ver que a tradução é 

dinâmica e, por isso, aqui consideramos a tradução como o movimento de um sujeito 

(processo de tradução) que, mais do que atravessar uma ponte, faz emergir em seu andar 

sobre as águas as margens das línguas (que só começam a estar lá quando se diferenciam). 

Ora, enquanto processo recriador de alteridade, a tradução entendida culturalmente 

promove uma dimensão ética da tarefa intelectual que consiste no respeito à diversidade do 

outro externo, estrangeiro, imigrante ou migrante; ou seja, caracterizações do alheio por 

oposição ao nacional. Este tema é bastante estudado hoje, remontando até o famoso texto A 

tarefa do tradutor de Benjamin, e aqui não nos adentraremos detalhadamente nele no 

quadro geopolítico, salvo dizendo que estão considerados em grande parte nos comentários 

de rodapé do Capítulo 2.  

O que nos interessa agora, neste capítulo, é que a tradução, sempre enquanto 

processo, pode ser também um dispositivo poético liberador da alteridade. Neste sentido, 

sua dimensão ética produz também leituras estéticas e políticas do resultado, i.e. do texto. 

Mas esse texto já não seria necessariamente uma “tradução”, pudendo ser também aquele 

velho e intocado “original”, pois o que está sendo considerado inicialmente é a tradução 
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como um processo criador de alteridade. Noutras palavras: os critérios de análise retóricos 

da tradução cultural são aplicáveis também quando o que está em jogo é a construção de 

alteridade dentro da “obra original”. E então, caso seja aceitável a transposição, serviriam 

para ler a presença estética e a autoconstituição subjetiva dos outros em tanto anormais 

(FOUCAULT, 2001) e não apenas não-nacionais.
100

  

Benjamin, em A tarefa do tradutor, diz é preciso “encontrar na língua para qual se 

traduz a intenção a partir da qual o eco original é nela despertado.” (BENJAMIN, 2011, 

p.112, itálico nosso). Pela sua vez, nessa linhagem, Henri Meschonnic diz que “a teoria da 

linguagem vista como a interação linguagem-poema-ética-política. (...) [é] necessária para 

se pensar conjuntamente o ético e o político, através do poema” (MESCHONNIC, 2008, p. 

87). Contudo, para Meschonnic, traduzir gira em torno de uma palavra: ritmo. O ritmo é “a 

organização do movimento na palavra, a organização de um discurso por um sujeito e de um 

sujeito por seu discurso” (MESCHONNIC, in FERREIRA, 2012, p. 100). Ou seja, o poema 

não se trata apenas de uma forma, mas de um médium gerador de subjetividade. Por isso, 

se para traduzir um poema traduz-se forma, não se traduz poema, mas uma 

representação da poesia, linguística e poeticamente falsa: linguisticamente porque 

as unidades traduzidas são as da língua; poeticamente porque um poema é outra 

coisa além de forma e conteúdo. A unidade poética é o poema. E não as unidades 

linguísticas que ele contém. (MESCHONNIC, in FALEIROS, 2012, p. 170)  

 

O ritmo, segundo Meschonnic, entra em guerra com o signo, uma vez que o primeiro não 

“apaga aquilo que o traduzir deveria permitir compreender” (MESCHONNIC, 2008, p. 85), 

isto é, leva em conta mais do que somente o aspecto linguístico, enquanto que o signo 

correlaciona palavras e não permite a compreensão para além do linguístico. Falar, então, 

em traduzir-poema e traduzir-signo leva à questão de escutar a organização do contínuo da 

linguagem que transforma “o traduzir-signo em traduzir-poema”; transforma para se escutar 

o que o texto diz, seu ritmo, sua melodia. Isto possibilita traduzir não de palavra em palavra, 

mas poeticamente, incorporando a “essência” do que se traduz. A tarefa do tradutor, então, é 

escutar o texto “através do poema”, ou seja, do ritmo (não apenas no formal, mas no que 

constitui esse discurso que forma o sujeito e sujeito que forma o discurso, para além da 

língua). Como diz Araújo, 

                                                 
100

 A ressalva obrigatória para este pressuposto teórico é que as alteridades assim lidas deveriam ser coerentes 

com o momento histórico em que começam a se manifestar culturalmente como fora da normalidade.       
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o ritmo não é mais som, não é mais forma, mas um sujeito, uma historicidade. E 

traduzindo o discurso e não a língua, traduzimos um sujeito inscrito no seu 

discurso e transformado por ele, ou seja, uma historicidade. O reconhecimento do 

ritmo como organização do sentido pelo sujeito implica uma crítica ao signo 

linguístico. Pois o ritmo, sendo uma organização contínua na linguagem, 

evidencia a estrutura descontínua do signo. (ARAÚJO, 2012, p. 101).  

 

É nesse sentido que esta dissertação pensou as questões de gênero em Delmira 

Agustini, na hora de traduzir. Lembremos que Agustini escreve em uma época (final do 

século XIX e começo do XX) na qual o que está pairando socialmente é uma questão de 

gênero: o lugar político da mulher, sua liberação artística e cultural, a sexualidade da sua 

vagina como diferença e não como ausência ou inveja do pênis, enfim, toda uma série de 

mudanças que, embora os feminismos procurem universalizar culturalmente, determinam o 

surgimento de um sujeito histórico concreto: a mulher ocidental moderna. De certa maneira, 

então, os poemas de Agustini traduzem culturalmente o dizer erótico modernista; 

transformam o repertório poético que captura o outro problemático, o objeto-mulher da 

retórica modernista, em um “eu” (mulher-sujeito que escreve). Em resumo, se é admissível 

que a poesia de Agustini pode ser lida em torno do ato de tradução cultural, o erotismo é a 

chave não apenas para decifrar “o outro” (a mulher como objeto de alteridade do 

modernismo), mas também para liberar o outro com a criação de um “eu” feminino 

(Agustini escrevendo em primeira pessoa).  

 

 

3.2. Voz feminina e erotismo 

 

No século XX, o problema da voz feminina na literatura hispano-americana foi 

trabalhado, fundamentalmente, por Márgara Russotto, e por Beatriz Sarlo. Analisando os 

trabalhos de Russotto, em seu artigo Punta y pomo del discurso: la voz femenina en la 

poesía latino-americana, que se encontra em América Latina: palavra, literatura e cultural 

organizado por Ana Pizarro, em 1994, e de Beatriz Sarlo, em sua obra Una modernidade 

periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, de 1988 vemos, que mesmo trabalhando a mesma 

temática, Russotto, apesar de citar algumas poetas, expõe o problema de maneira mais geral, 
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enquanto Sarlo analisa três casos específicos.  Trabalhar a partir dessas duas autoras, então, 

permite analisarmos tal questão a partir de dois âmbitos: o geral e o particular.  

Começando pelo primeiro âmbito, Russotto expõe que, com as pautas da 

“vanguardia europeia”, há uma independência interna,  

en relación a la actitud estética asumida y a las operaciones artísticas concretas, 

puesto que aportan elementos de renovación, tanto en el ámbito expresivo como 

en el conceptual, como el erotismo como valor de afirmación y fuente de 

manifestación lúdica o dramática (…) proceso de desdoblamiento del sujeto lírico 

con fines de autocomprensión y construcción crítica de un perfil literario 

auténtico. (RUSSOTTO in PIZARRO, 1994, p. 827) 

 

Trata-se, então, do erotismo como afirmação, isto é, como fonte de ocupar um 

espaço, como fonte de manifestação, que relaciona-se à figura de Agustini, uma vez que ela 

utiliza seu erotismo como forma de afirmação de sua voz, da voz feminina e que traz a 

questão do desdobramento do sujeito lírico para se compreender, isto é, o sujeito se 

desdobra para reconhecer sua poesia, seu trabalho, sua voz.  

Já partindo para o âmbito particular, Sarlo trabalha especificamente com três 

mulheres, e sobretudo, poetas e cujos subtítulos das seções são esclarecedoras: “Norah 

Lange: la mujer niña”, “Afonsina: la poetisa” e “Victoria Ocampo: la mujer sabia”. 

Tratando, então, de analisar estes três “tipos”, com relação a Lange Sarlo enfatiza essa ideia 

de que a poesia de Lange não possui uma especificidade sexual, isto é, os contatos físicos 

“están invariablemente acompanhados de um tropo que los aleja del cuerpo, 

desmaterializándolos, purificados por el recurso de la niñez.” E utiliza tal recurso, porque 

para escrever sobre o amor precisa dela, uma vez que somente desta maneira para ficar 

dentro do aceitável para uma moça de família em sua época, isto é, suprimindo a “libertad 

sentimental” (SARLO, 1988, p. 77). Tal tipo também é associado à figura de Delmira 

Agustini, no entanto, enquanto Sarlo reafirma a dessexualidade em Lange, em Agustini 

reafirma a presença específica da “femineidad, la sensualidade y la sensualidad”, (SARLO, 

1988, p. 74)  

Enquanto a liberdade sentimental era apagada em Lange, ou metamorfoseada em 

humor, em Alfonsina isto é o centro de sua poesia, ou seja que abundam sexualidade e 

sensualidade. A figura da mulher deixa de ser a seduzida para seduzir, isto é, detém o poder, 

a ação, como ela mesma diz, “Yo soy como la loba” (ALFONSINA, in SARLO, 1988, p. 
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79) figura de animal fatal, isto é, inverte os papéis, criando todo um “nuevo repertorio 

temático que, en el espacio de Río de la Plata, comparte con Delmira Agustini” (SARLO, 

1988, p. 79). Em suma, ocupa um lugar totalmente diferente de Lange. Por outro lado, o 

caso de Ocampo difere das ambas poetas anteriores, porque aqui o problema é a liberdade, 

tanto a intelectual, pelas restrições aos tipos de leitura de sua época, quanto a sexual, pelo 

sexo também não se enquadrar na vida de moças de classe alta. E seu desejo pela literatura 

só se aprofunda, permitindo com que transgrida, tanto por escrever um ensaio, “género 

masculino” tanto por utilizar as línguas estrangeiras que aprendeu como “lengua de 

consumo” como instrumento de produção. E é neste ponto que se assemelha a Agustini, 

uma vez que esta também produz em língua estrangeira, o francês. 

Em resumo, ambas as leituras relacionam-se à figura de Agustini por trabalharem a 

voz feminina de maneiras diferenciadas, pois enquanto Russotto trabalha o reconhecimento 

do erotismo e do autoreconhecimento, Sarlo trabalha com as categorias relacionadas às 

figuras femininas, e é a partir destas três diferentes categorias, que percebe-se que Agustini 

não está encaixada em nenhuma delas especificamente, por não ser nem a “mujer niña”, 

nem a “poetisa”, nem a “mujer sabia”. 

Contudo, segundo Russoto, o fundamental em Agustini é que utiliza a máscara de 

“la nena”, com a qual “se vio obligada a escudar y disfrazar su iconoclasta erotismo, y no 

menos emotividad hiperbólica, hasta su muerte violenta en 1914, asesinada por el marido” 

(RUSSOTTO in PIZARRO, 1994, p. 823). Esta leitura de Russoto associa-se à leitura feita 

por Monegal vinte e cinco anos antes, uma vez que ambas falam sobre a figura de “la nena”. 

Agustini só fazia isso para se resguardar, uma vez que ela transgredia ao trabalhar com o 

erotismo e por isso, o erotismo só era revelado em sua escrita. Ao transgredir, Agustini 

torna o erotismo público. No entanto, é esse aspecto de máscara o que a diferencia de 

Lange, pois essa “nena” em Agustini adquire com ela seu caráter perverso.   

Como dito no primeiro capítulo, Agustini causa incômodo aos seus contemporâneos, 

exatamente por transgredir a privacidade imposta pela sensibilidade de fin de siècle com 

relação a questões eróticas, ou melhor, tabus (para a época), mas também evidentemente 

causa uma fascinação secreta, como é bem visível nas primeiras críticas. Em resumo, se o 

erotismo em si já é transgressor, a poesia escrita por Agustini é duplamente transgressora, 
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em primeiro lugar, por escrever com o erotismo e, em segundo lugar, por colocar em jogo o 

erótico feminino, que por sua vez é desviado do modelo da mulher como figura-objeto do 

modernismo.  

Contudo, de fato, a poesia de Agustini, em parte pela sua morte em 1914, foi 

eclipsada por poetas como Gabriela Mistral (1889-1957), Alfonsina Storni (1892-1938) e 

Juana de Ibarbourou (1892-1979), que proliferou nos estudos críticos da voz feminina ao 

longo de século XX. Mas também, ao deter esta posição, sua voz se distingue, isto é, ganha 

um poder único, que só ela poderia expressar, como diz Dolar, “si la voz es excluida, y por 

lo tanto incluida, en la constitución misma de lo político." (DOLAR, 2007, p. 131”). Aqui, o 

que Dolar expõe é que a voz é uma forma de liberação política. Logo, a figura de Agustini 

encaixa-se nesta definição, uma vez que nela não há silêncio, exatamente por ela escolher 

usar sua voz no momento em que escolhe publicar seus poemas, seus livros. Portanto, a 

poeta, ao fazer isso, escolhe libertar sua voz num momento em que ainda isso não acontecia 

literáriamente. 

Por outro lado, como diz Mladen Dolar, em sua obra Una voz y nada más, publicado 

em 2007, “No todas la voces se oyen, y quizá(…) la cosa más ensordecedora sea el silencio”  

(DOLAR, 2007, p. 26). Pela sua vez, Derrida expõe que a palavra silêncio é entre todas “a 

mais perversa ou poética, porque fingindo calar o sentido, ela diz o não-sentido, desliza e se 

apaga a si mesma, não se mantém, cala-se a si mesma, não como silêncio, como fala” 

(DERRIDA, 2009, p. 384). A partir disto, essa associação de autores permite ver que é em 

silêncio que a dor se torna ensurdecedora, entorpecente, isto é, ao mesmo tempo, é e não é 

em silêncio. O silêncio é a não voz, por ser uma voz que não se liberta, mas, por outro lado, 

diz muito ao não dizer. Isto se entrelaça à figura de Agustini, pois, apesar da opção da poeta 

de se libertar, a o silêncio também grita em seus versos: 

 

nas chamas me despedaço 

por engastar-me em teu abraço, 

e me calcina o delírio 

quando me ergo em tua vida, 

toda de branco vestida, 

toda incensada de lírio. 
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Nesses versos do poema “Em silêncio...”, o problema do silêncio é trabalhado a 

partir de dois elementos: o primeiro é o título, que já demonstra a temática do poema; o 

segundo vem de um questionamento: o que acontece em silêncio? Tal questionamento 

surge, já que a não voz que demonstra que há algo dito no não dito, que neste caso é o 

erotismo, isto é, um delírio erótico silencioso, que ocorre na imaginação. O silêncio não é 

ausência de voz, então, mas uma das formas de dizer com que conta a voz, uma vez que “se 

apaga” a fala mas se expõe “o não-sentido”. Portanto, o silêncio é uma renúncia proposital à 

voz. 

Por outro lado, dentro do título deste poema há outro elemento que trabalha esta 

mesma questão: as reticências, que marcam o silêncio e que são recorrentes na obra da 

poeta. As reticências, assim como o silêncio, também são uma suspensão da voz. De certa 

forma, as reticências em Agustini poderiam se vincular à mesma problemática de Vallejo, 

em Los heraldos negros: “Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.”. Assim, as 

reticências são uma forma de dizer o que está no limite de não poder ser dito, o que as 

palavras não podem codificar por estar num terreno pantanoso do social, ainda não 

configurado, que neste caso seria a voz sexuada feminina.  

A questão das reticências revela também a experimentação de Agustini com a forma 

poética, já que está atrelada a questão da assimetria que aparece em alguns versos da poeta, 

que não seriam um problema de imperícia (como exposto na análise de alguns autores, 

dentre eles Zum Felde). Vejamos, por exemplo, o poema “Noite de Reis”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Eu tinha nas pupilas um brilho nunca visto, 

era loiro, muito doce e se chamava Cristo... 

 

Logo no início do poema, há tantos pontos que não podem ser chamados de 

reticências, mas que também tem a mesma função que elas, isto, é, mostram algo que não 

pode ser dito. Interessante observar os usos desses pontos neste poema, porque ao se tê-los 

nas duas primeiras linhas, forma-se um quarteto, composto por dois longos silêncios e dois 

versos não silenciosos, e observando o poema integralmente, ao se considerar isto como um 

quarteto, ele se torna um soneto não petrarquiano. Por tanto, as reticências dizem através de 

não-palavras. E o que as reticências e a assimétrica revelam é a experimentação poética com 
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as formas modernistas, que Agustini estava tentando em seus versos para dar surgimento a 

sua voz. 

Com efeito, a questão do silêncio expõe uma crise, uma vez que, quando Agustini 

trabalha o erotismo, isto é, quando sua voz fica entre a palavra e o silêncio sobre este tema, 

que de certa forma era tabu para as mulheres de sua época, transporta o que, portanto, 

“deveria ser” um tema privado, para um âmbito público. A partir disso, há uma crise, pois 

esta ocorre quando “tem lugar uma separação entre aquilo que na literatura está conforme à 

intenção original e aquilo que se afastou irrevogavelmente desta fonte” (DE MAN, 1999, p. 

41). Portanto, quando lidos os poemas de Agustini, os temas eróticos neles impregnados se 

manifestam no lado escuro da sensibilidade de fin de siècle, uma vez que não vinham à tona 

livremente ou apareciam em obras cuja publicação era auto-censurada pelos próprios 

autores.  

Estas questões expostas anteriormente associam-se a Bataille quando este diz que o 

erotismo “deixa na solidão. O erotismo é ao menos aquilo de que é difícil de falar. Por 

razões que não são apenas convencionais, o erotismo é definido pelo segredo. Ele não pode 

ser público”. (BATAILLE, 2014, p. 278) A partir dessa fala, o erotismo para Bataille atrela-

se ao silêncio, por ser segredo e por ser difícil de se falar, e atrela-se ao âmbito privado, 

exatamente por ser segredo, isto é, aquilo que não se é dito. O principal aqui é que, 

associando Bataille e Agustini, o jogo ambíguo entre o dizer e o silêncio em Los cálicies 

vacíos  aproxima seu erotismo do segredo (o que é dito para não ser dito). 

Embora a crise seja imanente na construção de todo poema, no caso de Agustini, da 

mesma forma que em outros poetas entre o modernismo e as vanguardas, existe uma 

dimensão da crise que se instala na figura do poeta. Noutras palavras, no caso de Agustini, 

da mesma forma que em outros poetas hispano-americanos, como Vicente Huidobro e César 

Vallejo, existe também a possibilidade de pensar o poeta na crise da poesia. No entanto, 

neste sentido, o caso de Delmira Agustini é ainda mais problemático, pois seria a poeta na 

crise. Por isso, não é um dado menor a morte prematura de Agustini (1914, 28 anos), pois 

deixa uma obra que embora possa ser vista como modernista, carrega (levando em conta a 
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noção de crise) elementos da ruptura posterior que se daria com as vanguardas a partir da 

década de 1920.
101

  

A crise na poeta é exposta através de seus versos. Para tal, foram escolhidos os 

poemas “Outra estirpe”, “Meus ídolos” e “Visão”. Os versos do primeiro poema dizem que: 

 
Eros, eu quero guiar-te, Padre cego... 

peço a tuas mãos todopoderosas 

espalhado em fogo seu corpo excelso 

sobre meu corpo desmaiado em rosas! 

 

A elétrica corola que disperso 

brinda o nectário de um jardim de Esposas; 

aos seus abutres na minha carne entrego. 

todo um enxame de palomas rosas. 

 

Dá às serpentes de seu abraço, cruéis, 

o meu talo febril... Absinto, méis, 

derrama de suas veias, de sua boca... 

 

Deitada assim, sou sulco ardente 

onde pode ser nutrida a semente 

da outra Estirpe sublimemente louca! 

 

Neste poema, aparecem claramente as duas crises que Agustini deflagra no   

modernismo. Em primeiro lugar, é erótico, com o uso de expressões como “espalhado em 

fogo seu corpo excelso/sobre meu corpo desmaiado em rosas!”. Em segundo lugar, há a 

questão da voz feminina, com expressões como “Deitada assim, sou sulco ardente”. Em 

terceiro lugar, há a questão da metáfora da “outra estirpe”, louca, cuja progenitora não será a 

poeta mas seu “sulco”, que também se associa à loucura desta estirpe. No entanto, este 

poema é ambíguo, no sentido que podemos interpretar essa “outra estirpe” também como 

uma nova estirpe de homens, isto é, que a voz feminina levará a uma mudança também da 

voz masculina. 

Uma presença muito forte é a da natureza, elemento chave do modernismo. A 

natureza serve aqui como elemento para o erotismo, isto é, a voz feminina se relaciona à 

natureza, expressando seu erotismo. Agustini relaciona-se a este “eu” por pertencer a esta 

estirpe louca e deflagra a crise do modernismo. Por outro lado, a natureza, neste poema, 

                                                 
101 Observamos que no caso de Vicente Huidobro e César Vallejo a ruptura vanguardista já está latente nos 

seus primeiros trabalhos “modernistas”.  
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também serve para trazer um animal que difere bastante do símbolo do modernismo, o 

abutre. Enquanto o cisne é o símbolo da sensibilidade de fin de siècle, por sua beleza, mas 

também por sua crueldade, o abutre, como dito anteriormente, é associado à carniça, à 

morte. Já os versos de “Meus ídolos” dizem que: 

 

Surgiu um ídolo novo, palpitante e imenso! 

E eram suas divinas pupilas quase humanas 

e seus divinos lábios riam para a vida. 

Eu olhei largamente a grande figura erguida 

sem descobrir as velhas frialdades sobrehumanas, 

 

E comparei meus ídolos imperiosos, erguendo 

feramente suas frágeis monstruosidades, e este 

deus que para a vida exibe como uma flor, sorrindo 

os selos indeléveis de uma estirpe celeste... 

e escutei em mim uma estranha discussão de mil vozes... 

De súbito uma louca rajada de primavera 

brincou entre meus ídolos... vacilaram... caíram... 

E houve um grande ruído alegre de porcelana oca! 

eu ri e em mim, fera, nobremente surgiram 

em uníssono coro as misteriosas vozes, 

cantando as eternas vitórias da vida! 

 

Este poema, assim como o anterior, traz a questão da estirpe, que aparece com a 

expressão “uma estirpe celeste”. Tal estirpe seria uma estirpe sobrehumana, marcada pelo 

deus que é “novo, palpitante e imenso!”  e “que para a vida exibe como uma flor”, isto é, 

marcada, escolhida por Eros. Portanto, esta estirpe implica uma nova, feroz, estirpe que 

surge do Eros. No entanto, o surgimento deste deus causa “uma estranha discussão de mil 

vozes”, vozes pertencentes a esta estirpe celeste de mulheres, que cantam “as eternas 

vitórias da Vida!”. Nesse poema, portanto, Agustini trabalha a questão das vozes femininas 

e o erotismo, e se juntarmos, a questão da mulher erótica. 

Por outro lado, os versos do poema “Visão”, dizem que 

 

E era minha mirada uma cobra 

apontada entre sarças de pestanas, 

ao cisne reverente de teu corpo. 

E era meu desejo uma cobra 

glissando entre os riscos da sombra 

à estátua de lírios de teu corpo. 

 

Tu te inclinavas mais e mais... e tanto, 

e tanto te inclinaste, 
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que minhas flores eróticas são duplas, 

e minha estrela é maior desde então. 

Toda tua vida se imprimiu em minha vida... 

 

Eu esperava suspensa o aletaço    

do abraço magnífico; um abraço 

de quatro braços que a glória veste 

de febre e de milagre, será um voo! 

E podem ser os enfeitiçados braços 

quatro raízes de uma raça nova. 

 

Apesar de não ter em seus versos a palavra “estirpe”, este tema também é trabalhado 

neste poema através da expressão “raça nova”. Aqui tal raça é claramente feita a partir de 

duas pessoas: “E podem ser os enfeitiçados braços/quatro raízes de uma raça nova”, 

portanto, tal ambiguidade no poema Outra estirpe é válida, uma vez que, aqui, Agustini 

propõe uma nova raça feita do erotismo e das ideias de quatro braços. Relacionada ao título 

do poema, então, tal questão seria a visão de uma futura estirpe. 

Não é somente na questão da estirpe que este poema se associa ao poema “Outra 

estirpe”, uma vez que também há a presença da natureza como elemento que expressa o 

erotismo. Aqui, há o olhar de cobra, há a cobra glissando, há o cisne, há os lírios, há as 

flores eróticas. Enquanto a cobra representa a figura feminina, fatal, o cisne e os lírios 

representam a figura masculina, isto é, muito branco e associado à figura da estátua. 

Portanto, a natureza, enquanto feroz, ativa e fatal é associada à mulher, para o homem está 

associação se dá no plano da brancura e do ser seduzido, espreitado pela “cobra”. 

A questão da natureza é também a da animalidade, ou do “devir animal” em palavras 

de Deleuze, que pode ser vistas em vários dos poemas de Agustini. Para ampliar a análise 

disso, foram escolhidos dois poemas: “Fera de Amor” e “O cisne”. Os versos de primeiro 

dizem:  

 

Fera de amor, eu sofro fome de corações. 

De pombos, de abutres, de corços ou leões, 

não há manjar mais tentador não há mais grato sabor; 

havia já viciado minhas garras, meu instinto, 

quando erguida na quase ultraterra de um plinto 

me fascinou a estátua de um antigo imperador. 

 

E cresci de entusiasmo, pelo tronco de pedra 

ascendeu meu desejo de fulminante hera 

até o peito, nutrido pela neve, ao que parece; 
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e clamei ao impossível coração... A escultura 

sua glória custodiava sereníssima e pura, 

com seus pés no Ontem e o Amanhã na frente. 

 

 Aqui há a transformação da mulher na “fera”, que logo se transforma em “hera”. Tal 

jogo de palavras também se encontra no original, com as palavras “fiera” e “hiedra”. Neste 

poema vê-se inicialmente a mulher como fera, como animal, com fome de tudo, como 

mostram os dois primeiros versos: “Fera de amor, eu sofro fome de corações./De pombos, 

de abutres, de corços ou leões,”. A animalidade aqui é vista principalmente pela figura da 

mulher. Mas depois vê-se que ao encontrar um imperador, a mulher transforma-se em hera: 

“E cresci de entusiasmo, pelo tronco de pedra/ascendeu meu desejo de fulminante hera”. 

Aqui, vê-se que a natureza também se constituí como elemento chave para o erotismo e ao 

se utilizar “cresci”, “tronco”, “ascendeu”, “fulminante”, vê-se o interesse e as reações que 

este encontro com o imperador produzem. Ao final, vê-se que este imperador não era tudo 

que ela pensava que ele fosse (por isso ela vive sonhando) e se retoma a referência da fera, 

com a utilização da palavra garra: “e desde então mordo sonhando um coração/de estátua, 

presa suma para minha garra bela”. 

Já os versos de “O cisne” dizem: 

 

Ave cândida e grave  

tem um maléfico encanto; 

— cravo vestido de lírio, 

transcende em chama e milagre... 

suas asas brancas me turbam 

como dois cálidos braços. 

Lábios nenhuns arderam 

como seu bico em minhas mãos; 

nenhuma testa há caído 

tão lânguida em meu regaço; 

nenhuma carne tão viva 

hei padecido ou gozado: 

viboreiam nas suas veias  

filtros duas vezes humanos! 

 

Pelo rubi da luxúria 

sua testa está coroada; 

e vai arrastando o desejo 

em uma cauda rosada... 

 

Água dou-lhe em minhas mãos 

e parece beber fogo; 

e eu pareço oferecer-lhe 
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todo o vaso do meu corpo... 

 

E vive tanto em meus sonhos, 

e afunda tanto em minha carne, 

que às vezes penso se o cisne 

com suas duas asas fugazes, 

seus raros olhos humanos 

bico vermelho queimante, 

é só um cisne em meu lago 

ou é na minha vida um amante... 

 

À beira do lago claro 

em silêncio lhe interrogo... 

e o silêncio é uma rosa 

sobre seu bico de fogo... 

Mas em sua carne me fala 

e eu na minha carne lhe ouço. 

— Às vezes toda! sou alma; 

e às vezes toda! sou corpo —. 

Finca o bico em meu regaço 

e se afunda como morto... 

E na cristalina página, 

do meu sensitivo espelho 

do lago que algumas vezes  

reflete meu pensamento, 

de vermelho o cisne assusta, 

e eu de tão branca dou medo! 

 

Com “o cisne” aparece o símbolo máximo de beleza no modernismo, como símbolo 

sexual, como pode-se ver em “lábios nenhuns arderam/como seu bico em minhas mãos;”, 

“bico vermelho queimante,” e “Água dou-lhe em minhas mãos/e ele parece beber fogo;/e eu 

pareço oferecer-lhe/todo o vaso de meu corpo...”. Nestes versos, há o bico do cisne, que é 

ardente, que queima, que bebe fogo e há a entrega desse corpo todo ao cisne, ou seja, é um 

cisne que arde, que emana calor, que seduz e há essa pessoa que foi seduzida, que se entrega 

a ele. Ademais, este poema traz a questão de não ser corpo e alma, somente ser “toda”, 

como se pode ver pelos versos: “- Às vezes toda! sou alma;/e às vezes toda! sou corpo”. Ou 

seja, não haveria esta união entre um e outro, uma vez que não haveria tampouco uma 

dicotomia corpo-alma, mas uma totalidade do erótico que desafia os limites da sinestesia 

modernista. Em ambos os poemas, assim como em “Outra estirpe” e “Visão”, os animais 

servem como elementos determinantes para o erotismo, pois o que está em jogo neles é o 

problema da “animalidade” erótica do feminino (olhar modernista) e sua transformação em 

voz. 
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A leitura a partir da natureza também pode ser vista no poema Noturno: 

 

Inverno, eu te amo e sou a primavera... 

Eu rubro, tu nevas: 

tu porque tudo sabes 

eu porque tudo sonho... 

 

   ...Amemo-nos por isso! 

sobre meu leito em branco, 

tão branco e vaporoso como flor de inocência, 

como espuma de vício, 

Inverno, Inverno, Inverno, 

vamos cair num buquê de rosas e de lírios! 

 

 Neste fragmento, Agustini trabalha com os elementos da natureza para expressar seu 

eros, como as estações do ano, inverno e primavera, fazendo um jogo com as palavras com 

“rubro”/”nevas”, no original “sonroso”/”nievas”. Palavras que são associadas às cores 

vermelha e branco. Tais cores estão presentes também através de outros elementos deste 

poema: as flores, uma vez que estas são rosas e lírios, isto é, flores vermelhas e brancas. 

Essas cores são significativas, pois representam, respectivamente, o sangue da mulher após 

o primeiro ato sexual ou mesmo o sangue da menstruação o sêmen, e ao reler o último 

verso, vemos que estariam misturados neste buquê. Estas mesmas cores também aparecem 

ao final do poema O cisne: “de vermelho o cisne assusta,/e eu de tão branca dou medo!”. O 

interessante, aqui, é observar que as cores são associadas de maneira invertida ao poema 

Noturno, pois enquanto neste o branco associa-se ao homem e o vermelho associa-se à 

mulher, em O cisne, o branco associa-se à mulher e o vermelho associa-se ao homem. Logo, 

em O cisne, é a mulher “ocupa” o lugar do homem de sedutora e gozadora, enquanto o 

homem “ocupa” o lugar da mulher, de sofredor, de que sangra.  

Resumindo, a aparição dupla do vermelho e do branco em ambos os poemas 

representam o ato sexual. Contundo, enquanto em Noturno não há nenhuma inversão, em O 

cisne, há a inversão da figura feminina “representar”, “fazer o papel” da figura masculina. A 

presença deste ato sexual através da figura feminina é Agustini fazendo com que seu ponto 

de vista seja (re)conhecido, reconhecido para além dos modernistas que não discerniam este 

erotismo que é tão claro na poesia de Agustini.  

 Por outro lado, não é somente como o ato sexual e com a natureza que Agustini 

trabalha seu erotismo, afinal, se no francês, uma das expressões do gozo é “petit mort”, há, 
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claramente, o lado obscuro do erotismo, isto é, a morte. Segundo Bataille, o erotismo não 

está sozinho, porque, Eros é um deus trágico por trazer infortúnios, seja pelo sofrimento 

amoroso, seja por expor a descontinuidade do ser. Eros possui um vínculo com Tânatos, e 

tal vínculo surge da fascinação pela morte, que como o amor, fascina por ser um ápice, isto 

é, um momento intenso e único. Assim, o erotismo “abre para a morte” (p. 18), pois uma 

vez que se anseia pelo contínuo como ser descontínuo, se expõe para a morte, que “tem o 

sentido da continuidade do ser”, isto é, é só na intensidade, na morte ou na “petit mort” que 

se encontra a unidade, com a união das células (seja pela criação de um novo ser, seja pela 

criação de dois seres contínuos durante o ato sexual). Por tanto, na visão de Bataille o 

erotismo é “a aprovação da vida até na morte”. (BATAILLE, 2014, p. 35) É a partir da 

poesia, então, que o vínculo entre Eros e Tânatos se fortalece. A poesia  

lleva al mismo punto que cada forma del erotismo: a la indistinción, a la confusión 

de los objetos distintos. Nos lleva a la eternidad, nos lleva a la muerte y por la 

muerte a la continuidad. Por la poesía, que abre un hueco en el lenguaje, el 

proceso de negatividad o destrucción irrumpe en lo más profundo de lo humano y 

lo trastoca: el mundo, con el “hombre” incluido, deja de ser lo que era para ser 

otra cosa, siempre lo otro de un sí inexistente, y en eso, como locura, la sangre del 

erotismo adquiere su verdadero esplendor porque es el verdadero hambre y el 

verdadero deseo, el de mortalidad.  (BATAILLE, 1981, p. 13) 

 

Por outro lado, segundo Bataille, o cristianismo cria outros limites para o sagrado, 

isto é, enquanto no paganismo tanto o puro quanto o impuro faziam parte da esfera sagrada, 

no cristianismo este sagrado passa só a valer com as purezas, tornando as impurezas 

profanas. Como ressalta Birchal, Bataille “encontra muito mais perdas do que ganhos na 

passagem das religiões primitivas e do paganismo ao cristianismo: para ele teria havido um 

esvaziamento da experiência erótica, mais do que isto, um ‘rebaixamento’”. (p. 95), isto é, 

no paganismo a conexão era com o infinito, enquanto no cristianismo houve esta perda. 

A poética de Agustini se aproxima muito da leitura de Bataille, uma vez que sua 

obra se foca no Eros não pela união com Deus, mas pela união dos corpos, isto é, para 

Bataille o erotismo é pagão. Foram escolhidos os seguintes versos para se trabalhar tal 

questão: 

 

Tu que em mim tudo podes, 

em mim deves ser Deus! 

De tuas mãos eu quero até o Bem que faz mal... 
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Sou o cálice brilhante que transbordarás, Senhor; 

sou, caída e erguida como um lírio a tuas plantas, 

mais do que tua, meu Deus! 

Perdão, perdão se peco alguma vez, sonhando 

que me abraças com asas todo meu! no Sol... 

 

Nesses versos do poema “Oh, tu!”, Agustini traz a questão do sagrado, com o 

amante transformado em Deus. Logo, todas as expressões que na religião são associadas a 

Deus, como “Senhor” e “meu Deus” são aqui referidas ao “Tu”, isto é, ao amante. Portanto, 

o que isso expressa é que, para Agustini, o sexo é sacro, mas pagão: é um Tu humano 

elevado ao divino.  

Por outro lado, Agustini também se vincula a Bataille pela questão do Tânatos, uma 

vez que para a poeta, o erotismo é trágico e se vincula com a esse deus grego. Para analisar 

tal visão, foram escolhidos os poemas “Oferendando o livro: A Eros” (que não casualmente 

é o poema que abre seu último livro), “O vampiro” e “Com teu retrato”. Os versos do 

primeiro poema expõem: 

 

Porque teu corpo é a raiz, o laço 

essencial dos troncos discordantes 

do prazer e da dor, plantas gigantes. 

 

Porque emerge de tua mão bela e forte, 

como um broche de místicos diamantes 

o mais embriagador lis da Morte. 

 

 

Nesses versos, a morte aparece com o cheiro embriagante da morte que emana da 

mão do tu. Além disso, a dor também está presente, mas uma dor que está associada ao 

prazer. Outra coisa interessante de observar nesse poema é seu título, pois o poema é uma 

oferenda a um outro deus grego, a um deus pagão, o Eros, o que reiteira a ideia de que o 

erotismo, para a poeta, é pagão. Já no poema “O vampiro”, seus versos dizem: 

 

No colo da tarde triste 

eu invoquei tua dor... Senti-la era 

sentir teu coração! Empalideceste 

até a voz, tuas pálpebras de cera 

 

abaixaram... e calaste... Pareceste 

ouvir passar a Morte... Eu que abrira 

tua ferida mordi nela — me sentiste? — 

como no ouro de um favo mordera!  
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Aqui a morte está associada ao título, com a figura do vampiro, que também já é 

associada à dor e ao prazer. Logo, a morte, aqui, está associada tanto à dor da ferida, da 

mordida, causada pelo vampiro, quanto ao prazer de se entregar a este ser mortífero: “tuas 

pálpebras de cera/abaixaram”. Além disso, os versos de “Com teu retrato” dizem: 

 

da sombra e da luz, teus olhos graves 

dizem grandezas que eu sei e tu sabes... 

e te deixo morrer... Fica nas minhas mãos 

 

uma grande mancha lívida e sombria... 

E renasces em minha melancolia 

formado de astros frios e distantes! 

 

Nesse poema, há a figura da mulher, sozinha, ou melhor, com um retrato, que a 

inspira a se masturbar. Assim, a morte aparece com o eu poético deixando o tu morrer, 

morrer pelo gozo. Aqui também há a dor, que é a dor da ausência, uma vez que o que fica 

ao final é somente uma mancha. No entanto, esta dor também se associa ao prazer, uma vez 

que, como dito, o poema fala sobre um ato sexual. Portanto, estes três poemas também têm 

como elemento em comum a morte, que não é vista como algo ruim, já que é um cheiro 

embriagante, uma palidez que pode ser associada ao prazer, ao gozo; e uma morte que pode 

ser associada à expressão francesa “petit mort”, cujo significado é o ato sexual, isto é, o 

orgasmo.  

Daí que tanto o eros, quanto o tânatos estão presentes nas poesias de Agustini de 

forma indiscernível. Seguindo na trilha de Bataille, o erotismo dos corpos consiste “en una 

violación del ser de los participantes” (BATAILLE, 1981, p. 10), isto é, trata-se de corpos 

desunidos tentando se unir, para encontrar a continuidade do ser, que “no puede ser logrado 

(porque sería morir: y morir es ya no lograrlo nunca) pero que nos brinda, en el límite, ‘en el 

punto donde se desfallece, su imagen, su presencia-ausente: la ‘pequeña muerte’”. 

(BATAILLE, 1981, p. 10). Assim, como já tinha observado Monegal, Agustini “habla a la 

Vida con el lenguaje de la muerte” (MONEGAL, 1969, p. 51). Fala através da morte sobre a 

vida, como quando usa figuras como a imagem do vampiro, que traz a morte e por 

representar um ser morto-vivo; e do abutre, que por sua vez relaciona-se com a morte, por 

espreitar aqueles que estão à beira da morte e por comer restos mortais. Tais figuras 

aparecem juntas em outro poema de Agustini, cujo nome é “Supremo Idílio”: 
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Sob a aurora fúlgida da tua ilusão, minha vida 

estenderá as ruínas de um apagado Averno; 

venho como um vampiro da noite hirta e fria 

a embriagar-me em teu sangue novo: chego a tua vida 

derramada em capulhos, como um cenhoso Inverno! 

 

— Como em pétalas frouxas eu desmaio em teu feitiço! 

Come sinistro abutre meu pobre coração! 

Em tuas mãos meu espírito é dúctil como um riço... 

o coração me leva a teu sinistro feitiço 

como barco inconsciente o leme do timão! 

 

Neste fragmento, tanto a figura do vampiro, quanto a figura do abutre estão 

associados à morte, mas uma morte por paixão, em que, o primeiro aparece para se 

embriagar com sangue da amante, enquanto o segundo mostra a entrega do coração da 

mesma. No entanto, não usa somente essas figuras, como usa a da própria morte.  

Como então se entrelaçam a voz feminina e o erotismo?  

De fato, é a partir da morte (o tema universalizador do modernismo, como parte de  

um erotismo pagã que a inclui), que se vê com maior claridade o procedimento provável da 

tradução cultural como dispositivo criador de uma subjetividade feminina, de uma voz, em 

Los cálices vacíos. Lembremos aqui algumas questões da seção 3.1 deste capítulo citando 

Sabine Gorotivz, que em seu texto “A tradução enquanto situação de passagem” insiste na 

tradução como uma situação semelhante a uma ponte, mas que não une e sim faz emergir as 

margens (que só estão lá quando se diferenciam). Quando isso é levado ao extremo, trata-se 

de uma libertação, já que a “língua” só se significa em relação à outras quando surge um 

novo significado a partir de uma subordinação a algo que já existe. Noutras palavras, como 

diz Gorovitz, “a tradução é um acontecimento que deflagra a existência da diferença” 

(GOROTIVZ, 2011, p. 16). Por isso, pode-se ver a tradução “como resistência” cultural, 

devido à tensão entre “vozes” e como “prática da diferença” (GOROTIVZ, 2011, p. 19).  

Vejamos como exemplo os versos do poema “Do meu númen à morte”. 

Primeiramente, o interessante é observar que, embora Agustini retrate a morte como uma 

figura feminina (seguindo estritamente as convenções modernistas), a poeta lida com a 

morte de maneira diferenciada a como lidaria um poeta.  
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Imperatriz sombria, 

se um dia, 

ferido de um capricho misterioso e aziago, 

eu chegasse a tua torre sombria 

com minha leve e esplêndida bagagem de rei mago 

para botar em tua copa de mármore meus martírios, 

selarás mais tua porta e apagarás teus círios... 

 
Em meu raro tesouro, 

há, entre os diamantes e os topázios de ouro, 

e o grande rubi sangrento como inflamada ferida, 

o capulho azulado e ardente de uma estrela 

que há de abrir aos olhos suspensos da Vida, 

com uma iluminação nova, imarcescível e bela! 

 

 

Aqui, a morte é representada pela “imperatriz sombria” em um diálogo de mulher à 

mulher, em que uma oferece à outra seu tesouro de diamantes e topázios. Porém, a chave 

desse tesouro é “o rubi” sangrento como “inflamada ferida”. Parafraseado, é também 

“capulho azulado e ardente”. Ora, a junção da superfície ferida e sangrenta do rubi, e da 

profundeza da estrela no fundo do capulho ardente, permite uma interpretação deles 

diferente do que a costumeira metáfora do coração. Para nós, é uma sexualidade específica, 

que em diálogo feminino com a morte “abre aos olhos suspensos da Vida”; sexualidade 

como iluminação “nova” e “bela”, mas também que não murcha (“inmarcesible”). Em 

resumo, o contacto da poeta com a morte é criador pois ele não chega até ela nua, mas com 

um “tesouro”.      

Muito diferente é a morte que aparece, por exemplo, nos versos de Rubén Darío 

intitulados “La página blanca”: 

 

Y camina sobre un dromedario 

la Pálida, 

la vestida de ropas obscuras, 

la Reina invencible, la bella inviolada: 

la Muerte. 

 

¡Y el hombre, 

a quien duras visiones asaltan, 

el que encuentra en los astros del cielo 

prodigios que abruman y signos que espantan, 

mira al dromedario 

de la caravana 

como al mensajero que la luz conduce, 

en el vago desierto que forma 

la página blanca! 
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A diferença fundamental aparece porque a morte é retratada como “inviolada”, i.e. a 

página permanece “branca”, sem criação literária. A morte é um limite para o poeta, 

enquanto nos poemas de Agustini a morte é um diálogo caracterizado pelo “tesouro” (a 

literatura) penetrado de palavras. Lembremos como, nos versos anteriores de “A Eros”, o 

cheiro da morte emana do amante, isto é, faz parte do jogo do erotismo, não sendo a morte, 

portanto, “inviolada”, mas todo o contrário: ou seja, a causa da “violação” de “la nena”, 

penetrada pela poesia. Haveria, portanto, certa ironia, quase uma tijereteada feminina, no 

diálogo da poeta com a morte (essa outra mulher modernista, a querida dos poetas) quando 

ele se dirige a ela como “imperatriz sombria”, para concluir o poema com a criação de uma 

“iluminação bela”. 

Como foi visto, o erotismo está presente em toda a obra de Delmira Agustini, mas 

foi somente como o seu último livro que alcançou novos patamares, se desinibindo, se 

liberando, tornando consciente o método de ler a retórica erótica modernista em chave 

feminina. Seria, então, uma releitura do modernismo: uma premeditada tradução cultural do 

imaginário masculino daquela época (e um pouco também da nossa), cuja pior consequência 

para ela não foi o escárnio literário, mas a matéria policial.   

  

 

3.3. Delmira e seu projeto 

 

Após a leitura de seus poemas e de sua prematura morte, em que consistiria o projeto 

estético trunco de Delmira Agustini?  

Como diz Dólar, mesmo a “voz de la razón, con todo lo silenciosa que pueda ser, es 

el poder de lo que no tiene poder” (DOLAR, 2007, p. 111). Mesmo a voz que não é ouvida 

faz parte da política, afinal, a voz “fue el medio de democratización de la justicia (DOLAR, 

2007, p. 133), e portanto é a voz que é usada para combater, para rebater, mas também para 

recriar e para se libertar. Por isso, é fundamental que o primeiro poema do livro Los cálices 

vacíos pareça (mas não seja) uma epígrafe, e ainda mais, uma epígrafe de um “outro” autor. 

Esse poema se apresenta sob o signo da máscara, cifrado em outra língua (o francês) como 

um segredo (o que se diz para poucos), cuja mensagem é o tema do erotismo feminino. 
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Porém, esse segredo é complementário de uma “oferenda” (para muitos), já que o 

primeiro poema que aparece em espanhol, assumindo a autoria, é “Ofrendado el libro. A 

Eros”, cujo tema também é o erotismo feminino. Ambos os poemas, portanto, tem uma 

posição de certa maneira ex livris, ou seja, configuram um gesto inicial e extremamente 

lúcido do ponto de vista formal, no qual a junção do segredo e da oferenda é quase uma 

passagem através do “pórtico” de Rubén Darío. Noutras palavras, a poeta codifica e 

explicita seu erotismo, mediante à literatura. Por isso, pensamos que Agustini abre seu 

último livro com um projeto estético próprio, coerente até as páginas finais, que consiste 

primeiramente na construção de uma voz poética segundo a estética do modernismo, mas 

cujo eu lírico, ao se apropriar do tema erótico, se apresenta recriado (traduzido, e não 

trasvestido ou transformado) em mulher. 

Este projeto próprio de Delmira – premeditado a partir de seu último livro, que está 

ao mesmo tempo dentro e fora do modernismo – cujo âmago seria a sexualidade feminina, 

justifica esteticamente (e não apenas publicitariamente) a seleção, a reorganização e a 

releitura que a poeta faz de seus antigos poemas, quando os inclui em Los cálices vacíos. 

Observemos o caso do poema “A musa”, pertencente a seu primeiro livro. Naquela versão 

há alguns versos diferenciados, mas o que mais chama a atenção é a modificação do título, 

que antigamente era “Buscando a musa”. A perda da “busca” mostra o percurso feito pela 

poeta, que finalmente encontra a musa em sua última obra. Segue o poema: 

 

Eu a quero mutável, misteriosa e complexa; 

com dois olhos de abismo que se tornem fanais; 

em sua boca, uma fruta perfumada e vermelha 

que destile mais mel que ao loiras colmeias, 

 

às vezes nos assalte um ferrão de abelha; 

uma raptos ferozes a gestos imperiais 

e surpreenda em seu riso a dor de uma queixa; 

em suas mãos assombrem carícias e punhais. 

 

E que vibre, e desmaie, e chore, e ruja, e cante, 

e seja águia, tigre e pomba em um instante, 

e o Universo caiba em seus anseios divinos; 

 

tenha uma voz que gele, que suspenda, que inflame, 

e uma frente que erguida sua coroa reclame 

de rosas, de diamantes, de estrelas ou de espinhos. 
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Novamente aqui, lido o poema segundo o projeto, o diálogo entre a poeta e a musa 

se dá de mulher a mulher, igual do que antes, com a morte. No entanto, na última versão, 

uma vez que a musa já não é procurada, “musa” e “mulher” se superpõem, conformando a 

uma unidade: a poeta. Essa voz poética feminina se quer “mutável”, “que vibre, e desmaie, 

e chore, e ruja, e cante,/ e seja águia, tigre e pomba em um instante,” e que “tenha uma voz 

que gele, que suspenda, que inflame”. Portanto, que tenha o poder de se fazer ouvir, de ser 

temida, de ser vista de outra forma pela sociedade. O discurso de Agustini, usando as 

imagens da mulher modernista, mas traduzidas para o eu feminino, questiona o 

relacionamento da mulher com a poesia de fin de siècle, isto é, questiona a posição de 

objeto, assumindo um papel ativo de sujeito poético. Assim, Agustini enumera vários 

animais para mostrar os diversos lados da mulher: “e seja águia, tigre, pomba em um 

instante”. A enumeração não é composta somente por animais delicados, como a pomba, 

mas por animais que são feras. Com isto, a musa teria que ser todos estes animais em um 

instante, corpo híbrido com mãos que acariciam e machucam (“em suas mãos surpreendem 

carícias e punhais.”), mas também mulher híbrida pela descrição da sua voz poética: “e que 

vibre, e desmaie, e chore, e ruja, e cante”. 

Outra pista importante para avaliar este projeto estético é a breve nota da autora, 

inserida em Los cálices vacíos, no final dos poemas novos e antes dos antigos. 

 

AO LEITOR 

Atualmente preparo “Os astros do abismo”. Ao incluir no presente volume — 

segunda edição de “Cantos da manhã” e parte de “O livro Branco” — estas 

poesias novas, não prejudiquei em nada a integridade do meu livro futuro. Ele 

deverá ser a cúpula da minha obra. 

E me seduz declarar que se meus livros anteriores foram sinceros e pouco 

meditados, estes “Cálices vazios”, surgidos em um belo momento hiperestésico, 

constituem o mais sincero, o menos meditado... E o mais querido. 

 

Tal nota, primeiramente, é direcionada diretamente ao leitor, e é de se observar a 

mudança em relação ao anterior gesto de segredo-oferenda que abre o livro, pois agora a 

autora dialoga e explica já constituída como uma poeta. Ou seja, que os “cálices” estão 

“vazios”, mas porque foram esvaziados, vertidos na escrita poética, i.e. em uma obra, pela 

voz da poeta, que agora tem leitores. Este segundo gesto formal consolida, então, à autora 

como poeta-mulher. Ademais, a característica em presente desse sujeito poético feminino é 
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posicionada no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado, já que “meu livro futuro” 

intitulado “Os astros do abismo”, deveria ser precisamente uma “cúpula”, ou seja, se 

sustentar no alicerce do “presente volume”. Mas esse “presente volume” é per se 

problemático, quase caótico, híbrido e indiscernível dos livros anteriores, já que seria ao 

mesmo tempo um livro novo e a “segunda edição” dos anteriores. Em síntese: que a poeta, 

já constituída agora por uma escrita que amalgama passado-presente, o que destaca uma 

vontade de futuro – um projeto. 

Que esse projeto esteja ancorado na sexualidade feminina se desprende do segundo 

parágrafo da nota. A poeta diz que seus livros anteriores “foram sinceros e poucos 

meditados” e que estes cálices vacíos “surgidos em um belo momento hiperestésico, 

constituem o mais sincero, o menos meditado... e o mais querido”. Esta explicação de 

Agustini está dentro da convenção de espontaneidade, pois, como revela a leitura de Sarlo 

sobre Brandán Caraffa, um dos fundadores da revista Proa (indicando seu vínculo com as 

vanguardas argentinas dos anos 20, mas também com a visão do modernismo hispano-

americano): “El hombre es cultura, la mujer naturaleza” (SARLO, 1988, p. 71). Logo, a 

mulher para a sociedade é espontânea, natural, sincera; a meditação (o pensamento) fica 

relacionada à figura do homem. No entanto, é com esta fala de Agustini que o artifício 

literário do fingimento vem à tona, pois quanto mais a poeta diz que não meditou e foi 

sincera, revela exatamente o oposto, isto é, mais pré-meditação e fingimento, logo, mais 

trabalho na construção de sua escrita. A insistência retórica, portanto, revela o oposto 

daquilo que se insiste – o “menos meditado” é um motivo retórico que reescreve o feminino 

também como o “mais querido” (i.e. proposital, buscado, e não apenas amado). 

Se a insistência retórica implica justamente o contrário, a conclusão disso é que 

Agustini, para produzir seus versos, trabalhou bastante mais do que está disposta a admitir. 

Para tal, Agustini, primeiro, precisou explorar a sensibilidade de fin de siècle, e depois, a 

partir dela, traduzir os valores modernistas em torno do erotismo, criando a poeta. Com 

efeito, existem previamente a Los cálices vacíos, três poemas nos quais a voz do poeta é 

explorada antes do surgimento da voz feminina: “O poeta solta as âncoras”, “O poeta e a 

deusa” e “O poeta e a ilusão”.  
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O poeta solta as âncoras, trazem como temática a vida como viagem: “Partamos, 

musa minha!/Ante a proa alegre um belo mar se estende.”, e seus versos continuam 

 

Já estende 

a vela azul a Éolo sua auriflama de cetim... 

O momento supremo...! Eu estremeço; por acaso 

é o sonho o que me aguarda nos mundos não vistos? 

 

Talvez um fresco buquê de louros fragrantes? 

O tosão reluzente, o cetro de diamantes? 

O naufrágio ou a eterna coroa dos Cristos? 

 

 

Aqui, a vida é uma vida exploradora de distantes e desconhecidos lugares, que é 

inspirada e acompanhada nesta partida rumo ao “mundos nãos vistos” pela figura feminina 

da musa. Por outro lado, a figura do poeta aparece com um explorar desta vida, que é um 

sonhador, pois sonha com glória, com riquezas, com a morte e estremece ante a visão do 

novo. A temática da exploração do desconhecido também aparece em “O poeta e a deusa”: 

 

Entrei tremendo na gruta misteriosa, cuja porta cobre uma cortina hirsuta de 

cardos e de cicuta. 

Cruzei tremendo a incerta sombra de uma galeria em que espreitar parecia a 

gadanha da morte. 

(...) 

Com seus dedos sibilinos, como um enigma que inspira, em cem copos opalinos 

serviu-me raros vinhos à sombra de uma lira... 

Um verde licor violento detrás de cujos almos delírios espreita um diabo 

sangrento; outra cor pensamento com sonhos à luz de círios... 

E nobres sucos antigos com a força do puro, vinhos novos com reflexos 

imprevistos e os gostos de um sumo néctar futuro. 

E degustei todos os vinhos da maga, todos finos e — oh Deus — de distintos 

modos, todos deliciosos, belos. A maga disse: — Qual deles...? — Põe um pouco 

de todos! 

 

Se antes a mulher era musa que acompanhava ao poeta, agora a figura feminina se 

apresenta como uma deusa, brilhante, bela, que tem uma face enigmática, com gazes a 

cobrindo, uma vez que vê-la pode cegar, assim como a figura mitológica da medusa, em que 

um olhar pode petrificar, isto é, pode privar de alguma coisa. Além da beleza, a deusa serve 

bebidas: licor, que traz outros pensamentos; vinhos, com imprevistos e com gosto de néctar 

futuro. A partir disto, a figura feminina é tida como provedora, por dar as bebidas e 

provocadora, por fazer com que o poeta conheça novos elementos: cores pensamentos, 



   

 179 

reflexos, um outro futuro. E o poeta, figura que treme, ou melhor, teme sua jornada em 

direção à deusa, toma todos os vinhos, utiliza todos, isto é, absorve todos. Portanto, 

enquanto a figura masculina é vista como um ser temente, a figura feminina é vista como 

uma pessoa a ser temida, com capacidade de criar, inovar, transformar, como uma 

provedora de transformações, de delírios, como uma maga, uma deusa.  

Já em “O poeta e a ilusão”, toda a temática gira em torno da ilusão da “princesinha”, 

e um dado curioso é que Zum Felde, na sua compilação de 1944, se esquece ou diretamente 

apaga este poema. 

 

A princesinha hipsipilo, a vibrátil filigrana, — Princesinha olhos turquesas 

esculpida em porcelana — chamou uma noite à minha porta com suas mãozinhas 

de lis. 

Vibrou o cristal de sua voz como uma flauta galã. 

— Eu sei que tua vida é cinza. Eu tenho a alma de rosa, frescuras de flor temporã. 

Venho de um belo país para ser tua musa e tua irmã! — 

Um abraço de alabastro... depois no cravo sonoro da sua boca, mel suavíssima; 

nuvem de perfume e ouro. 

A pomposa cabeleira me inundou como um dilúvio. 

Ou mel, frescuras, perfumes...! De súbito o sono, a sombra que embriaga... E, 

quando acordo o sol alumbra na minha alfombra um falso rubi muito rubro e um 

falso riço muito loiro! 

 

Agustini mostra que a princesinha “hipsipilo” (sic) foi ao encontro do poeta para ser 

sua musa e o inundou com mel, perfume e cabelos de ouro. Porém tudo isto não passava de 

um sonho, que é revelado com o sol iluminando a falsidade. Nesses versos, portanto, a 

ilusão se dá pelo poeta não ter a princesinha sonhada – tanto no sentido de desejada, quanto 

no sentido literal. Esta figura masculina quase não é descrita no poeta, mas o mesmo não se 

pode dizer da figura da mulher, uma vez que é amplamente ilustrada como princesinha, de 

cor de alabastro, de pomposa cabeleira, isto é, ilustrada como uma típica figura da 

sensibilidade de fin de siècle. Contudo, não é uma típica figura, considerando que tudo não 

passou de um sonho, isto é, de Agustini invertendo o que, se não fosse pelo final, seria um 

poema feito pelos modernistas. De fato, existe uma evidente intertextualidade com o famoso 

poema “Sonatina” de Rubén Darío, publicado em Prosas profanas y otros poemas (1896): 

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 
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está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

saludar a los lirios con los versos de mayo 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 

(La princesa está triste. La princesa está pálida.) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe, 

(La princesa está pálida. La princesa está triste.) 

más brillante que el alba, más hermoso que abril! 

-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 

en caballo, con alas, hacia acá se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 

el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 

a encenderte los labios con un beso de amor». 
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O poema de Agustini, comparado com o de Darío, funciona parodicamente. Neste 

sentido, um elemento relevante é a masculinização de “hipsipilo” por “hipsipila”, devido a 

que a rainha Hipsípila de Lemnos (na mitologia grega, e numa longa tradição de textos 

clássicos que relatam o episódio), depois da maldição de feiura de Afrodite contra as 

mulheres dessa cidade, perdoa apenas a seu pai durante a matança dos homens. Neste caso, 

o “pai” é o poeta, ou mais claramente, Rubén Darío. Assim, os dois poemas se diferenciam 

ao propor a imagem da mulher, pois em Darío, a princesa está triste, mas ficará feliz quando 

o cavaleiro chegar e incendiar os lábios dela com o amor, ou seja, aqui, o amor e a figura 

masculina são a cura para a tristeza, são a cura para esta figura feminina triste. Por outro 

lado, no poema de Agustini quem procura, quem chega e se oferece é a mulher, pois, em 

seus versos, é o homem quem sofre, é o homem que é triste, ou seja, é a figura feminina que 

traz a felicidade. Porém tal felicidade é passageira, por se tratar de um sonho, de algo falso, 

imaginado. Este poema, então, serve como prova da diferença entre a poesia de Agustini e 

poesias escritas majoritariamente por homens em sua época, isto é, traz a visão 

embrionáriamente irônica que a poeta tinha da sensibilidade de fin de siècle. Agustini, ao 

trazer esta imagem da cura ao revés, que em verdade, não acontece, por ter sido um sonho: 

“E, quando acordo o sol alumbra na minha alfombra um falso rubi muito rubro e um falso 

riço muito loiro!” (itálicos nossos). 

Asssim, a série que vai da “musa” à “deusa”, e da “deusa” à “princesinha”, revela-se 

como uma hábil leitura, realizada por Agustini, do olhar modernista (o olhar do poeta) sobre 

a mulher. Essa leitura demonstra que Agustini entende, primeiro, a voz do poeta que erotiza 

o feminino (como objeto), mas também que depois, seguindo os mesmos artifícios retóricos, 

traduze essa voz para o femenino (agora sujeito), apropriando-se do erotismo enquanto 

poder da sedução exercida contra o homem temente, iludido e guiado pela mulher. O poder, 

então, é simbólico; ao pensar o homem, Agustini inventa a mulher, dizendo como uma 

poeta. 

A invenção de uma mulher-poeta inverte de vez qual figura deteria o poder sexual; a 

figura da poeta, e não do poeta, estaria no papel dominante. Isto seria o verdadeiramente 

trágico que permitiria vincular a obra de Agustini à sua biografia, e a violenta resolução da 

sua vida. Sua entrada e sua saída enlouquecidas do matrimônio (estéril para todo erotismo e 
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para certa literatura). A necessidade de travestir (agora sim) seu marido em amante. 

Perceber tardiamente o desengano com um modelo político da mulher, que é dona da sua 

voz, mas inevitavelmente decorosa no corpus (Norah Lange chora; Girondo a queria 

neobarroca), em si própria e por si mesma. (A contemporaneidade de Delmira Agustini teria 

dado um cross na mandíbula de Arlt; um KO desejável, antes de escrever El amor brujo.) 

O que diferencia o erotismo de Agustini é, exatamente, esse poder que ela, como 

poeta, demostra pioneiramente no seu corpo-corpus atrelado(s) a uma voz.  Eis o poema 

“Minha musa triste”: 

 

É que ela passa com sua boca triste 

e o grande mistério de seus olhos de âmbar, 

através da noite, até o olvido, 

como uma estrela fugitiva e branca. 

Como uma destronada rainha exótica 

de belos gestos e palavras raras. 

 

Horizontes violados suas olheiras. 

Dentro, seus olhos — duas estrelas de âmbar — 

se abrem cansados e úmidos e tristes 

como chagas de luz que se queixaram. 

 

É uma dor que vive e que não espera, 

é uma aurora cinza que levanta 

do grande leito de sombras da noite, 

cansada já, sem esplendor, sem ânsias 

e suas canções são como fadas tristes 

enjoiadas de lágrimas...  

 

Nesses versos, a figura feminina é uma musa, mas que está “triste”; as imagens do 

declínio da deusa, mas da afirmação erótica da mulher (“horizontes violados sus ojeras”). 

Tal figura é retratada a partir de seus olhos de âmbar; das suas olheiras, o que quebra a 

imagem de mulher perfeita (do bem ou do mal) da sensibilidade de fin de siècle. Sua boca 

triste que canta canções lagrimejantes; a rainha exótica, por suas “palavras raras”, é uma 

rainha destronada, isto é, que não tem poder. Aqui, Agustini expõe ser destronado do 

feminino, mas com suas “palavras raras”, do não-espaço da voz feminina, tudo muda. Nos 

versos a seguir a questão do poder vai nessa direção: 

 

Voltou a mim como o ouro de luz dos crisóis, 

mais pura; os cabelos perolados de gotas 
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reluzentes e presos de abrolhos; trouxe notas 

de pássaro silvestre, mais frescura e mais fogo... 

Eu penteei e a vesti de parisienses galas, 

e ela hoje grave passeia nas minhas brilhantes salas 

um grande ar selvagem e um perfume de alfazema.  

 

 

Aqui, a figura feminina também é retratada como musa, porém uma musa diferente, 

uma musa que viaja: “Minha musa tomou um dia a prazerosa rota”. Logo, tal poema, como 

os analisados anteriormente, também retrata uma viagem, mas uma viagem que já não é do 

poeta mas da musa. E após viagem, a musa retorna, cantando o distante, ao “trouxe notas/de 

pássaro silvestre”, se torna mais “fogosa”, isto é, traz mais fogo para sua vida; traz outra 

moda, ao ser penteada e vestida com “parisienses galas”; e passeia nas salas, nos versos, 

“selvagemente”. Então, uma mulher ativa, feroz e por si só, uma vez que é interessante 

observar a ausência da figura masculina. 

A musa triste, a rainha destronada, as palavras raras, as parisienses galas, e a 

ferocidade; tudo isto descreve a figura feminina em Delmira Agustini e, a partir de como ela 

trabalha com sua voz, uma primeira pessoa feminina, seu poder é revelado; poder que se 

diferencia de como a mulher era retratada pela sensibilidade de fin de siècle. No entanto, a 

questão do poder também surge de outras imagens em Agustini, como a da estátua. Vejamos 

os poemas “Fera de amor” e “A uma cruz”: 

 

E cresci de entusiasmo, pelo tronco de pedra 

ascendeu meu desejo de fulminante hera 

 

Aqui, a imagem da estátua é representada pelo homem, enquanto a mulher é 

representada pela imagem da hera. A diferença essencial entre as suas imagens é que o 

homem nem demonstra movimento, nem vida, já que é “sem sangue, sem calor e sem 

palpitação...”, e que a mulher, ao crescer de entusiasmo, é algo vivo, que, ascendendo, seduz 

a estátua. Ao contrário, no poema “A uma cruz”, a estátua é trabalhada de maneira 

diferente: 

 

E a Harmonia fiel que em mim murmura 

como uma estranha artéria, rompeu em canto, 

e do mármore hostil de minha escultura 

brotou um sereno manancial de pranto!  

(...) 

E a esse primeiro pranto: minha alma, uma 
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suprema estátua, triste e sem dor, 

alçou-se na neve morna da Lua 

como uma planta em sua primeira flor!  

 

Nesses versos, a primeira diferença que há com relação ao poema anterior é que a 

escultura/a estátua refere-se à uma figura feminina. Já a segunda diferença vem do fato que, 

mesmo sendo uma estátua, a mulher é retratada como algo que é vivo, uma vez que chora e 

canta. A figura da estátua, portanto, também revela o poder de Agustini, no sentido em que 

a permite inverter o modo como a mulher era retratada, que, de maneira geral, era a estática 

estátua branca e bela. A partir de tal visão, ela, então, relacionou tal imagem da estátua à 

figura masculina, embora fria e morta (impotente?), e também a relacionou à figura 

feminina, mas associada ao vivo que se libera. Ou seja, à aventura da poesia como uma 

forma de sair da estátua, e não de venerá-la, artística ou socialmente falando. Por isso talvez 

aconteça que “a outra Estirpe sublimemente louca!” esteja, ainda, por vir... 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

Ao longo dessa dissertação, trabalharam-se as seguintes questões. 1) A análise da 

recepção da obra de Agustini ao longo do século XX, dividida, de maneira geral, em duas 

partes: a modernista e a vanguardista, em que na primeira, não há uma escuta da voz da 

autora que seja política, mas retórica, enquanto, na segunda, apesar de haver essa escuta 

política, há ao mesmo tempo uma reorganização dos poemas da autora. 2) A tradução 

completa do último livro da poeta, Los cálices vacíos, que inclui a releitura e reorganização 

de seus outros dois livros El libro blanco (Frágil) e Cantos de la mañana. 3) A 

considerações sobre a tradução, o erotismo e a voz feminina, além de algumas observações 

sobre o projeto trunco da poeta.  

Como conclusões referidas ao ponto 1, é possível expor que a poeta detém uma 

posição periférica na sensibilidade de fin de siècle, tanto no referido ao cânone de autores 

modernistas quanto ao procedimento de construção de uma voz feminina dentro do 

modernismo. I.e. o percurso da suas leituras ao longo do século XX a levou para um entre-

lugar, localizando-se entre a sensibilidade de fin de siècle e a nova sensibilidade das 

vanguardas.  

Quanto ao ponto 2, a tradução permitiu a restauração do corpus da poeta, 

desmantelado pelo segundo momento recepção, ao reorganizar a ordem como ela selecionou 

e organizou seus poemas. Esse esforço oferece, então, a primeira tradução publicável no 

português brasileiro do livro mais importante de Delmira Agustini. 

Já na questão do ponto 3, propõe-se e argumenta-se o erotismo feminino em 

Agustini como a chave da constituição de sua voz poética, cujo procedimento principal teria 

sido uma espécie de tradução cultural da poética modernista, segundo o imaginário 

masculino da época. Existe, portanto, um projeto estético trunco de Agustini, que se analisa 

a partir de alguns poemas e para-textos de Los cálices vacíos. 
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Por fim, com o embasamento teórico realizado nesta dissertação, pensamos que seria 

possível continuar uma pesquisa maior em um quadro de doutorado, na qual seriam usados 

estes conceitos de forma comparativa, para vincular a voz feminina em Delmira Agustini 

com outras autoras (poetas latino-americanas), como Gilka Machado (1893-1980), uma das 

pioneiras da poesia erótica no Brasil (denominada “matrona imoral” devido ao erotismo de 

seus versos), ou Francisca Júlia (1871-1920), figura também associada à sensibilidade de 

um final do século; embora já isso pareça tão intempestivo, de novo. 
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A) Facsimile da primeira edição de Los cálices vacíos  

(Montevideo: O.M. Bertani, 1913) 

 

B) Quadro comparativo  

da recepção de Delmira Agustini no século XX. 
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