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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe-se a analisar o nomadismo presente na obra poética de Rui Pires 

Cabral – poeta e tradutor português –, desenvolvendo o conceito tanto em seu aspecto 

geográfico, concernente às movimentações pelo espaço referenciadas nos versos, quanto 

formal, baseado nos deslocamentos intermidiáticos presentes nessa poética. Nesse 

sentido, no primeiro momento busca-se pensar como as constantes desterritorializações 

realizadas pelo eu lírico constituem uma subjetividade desenraizada e forasteira que, por 

sua vez, é detentora de uma potente resistência face ao sedentarismo imposto pela 

sociedade; enquanto que, no segundo, objetiva-se demonstrar as relações intermidiáticas 

entre poesia e música, poesia e outras formas literárias, e poesia e imagem, realizadas a 

partir de um processo criativo dinâmico ao qual chamamos “nomadismo poético”, com 

ênfase na colagem.  

 

Palavras-chave: Rui Pires Cabral; poesia portuguesa contemporânea; nomadismo; 

relações intermidiáticas; colagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims at analyzing the nomadism inside the poetical work of Rui Pires 

Cabral – Portuguese poet and translator –, developing the concept in its geographic aspect, 

concerning the movements along the space referred in the verses, and its formal aspect, 

based on the intermedial dislocations present in that poetics. Therefore, at first we intend 

to question how the constant desterritorializations done by the poetical eye constitute a 

landless and foreign subjectivity that, on its turn, possesses a powerful resistance against 

the imposed sedentarism; while in the second moment we aim to demonstrate the 

intermedial relations between poetry and music, poetry and other literary forms, and 

poetry and image, done through a dynamic creative process which we called “poetical 

nomadism”, with a focus on collage.  

 

Keywords: Rui Pires Cabral; Portuguese contemporary poetry; nomadism; intermedial 

relations; collage.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Foi como aluna de graduação em Letras Português/Inglês, no primeiro semestre 

de 2010, que tive meu primeiro contato mais profundo com a literatura portuguesa. 

Carregava comigo algumas leituras esparsas de sonetos camonianos e poemas de 

Fernando Pessoa e tinha como objetivo futuramente me tornar uma especialista em 

literatura inglesa. Entretanto, desde as primeiras aulas com a Prof.ª Ida Alves – que, sem 

que eu sequer imaginasse, seria minha futura orientadora de Iniciação Científica e de 

Mestrado – meu interesse pela literatura e, sobretudo, pela poesia portuguesa foi 

crescendo a cada encontro.  

 Porém, foi somente no curso de Literatura Portuguesa II, conhecendo a poesia 

mais recente produzida em Portugal através dos versos de poetas como Joaquim Manuel 

Magalhães, Al Berto e Manuel de Freitas, que percebi a poesia que me interessava mais, 

para usar as palavras de Ruy Belo e, posteriormente, a professora ofereceu-me a 

oportunidade de continuar estudando essas poéticas na Iniciação Científica. Dois nomes 

me foram apresentados como possíveis objetos de estudo: Carlos Luís Bessa e Rui Pires 

Cabral. Procurei informações e poemas dos dois, mas os versos deste me instigaram mais 

desde a primeira leitura.  

 Poeta e tradutor formado em História pela Universidade do Porto e nascido em 

Macedo de Cavaleiros, Portugal, no ano de 1967, Rui Pires Cabral publicou seu primeiro 

livro, Qualquer Coisa Estranha, de contos, em 1985. Em 1994, reuniu seus primeiros 

poemas em uma plaquete chamada Pensão Bellinzona e Outros Poemas, porém, 

considera como seu primeiro livro de poesia Geografia das estações, publicado no 

mesmo ano e que, de acordo com o autor, é composto por muitos poemas de Pensão 

Bellinzona1. A este se seguiram A super-realidade (1995, com segunda edição em 2011), 

Música antológica & onze cidades (1997), Praças e quintais (2003), Longe da aldeia 

(2005), Capitais da solidão (2006), Oráculos de cabeceira (2009), A Pocket Guide to 

Birds (2009), Biblioteca dos Rapazes (2012), Broken (2013), Stardust (2013), Álbum 

(2013), Oh! Lusitania (2014) e Elsewhere/alhures (2015). Também em 2015 reuniu todos 

os seus livros de poesia anteriores a Biblioteca e alguns inéditos na antologia Morada. 

Alguns de seus poemas estão presentes em antologias, cujas principais são Anos 90 e 

                                                           
1 Informações recolhidas junto ao poeta, em conversa informal em 2011.  
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agora: uma antologia da nova poesia portuguesa (2001), Poetas sem qualidades (2002), 

9 poetas para o século XXI (2003) e o segundo volume de Portugal, 0 (2007). Como 

tradutor de língua inglesa, destacam-se os trabalhos com os livros Uma Casa no Fim do 

Mundo, Sangue do Meu Sangue e Dias Exemplares de Michael Cunningham. RPC2 

participa ativamente nos trabalhos da editora e livraria Paralelo W, em parceria com o 

também poeta (e organizador da antologia Poetas sem qualidades) Manuel de Freitas. Foi 

por meio dessa antologia e a partir da publicação de Música antológica & onze cidades 

que sua poesia ganhou maior destaque, embora dividindo opiniões valorativas entre 

críticos e estudiosos. Mais recentemente, a utilização da poesia-colagem trouxe mais 

reconhecimento para sua poética, principalmente no aspecto formal, que antes era 

questionado por alguns críticos.  

 Ao longo da IC, tive como foco as relações paisagísticas e urbanas nessa obra, 

seguindo sobretudo os ensaios de Michel Collot como norteadores de meus estudos. 

Todavia, quanto mais eu procurava indícios da paisagem urbana portuguesa pelas páginas 

de Rui Pires Cabral, mais eu encontrava referências a numerosas e variadas cidades pelo 

mundo: a paisagem estrangeira se fazia bastante presente e as viagens se impunham como 

um tema central desta poética a cada leitura. Eram fins de 2012 e eu havia começado a 

esboçar meu projeto de pesquisa para um futuro mestrado, fundamentado nos 

movimentos geográficos de um sujeito permanentemente estrangeiro e desenraizado. 

Porém, meus planos se alteraram pela publicação do desconcertante Biblioteca dos 

Rapazes: uma outra forma de poesia se apresentava diante de meus olhos e os antigos 

versos de RPC só eram recordados pelo insistente uso do enjambement e aspectos 

temáticos como a errância, o desassossego e a morte. Com a publicação desse livro e de 

seus subsequentes (Broken, Stardust, Álbum, Oh! Lusitania e Elsewhere/alhures, até o 

presente momento), minhas ideias anteriores eram constantemente questionadas. A cada 

novo livro, meus pensamentos não só em relação a essa obra, mas também sobre a própria 

poesia, eram desafiados e obrigados a se mobilizar e, desse modo, meus planos para esta 

dissertação também foram modificados até chegar ao conceito de nomadismo.  

 Portanto, foi a partir da ideia de contínua movimentação e instabilidade que esta 

dissertação foi construída. Falo sobre nomadismo com base em uma história de leitura e 

trabalho que, a todo instante, foi instigada a se deslocar criticamente por seu objeto de 

                                                           
2 A partir de agora, utilizaremos essa abreviação para indicar o nome do poeta.  
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estudo, “sempre/ a desaprender coisas novas” (PIRES CABRAL, 2003, p.11). Foram 

também esses versos que me fizeram procurar pensadores e teóricos de diversas áreas que 

me ajudassem nessa trajetória. 

 Esta dissertação se propõe, portanto, a demonstrar como o nomadismo se 

manifesta temática e formalmente na poética de Rui Pires Cabral e, assim, desdobra-se o 

conceito de nomadismo em duas linhas de pensamento: uma, mais tradicional e estrita, 

que pensa o nomadismo como um movimento territorial realizado individual ou 

coletivamente por pessoas; e a outra, mais abrangente, que formula o nomadismo como 

uma estratégia de criação poética pelo qual a poesia se abre a outras mídias, incorporando-

as e, assim, proporcionado variadas relações e possibilidades de leitura. Embora essas 

duas concepções se complementem e estejam ligadas na obra de RPC, para organizar este 

trabalho, desenvolvi cada uma delas em um capítulo separado. Visto que a escolha e 

utilização dos materiais teórico-críticos desta dissertação foram norteadas pelos versos, 

não pude traçar outra metodologia de análise senão a que aqui se apresenta, baseada na 

leitura rente aos poemas, fazendo com que estes indiquem os caminhos de análise e nos 

levem a conceitos que possibilitam formas de compreender essa poética. 

 Assim, constituído entre versos, o primeiro capítulo trata do nomadismo 

geográfico presente nessa obra por uma abundância de referências geográficas, ênfase em 

verbos de movimento e pela construção de uma subjetividade desenraizada e estrangeira 

aos espaços que percorre. Como suporte teórico principal, utilizamos a primeira parte 

livro Walkscapes – o caminhar como prática estética do arquiteto Francesco Careri, na 

qual o autor disserta sobre a relação entre o homem e o andar desde seus primórdios; 

textos do pensador Michel Collot em que este desenvolve reflexões sobre a paisagem; o 

livro Por uma antropologia da mobilidade de Marc Augé, que problematiza o trânsito em 

nossa contemporaneidade; colaborações de Julia Kristeva e Nelson Brissac Peixoto em 

seus respectivos Estrangeiros para nós mesmos e Cenário em ruínas: a realidade 

imaginária contemporânea a respeito da subjetividade estrangeira; e, a fim de demonstrar 

a potência intrínseca a essa persistente ênfase no movimento, “O tratado de nomadologia” 

do quinto volume de Mil Platôs, dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari e Sobre o 

nomadismo, do sociólogo Michel Maffesoli.  

 Por sua vez, o segundo capítulo tem como foco o que nomeei “nomadismo 

poético”, entendido como uma forma ampla de conceber a poesia, de modo a construir 

no poema um espaço de relações intermidiáticas que invadem a própria forma poética, 
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instaurando um constante questionamento sobre a natureza e os limites da poesia. 

Partindo da análise de diálogos mais recorrentes na literatura, como o intertextual 

(presente principalmente em Oráculos de Cabeceira) e o entre poesia e música (sobretudo 

na primeira seção de Música antológica & onze cidades), chegamos nas páginas finais a 

uma manifestação mais clara desse nomadismo poético, na qual poesia e imagem fundem-

se de forma a criar poemas-colagens que instigam leituras permanentemente em 

movimento. Como base teórico-crítica para essas reflexões, partimos da resenha do poeta 

crítico Joaquim Manuel Magalhães sobre Música antológica & onze cidades, publicada 

em Rima pobre, e a do professor e também poeta Luís Maffei sobre Oráculos de 

cabeceira, disponibilizada online no site da revista Pequena morte, também organizada 

por ele; teoricamente, chegamos aos livros O trabalho da citação, do crítico Antoine 

Compagon e O gênio não original - poesia por outros meios no novo século, da crítica 

norte-americana Marjorie Perloff para pensar a citação e sua relação com o ato de recorte 

e colagem; foram ainda importantes os textos dos professores Claus Clüver (Indiana 

University) e Irina Rajewsky (Universidade Livre de Berlim) sobre intermidialidade; o 

capítulo sobre colagem do crítico de arte Clement Greenberg em Arte e cultura; o livro 

Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a imagem organizado pela professora Márcia 

Arbex (UFMG); e o capítulo final de História social da arte e da literatura do historiador 

de arte Arnold Hauser, para pensar as categorias de espaço, tempo e simultaneidade na 

montagem cinematográfica e suas possíveis relações com a poesia-colagem.  

 Esta dissertação, assim, tem como objetivo discutir alguns dos principais motivos 

e características da obra publicada até o momento por Rui Pires Cabral. Perseguindo a 

ideia de nomadismo, intenta-se demonstrar como esses versos insistem na ideia de 

movimento tanto em seu aspecto temático como formal, optando por caminhos que 

apontam para uma permanente fuga de tentativas de fixação e delimitação, sejam estas 

em terra ou em papel. Dessa maneira, pretende-se evidenciar a potência desse trabalho 

poético que, a meu ver, tem como principal projeto mobilizar e deslocar conceitos pré-

estabelecidos acerca da poesia.   
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2. NOMADISMO GEOGRÁFICO  

 

 

Talvez nosso verdadeiro destino seja o de sermos eternamente andantes, 

olhando pesarosamente para trás e ansiosamente para frente, perpetuamente 

desejando repouso, e nunca capaz de achar descanso. 

(ZWEIG, 1944, p.34)3 

 

Fugir não é absolutamente renunciar às ações, nada mais ativo  

que uma fuga. É o contrário do imaginário. É igualmente fazer  

fugir [...] Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia. 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p.50) 

 

 

 

2.1. Pulsão migratória 

 

 A migração é uma atividade característica do ser humano desde suas origens mais 

remotas. Enquanto homem primitivo, mover-se era sinônimo de sobreviver, porém, 

mesmo após essa necessidade vital ser ultrapassada (com o início da produção de 

alimentos e ferramentas), os homens continuaram a movimentar-se pelo território. Assim, 

desde os primeiros percursos do Homo erectus para regiões fora do continente africano, 

esse hábito nunca deixou de fazer parte do homem, que vem realizando, ao longo dos 

séculos, deslocamentos coletiva ou individualmente por e para diversos fins.  

 Em seu livro sobre nomadismo, Michel MAFFESOLI (1997, p. 13) defende que “A 

errância, o nomadismo está inscrito na própria estrutura da natureza humana; quer ela seja 

individual, quer seja social. Ele é, de algum modo, a expressão mais evidente do tempo 

que passa, da inexorável fugacidade de todas as coisas, de sua trágica evanescência.” 

Intrínseca à vivência do homem, portanto, a errância ou o nomadismo4 podem ser 

observados em toda estrutura social, seja em grupos que não possuem residência fixa, 

como tribos indígenas e ciganos, ou em andarilhos e pessoas sem-teto. Entretanto, esse 

fenômeno também se manifesta nas mais corriqueiras movimentações que fazemos e 

                                                           
3 Tradução minha. Em inglês: “Maybe this is our true path, that we shall be ever afoot, looking sorrowfully 

back and yearningly forward, perpetually craving for repose, and never able to find rest.” 
4 Utilizo, para os interesses desta dissertação, ambos os termos como sinônimos, conforme o faz Maffesoli 

em Du Nomadisme. Porém, é importante apontar a distinção salientada por Francesco Careri: “Enquanto o 

percurso nômade está ligado aos deslocamentos cíclicos do gado durante a transumância, o errático está 

ligado às perseguições às presas pelo homem coletor-caçador da era paleolítica. Em geral, não é correto 

falar de nomadismo antes da revolução neolítica do sétimo milênio antes de Cristo, estando tanto o 

nomadismo como o assentamento ligados à nova utilização da terra iniciada com a alteração climática 

subsequente à última glaciação.” (CARERI, 2013, p. 50)  
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vemos todos os dias: trajetos para o trabalho, curtos deslocamentos para outras cidades, 

viagens de negócios ou de férias, etc. Somos seres em/do movimento, independentemente 

de aspectos locais ou temporais. Nesse sentido, é interessante o que escreve Francesco 

CARERI (2013, p. 27-28) sobre o caminhar, relacionando esse ato ao modo pelo qual a 

humanidade habita o mundo: 

 

O ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de mover-se para 

encontrar alimento e as informações necessárias para a própria sobrevivência. 

Mas, uma vez satisfeitas as exigências primárias, o caminhar transformou-se 

numa fórmula simbólica que tem permitido que o homem habite o mundo. 

Modificando os significados do espaço atravessado, o percurso foi a primeira 

ação estética que penetrou os territórios do caos, construindo aí uma nova 

ordem sobre a qual se tem desenvolvido a arquitetura dos objetos situados. O 

caminhar é uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, a arquitetura e 

a paisagem. A partir dessa simples ação foram desenvolvidas as mais 

importantes relações que o homem travou com o território.  

 

 A partir do movimento do homem, uma nova relação foi estabelecida com o 

território, que foi reconstruído e reconfigurado pelos passos humanos. Desse modo, o 

percurso permitiu não só mudanças significativas no âmbito arquitetônico e geográfico – 

como o menir, a escultura, a arquitetura e a paisagem, conforme frisou Careri –, mas 

também para a história e a política, na medida em que, a partir do entendimento do 

território5 como propriedade privada, intensificaram-se as relações de poder por meio de 

delimitações do espaço. Dentro desse contexto, muitos foram os exemplos de 

acontecimentos históricos ligados à expansão, exploração e redefinição de territórios, 

sobretudo a partir do Renascimento. Interessa-nos, para os fins desta dissertação, o caso 

português, povo historicamente constituído em meio a batalhas e expansões territoriais e, 

portanto, em constante nomadismo.  

 Se “As condições geográficas do Mediterrâneo asseguram o contato entre 

populações muito diversas, tanto física quanto culturalmente: europeus cristãos, mouros 

e turcos muçulmanos, africanos animistas.” (TODOROV, 2006, p. 232), o povo 

português esteve próximo a distintos grupos étnicos e religiosos desde seus primórdios. 

Entretanto, não satisfeito em se expandir em terra através de confrontos com povos 

                                                           
5 Para Rogério Haesbaert (2004), a complexidade do território só pode ser compreendida levando-se em 

conta as três vertentes de seu estudo: a política, na qual o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado sobre o qual se exerce determinado poder, por exemplo, o território demarcado pelo Estado-

nação; a simbólica, onde o espaço passa a ser concebido pelos aspectos culturais, o território é produto da 

apropriação subjetiva do imaginário; e a econômica, se enfatiza as relações econômicas, o território é visto 

como fonte de recursos no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho como produto da 

divisão territorial do trabalho.  
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próximos, Portugal vai, a partir do século XVI, lançar-se aos mares, deslocando-se 

espacialmente agora de uma nova forma. Essas constantes travessias tornar-se-ão 

importante matéria para a literatura portuguesa, que explorará amplamente o tema em 

diversas obras. Assim, grandes clássicos dessa literatura terão a viagem como motivo, 

como exemplo maior disso temos Os Lusíadas, poema-chave desse percurso, mas 

também títulos mais recentes, como As Naus, de António Lobo Antunes e Uma Viagem 

à Índia, de Gonçalo M. Tavares, livros que demonstram como a expansão marítima e seus 

resultantes conflitos continuam a ser repensados e ressignificados pelos portugueses. 

Outros autores, porém, procuram problematizar o tema em âmbito contemporâneo, 

pensando os atravessamentos do espaço dentro do contexto de aceleração e modernização 

dos finais do século XX e início do XXI, como o faz Rui Pires Cabral, poeta sobre o qual 

nos deteremos neste trabalho.  

 Em nossos tempos, a viagem não se apresenta como uma empreitada tão perigosa 

como o fora para os nautas da frota de Vasco da Gama, já que os meios para transporte 

são outros, mais ágeis, seguros e previsíveis6. Sem caravelas à deriva, é possível comprar 

e reservar passagens online sabendo quanto tempo e em quais condições (sem ou com 

escala, número de assento, tipo de alimentação, etc) ocorrerá seu trajeto que, salvo o 

inesperado, não acontecerá de outra forma. Se há uma falta de aventura e risco, isso não 

parece ter afetado o desejo de mover-se, já que o número de trânsitos só tem aumentado 

em vista às facilidades hoje encontradas. A pulsão migratória pertencente à natureza 

humana, mencionada por Maffesoli, continua a se manifestar, adaptando-se aos novos 

tempos e necessidades.  

 Marc Augé, em Por uma antropologia da mobilidade, defende que, se por um lado 

a experiência da viagem é hoje democratizada, estando disponível para a classe média, 

ela privilegia cada vez mais a ubiquidade e a instantaneidade, se distanciando da ideia 

clássica de viagem como vivência exterior e interior: 

 

[...] esse alargamento da experiência inscreve-se num todo que privilegia a 

ubiquidade e a instantaneidade, e no qual o longo deslocamento em direção às 

ruínas das civilizações perdidas e a flânerie meditativa não encontram mais 

lugar. As agências turísticas apresentam seus menus, nos quais todos os países 

e todas as paisagens alinham-se lado a lado e podem, por outro lado, ser objeto 

de visitas virtuais. Essa diversidade espacial absorve a diversidade temporal. 

Hesitamos entre as Cataratas do Niágara, a Acrópole, a Ilha de Páscoa e 

                                                           
6 Entretanto, há exceções, como nas migrações provocadas por guerras, em que povos fogem de territórios 

bombardeados em condições tão ou mais precárias que as vivenciadas por navegantes no século XVI. 

Recentemente, temos nas viagens dos sírios à Europa um exemplo expressivo e aterrorizador dessa situação 

em nosso tempo.  



18 
 

Angkor. Todas as possibilidades de deslocamento no espaço e no tempo estão 

reunidas numa espécie de museu de imagens onde, se tudo é evidente, nada é 

mais necessário.  

(AUGÉ, 2010, p. 69-70) 

 

 

 Diante da banalização e mercantilização de destinos, que se tornaram produtos à 

disposição dos compradores, o deslocamento no espaço converteu-se em sinônimo de 

status social e fotos nas redes online, “daí a ausência de toda ideia de exploração espacial 

ou temporal: não importa o quê, mas imediatamente. A ideia de viagem está, ela mesma, 

arruinada” (AUGÉ, 2010, p. 71). Dentro desse contexto, a própria noção de nomadismo 

é alterada, como também salienta o antropólogo francês: 

 

Os nômades classicamente estudados pelos etnólogos têm o sentido do lugar e 

do território, o sentido do tempo e do retorno. Esse nomadismo é, então, 

diferente do que chamamos metaforicamente de nomadismo para falar da 

mobilidade atual, mobilidade “sobremoderna”. O sentido de “sobre” no 

adjetivo “sobremoderno” deve ser entendido no sentido que ele possui em 

Freud e Althusser, na expressão “sobredeterminação”, o sentido do inglês 

“over”; ele designa a superabundância de causas que complica a análise dos 

efeitos.  

(AUGÉ, 2010, p. 15)  

 

 

 De fato, presenciamos contemporaneamente uma superabundância de causas para a 

mobilidade, que se manifesta tanto nos incessantes atravessamentos do espaço quanto na 

comunicação instantânea e na circulação de produtos, informações e imagens 

virtualmente. Nesse sentido, vivenciamos um nomadismo outro que, porém, ainda 

mantém algumas características fundamentais do nomadismo “clássico”, como veremos 

mais à frente ainda neste capítulo. Todavia, interessa-nos agora situar a poesia de Rui 

Pires Cabral dentro desse novo contexto, no qual um outro tipo de movimentação está em 

voga, já que “O fim duma viagem é apenas o começo doutra” (SARAMAGO, 1995, 

p.387). 

 Nessa poesia, podemos observar um eu-lírico que percorre incessantemente 

variados territórios, construindo através e nesse trânsito a própria subjetividade. Há, assim 

como havia na tradição literária portuguesa anterior, um desejo de partir, de descobrir 

novos espaços, como pode ser percebido em “Vila Real”: 

 

à Daniela e à Viviana 

  

Estamos sentados entre o xisto e a caruma 

no chão da montanha. Os choupos são uma impressão 



19 
 

riscada no cenário à nossa frente, mas nós temos as mãos ocupadas 

com outros pensamentos. Às vezes era doloroso viver atrás 

das montanhas, pressentíamos a distância do mundo como uma faca 

e usávamos o mesmo gume para dividir entre nós 

as enormes tardes de domingo. 

  

Nós os três contra o ar duro do Marão, os braços em torno 

dos joelhos. Quase uma imagem para a música das cassetes 

que eu levava para todo o lado (alguma desenquadrada peça de Satie 

entre Polly Jean e Tom Waits a uivar como um cão). Tínhamos vindo 

à procura da neve debaixo dos troncos, atirámos pequenas pedras 

às fundações do vale. E como parece branco e nítido o inverno. 

(PIRES CABRAL, 1997, p. 49) 

 

 O título, como ocorre com toda a seção “Onze Cidades” do livro Música Antológica 

& Onze Cidades, do qual foi destacado esse poema, indica um espaço topográfico que 

normalmente funciona como cenário para as ações e reflexões apresentadas no poema. 

Vila Real é uma cidade portuguesa situada na região norte do país, sendo capital da 

tradicional província de Trás-os-Montes e Alto Douro e possuindo atualmente cerca de 

30.000 habitantes. Desse modo, estamos longe do mar, em meio a montanhas em uma 

região mais afastada e reservada do território português, o que é enfatizado no poema 

pelas descrições apresentadas.  

 Inseridos nesse espaço, temos três amigos indicados, logo ao início, pelo uso da 

primeira pessoa do plural. Pode-se relacionar esses três ao sujeito poemático e aos dois 

nomes presentes na dedicatória do poema – Daniela e Viviana, mas, de qualquer modo, 

existe um “nós” que compartilha experiências e que constrói subjetivamente o espaço ao 

seu redor. A própria descrição do local é influenciada pelo olhar dos três amigos, já que 

conforme elementos como “xisto” (rocha de textura folheada ou em camadas que podem 

ser dividas em lâminas), “caruma” (agulha ou ramo de pinheiro), e “choupos” (árvores de 

grande porte) são enumerados, múltiplas significações vão sendo desenvolvidas. Além de 

detalhar o cenário de Vila Real, esses vocábulos estão relacionados com o pontiagudo e, 

portanto, com o corte e a dor, que serão mais claramente abordados nos versos posteriores. 

O uso da conjunção “mas” e do enjambement em “riscada no cenário à nossa frente, mas 
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nós temos as mãos ocupadas/com outros pensamentos” reforçam a ideia de corte e quebra 

de expectativa, apresentando o tema da dor que preponderará por todo o poema: 

 

Às vezes era doloroso viver atrás 

das montanhas, pressentíamos a distância do mundo como uma faca 

e usávamos o mesmo gume para dividir entre nós 

as enormes tardes de domingo. 

 

Nós os três contra o ar duro do Marão, os braços em torno 

dos joelhos. 

 

 

Figura 1: Capa de "Música antológica & onze cidades", de 1997 

 

 Não estamos no cais7, à beira do mar, mas “atrás/das montanhas” também é possível 

vislumbrar um outro horizonte, dolorosamente compartilhado por “Nós os três” nas 

                                                           
7 Dialogo aqui com a “Ode Marítima” de Álvaro de Campos, na medida em que o vislumbre do cais 

provoca, nesse poema, uma série de reflexões por parte do sujeito que se volta simultaneamente para fora 

e para dentro, assim como ocorre em “Vila Real”, na imbricação entre sujeito e objeto: “Sozinho, no cais 

deserto, a esta manhã de Verão, /Olho pro lado da barra, olho pro Indefinido,/Olho e contenta-me 

ver,/Pequeno, negro e claro, um paquete entrando./Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira./Deixa 

no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo./ Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio,/Aqui, 

acolá, acorda a vida marítima,/Erguem-se velas, avançam rebocadores,/Surgem barcos pequenos de trás 

dos navios que estão no porto./Há uma vaga brisa./Mas a minh'alma está com o que vejo menos,/Com o 

paquete que entra, /Porque ele está com a Distância, com a Manhã, /Com o sentido marítimo desta Hora, 

/Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, /Como um começar a enjoar, mas no espírito.// 

Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma, /E dentro de mim um volante começa a 

girar, lentamente [...]” (PESSOA, 1999, p. 32-33) 
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“enormes tardes de domingo.” Conforme o disse Merleau-Ponty (apud COLLOT, 2013, 

p. 24): 

 

Meu ponto de vista é, para mim, bem menos uma limitação de minha 

experiência do que uma maneira de deslizar pelo mundo inteiro. Quando olho 

o horizonte, ele não me faz pensar nesta outra paisagem que eu veria se 

estivesse lá, esta com uma terceira paisagem e assim por diante, não me 

represento, mas todas as paisagens já estão lá, no encadeamento consoante e 

na infinidade aberta de suas perspectivas.  

 

 A montanha se apresenta, então, como um horizonte aberto a infinitas perspectivas. 

Ao habitá-la e fita-lá, contra seu “ar duro”, sente-se a distância do mundo, ao mesmo 

tempo em que essa distância parece incitar o desejo de descobrir esse mundo por trás dos 

montes. Mundo esse já percorrido de outras formas, como através da música que se 

“levava para todo o lado”, já que os artistas enumerados no poema são de diferentes 

nacionalidades (Satie foi um compositor e pianista francês, Polly Jean é uma cantora 

britânica e Thomas Waits é um músico, compositor, cantor e ator norte-americano).  

 
 

[...] Tínhamos vindo 

à procura da neve debaixo dos troncos, atirámos pequenas pedras 

às fundações do vale. E como parece branco e nítido o inverno. 

 

 O branco e a monotonia indicados nesses últimos versos – mas ainda com as 

“pequenas pedras” a indicarem a dor – parecem reforçar a repetição e não-mudança 

presentes naquele local. Para encontrar aventura e transformações, é preciso migrar e 

“deslizar pelo mundo inteiro” que se vê por trás de Vila Real, já que, mesmo em contexto 

contemporâneo, ainda é possível procurar o risco e a aventura na viagem. É a partir desse 

desejo e, poder-se-ia dizer, dessa necessidade, que o Eu de RPC transitará por diversas 

cidades sem nelas fixar-se por meio de residências ou pessoas, vivenciando o efêmero 

que cada um desses lugares poderá oferecer sem conseguir, todavia, saciar o desassossego 

que sente.  

 Se, por um lado, não há nessa poesia um enraizamento às terras visitadas, existe, 

por outro, uma fidelidade a certa forma de viajar. Essa fidelidade não se manifesta como 

um compromisso claramente declarado pelo sujeito poético, mas pode ser observada por 

meio de hábitos e comportamentos repetidos exaustivamente nos versos, que nos fazem 

atentar para o perfil que esse sujeito adota em situação de viagem. Para pensar esse perfil, 

trago a contribuição de Renato Modernell em seu livro Em Trânsito, quando este traçou 
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as diferenças entre o que nomeou viajante poliano (ao estilo de Marco Polo) e viajante 

colombiano (como Colombo), aproximando essa distinção da entre viajante e turista, uma 

vez que enquanto o viajante poliano/ viajante “têm o seu maior interesse no percurso, no 

fluxo do movimento” (MODERNELL, 2011, p.54), o colombiano/ turista “mira, 

sobretudo, a meta e as vantagens que podem obter ao alcançá-la” (MODERNELL, 2011, 

p. 55). Ainda sobre o tema, o autor traz uma longa citação de Cecília Meireles, que assim 

diz: 

 

Grande é a diferença entre o turista e o viajante. O primeiro é uma criatura 

feliz, que parte por este mundo com a sua máquina fotográfica a tiracolo, o 

guia no bolso, um sucinto vocabulário entre os dentes: seu destino é caminhar 

pela superfície das coisas, como do mundo, com a curiosidade suficiente para 

passar de um ponto a outro, olhando o que lhe apontam, comprando o que lhe 

agrada, expedindo muitos postais, tudo com uma agradável fluidez, sem apego 

nem compromisso, uma vez que já sabe, por experiência, que há sempre uma 

paisagem por detrás da outra, e o dia seguinte lhe dará tantas surpresas quanto 

a véspera. 

O viajante é criatura menos feliz, de movimentos mais vagarosos, todo 

enredado em afetos, querendo morar em cada coisa, descer à origem de tudo, 

amar loucamente cada aspecto do caminho, desde as pedras mais toscas às mais 

sublimadas almas do passado, do presente e até do futuro – um futuro que ele 

nem conhecerá. O turista murmura como pode o idioma do lugar que atravessa, 

e considera-se inteligente e venturoso se consegue ser entendido numa loja, 

numa rua, num hotel.  

O viajante dá para descobrir semelhanças e diferenças de linguagem, perfura 

dicionários, procura raízes, descobre um mundo histórico, filosófico, religioso 

e poético em palavras aparentemente banais; entra em livrarias, em bibliotecas, 

compra alfarrábios, deslumbra-se a mirar aqueles foscos papéis e leva, para 

tomar um apontamento, mais tempo que o turista em percorrer uma cidade 

inteira. [...] 

O turista já andou léguas, já gastou a sola dos sapatos e todos os rolos da 

máquina – e o viajante continua ali, aprisionado, inerme, sem máquina, sem 

prospectos, sem lápis, só com os seus olhos, a sua memória, o seu amor. 

(MEIRELES, 1999, p. 101-104 apud MODERNELL, 2011, p. 55-56) 

 

 Existem, portanto, diferenças fundamentais entre as duas categorias, baseadas 

principalmente na distinção entre a imediaticidade, velocidade e felicidade do turista, 

preocupado com as metas que poderá alcançar (podendo ser desde objetivos históricos 

como os de Colombo a simples fotografias registradas e produtos adquiridos durante a 

viagem, intentos mais comuns ao nosso tempo), e a lentidão do viajante, que constrói 

significados através do cruzamento entre observação, reflexão e memória, sendo, desse 

modo, mais interessado no percurso de suas andanças e, portanto, mais meditativo. 

 Como já vimos anteriormente, na era do turismo de massa em que vivemos a figura 

do turista está muito mais presente, sobretudo mais recentemente, quando viagens de 

férias se tornaram sinônimo de exibição virtual e consumismo de objetos importados. A 

experiência de descobrir novos lugares é interrompida pela instantaneidade com que é 
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compartilhada e exibida online, ao mesmo tempo em que esses mesmos lugares são 

reduzidos a pano de fundo de fotografias e vídeos ou a miniaturas facilmente adquiridas 

em lojas de souvenirs, sendo completamente descontextualizadas de seu significado 

histórico-social. Não é dessa maneira, todavia, que se comporta o sujeito poético de Rui 

Pires Cabral, que se aproxima muito mais do viajante, ao demorar seu olhar em objetos 

triviais que despertam pensamentos, recordações e a imaginação, como podemos notar 

no seguinte poema: 

 

Convenhamos que em Stratford somos todos 

turistas. Mas há muitos reformados alemães 

na casa do Bardo em Henley Street, pelo que 

preferimos visitar a do genro – o que casou  

com Susanna e era médico. Hall’s Croft: sombras 

molhadas de verniz, peças exemplares da arte  

do restauro que dão testemunho do tempo, mas 

parecem ter perdido para sempre a propriedade 

 

de envelhecer como o resto, como nós. É certo, 

aqui já correu todo o sangue que havia de correr.  

Depressa me desinteresso do que vai debitando 

o cicerone pela casa, retendo apenas (caprichos 

da atenção) que na época o sal era um luxo e 

um privilégio dos ricos. Tento imaginar John Hall 

e sua mulher sentados à mesa num qualquer 

serão de Outono, digamos 

 

por exemplo, em 1614 – receberiam aí o sogro 

para ceia íntima? Dar-lhe-iam a fruta da quinta, 

um copo de sidra, carne vermelha com sal a gosto? 

Talvez o instassem a ler, à falta de outras distracções 

– a voz treinada nos dissolutos teatros de Londres, 

o estreito lampejo da vela preso à argola de ouro 

na orelha esquerda (era um homem de posses), a mão 

um tanto trémula já – Go with me, like good angels, to 

my end... Ou, enfim, talvez se falasse ali mais usualmente 

de política e doenças: na verdade, nada vejo senão 

fantasias e abstracções, é tudo opaco e um pouco triste 

como um palco após o desenlace da tragédia. Os visitantes 

circulam, apontam e sussurram por detrás de um pano 

que caiu há séculos. Vai saber-nos bem voltar à rua 

soalheira, escolher o recanto mais bonito do jardim 

e partilhar o almoço com os excitáveis gansos do Avon.  

(PIRES CABRAL, 2005, p. 17-18) 

 

 Apesar de logo na abertura do poema termos a afirmação “Convenhamos que em 

Stratford somos todos/ turistas”, o termo é aqui relativizado pelo uso do plural. Logo, ele 

não se refere a uma característica singular do sujeito, mas algo próprio a “todos” nós. Em 

Stratford, cidade natal do dramaturgo inglês William Shakespeare, só nos resta 

excursionar com um distanciamento que, além de temporal, é também de admiração. O 
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eu lírico não é imune a tal sensação, mas, ainda assim, prefere afastar-se da “casa do 

Bardo em Henley Street” – o principal ponto de visitação da região – por ela estar com 

muitas pessoas, distanciando-se da massa turística. Ao adentrar a casa do genro do Bardo, 

o sujeito rapidamente desvia sua atenção do guia e retém-se em pequenos detalhes 

decorativos que o levam a especulações imaginativas sobre o cotidiano de Shakespeare 

no século XVI. Os devaneios do Eu chegam ao seu ápice com a fantasia de uma cena, 

digna das tragédias elisabetanas, do escritor com a mão “um tanto trémula já” citando a 

fala do Duque de Buckingham, personagem da peça Henrique VIII, transformando-a em 

um apelo de quem sente a morte aproximar-se: “Go with me, like good angels, to/ my 

end”8. Nesse momento, o sujeito acorda de suas imaginações e percebe o quanto, naquele 

lugar, “é tudo opaco e um pouco triste/ como um palco após o desenlace da tragédia”, 

sendo Hall’s Croft um testemunho da morte que alcançará a todos: “aqui já correu todo o 

sangue que havia de correr”. Assim, enquanto “Os visitantes/circulam, apontam e 

sussurram”, o eu poemático se distancia e diferencia deles ao cismar em pormenores que 

lhe permitem se transportar ao já morto contexto shakespeariano, artificialmente 

conservado em Stratford. Diante desse quadro, resta-lhe “escolher o recanto mais bonito 

do jardim/e partilhar o almoço com os excitáveis gansos do Avon”, vivenciando o 

presente ainda não extinto nesse local.  

 É por meio desse olhar detalhista e imaginativo que esse sujeito viajante percorre 

diversos lugares, que são, portanto, grande fonte de matéria para os poemas de RPC, 

tornando-se o deslocamento geográfico um dos temas mais abordados nessa obra, 

principalmente para os livros publicados até 2006. Muitos desses lugares percorridos 

podem ser mapeados, na medida em que são nomeados segundo referências reais. Nesse 

sentido, embora deva-se ter em mente que os espaços são construídos materialmente nos 

poemas – podendo ou não ter semelhanças com áreas reais -, é interessante analisar as 

regiões que foram escolhidas para serem reconfiguradas literariamente. Através de um 

levantamento que realizamos foram encontradas, até o presente momento, cento e 

sessenta e sete referências diretas a lugares nessa poesia9, incluindo-se cidades, 

províncias, regiões e países, o que por si só demonstra numericamente a importância do 

tema nessa obra. Nota-se também que, se referências a Portugal somam aproximadamente 

                                                           
8 “como anjos bons vinde até o fim comigo” (tradução de Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar 

Mendes) 
9 Foram levados em consideração os livros publicados até 2015, com exceção de Pensão Bellinzona e 

Outros Poemas (1994), por ser de difícil aquisição. O levantamento encontra-se nos apêndices desta 

dissertação de Mestrado.  
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28,74% do total – ficando somente atrás do Reino Unido, com 32,93% - e, portanto, 

ocupam uma posição de destaque, ao mesmo tempo essa porcentagem é quase 2,5 vezes 

menor que a soma dos outros países aludidos (71,26%). Portanto, o espaço estrangeiro é 

mais explorado do que o português nos versos de RPC, talvez porque “Em cidades 

estranhas/dispomos melhor dos sentidos, somos arriscados/nas nossas intuições” (PIRES 

CABRAL, 2003, p. 13) e seja justamente esse aguçamento dos sentidos combinado ao 

risco das intuições que o sujeito lírico busca em suas andanças pelo mundo.  

 Os lugares explorados são, não poucas vezes, descritos em detalhes, contribuindo 

significadamente para a construção do ambiente em que micronarrativas em versos são 

apresentadas. Esse aspecto narrativo e descritivo, segundo Rosa Maria Martelo, é 

predominante na poesia mais recente na qual se inclui a obra de Rui Pires Cabral, em que 

encontramos a “exploração lírica do fragmento narrativo em articulação com a 

valorização da experiência individual e da memória” (MARTELO, 2003, p.39), como 

podemos atestar no seguinte poema: 

 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 45 

 

Peluches e retratos criavam uma nódoa 

no ar à sua volta, o tempo chupava os olhos 

das bonecas como açúcar. 

 

Eu seguia aquelas ruas muito depois 

das janelas, pelos toldos que se abriam 

contra o volume da noite. 

 

Era o silêncio enrolado na tinta por entre 

as portas, uma espécie de estridência, vinha 

do fundo dos tectos. 

 

Não consigo explicar isto melhor. 

Os carros faziam uma música  

tão alegre nas esquinas. 

 
(PIRES CABRAL, 2003, p 15.)  

 

 O ambiente já nos é indicado no título, que fornece o endereço completo do que fora 

o Solar do vinho do Porto, em Lisboa, reformado por ocasião de seu sexagésimo quinto 

aniversário em 201110. O poema data, portanto, dantes da mudança, relatando uma 

atmosfera decadente do solar, que parece ser absorvido pelo tempo, na primeira estrofe. 

Em seguida, somos atentados para o sujeito que vivencia esse espaço e que, através do 

                                                           
10 Informações conseguidas no website do Instituto dos Vinhos do Porto < 

http://www.ivdp.pt/pt/docs/solar.pdf>, consultado em abril de 2015.  

http://www.ivdp.pt/pt/docs/solar.pdf
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olhar, “seguia aquelas ruas muito depois/das janelas”, observando o interior e o exterior 

do local. Examina-o, inclusive, pelos sons – ora o “silêncio na tinta por entre/ as portas”, 

ora “uma espécie de estridência”. A descrição do solar é, porém, interrompida pela 

declaração de impotência do eu lírico (“Não consigo explicar isto melhor”), seguida de 

uma mudança de foco de dentro para fora, assim como de negatividade/ decadência para 

“uma música/tão alegre nas esquinas”. Essa quebra demonstra que, apesar do forte teor 

narrativo-descritivo, o poema não pode dar conta da realidade experimentada, não é 

possível explicar o ambiente vivenciado pelo sujeito em São Pedro de Alcântara, 45. Em 

outras palavras, “Há uma narratividade sobre o estar no mundo e o estar na escrita, sobre 

a luta contínua para que a linguagem ocupe o espaço vazio entre o sujeito e o mundo” 

(ALVES, 2001, p. 62). Assim, apesar da alusão e caracterização de lugares em muitos 

poemas de Rui Pires Cabral, os versos sabem-se frágeis em sua tentativa de captar o 

espaço e, diante disso, não se limitam a caracterizar os caminhos atravessados pelo Eu ou 

a contar as experiências por ele vividas nesses locais. Ao contrário disso, as viagens 

evocadas pelo sujeito funcionam como ponto de partida para diversas reflexões e 

questionamentos, envolvendo, sobretudo, tópicos como a efemeridade, a solidão, a 

angústia e a existência. Pode-se considerar então, que, para além de um mero 

subjetivismo, há também um traço intimista nesses poemas, na medida em que questões 

ontológicas são levantadas a partir de uma interação entre o sujeito viajante/observador e 

os lugares viajados/observados11. Em alguns momentos, as referências topográficas 

funcionam somente como plano de fundo de ponderações existenciais que se sobrepõem 

às descrições, como no caso de “Charlecote Gardens”, em que o parque vitoriano situado 

em Warwick só é mencionado no título, dando lugar a reflexões sobre vida e morte:  

 
Entregas as rédeas da vida ao teu gémeo, 

um monstro de maneiras impecáveis. 

Viver é ser cúmplice da estupidez do mundo, 

decerto as tuas próprias ilusões to dirão. 

Já deste de comer ao escuro no teu quarto 

e sabes que foste precedido em todos os teus 

pensamentos. Mas descansa. Tem fé. 

Não foste o primeiro nem serás o último 

a deixar morrer a alma antes do corpo. 

 

Ela ressuscita. 

 

(PIRES CABRAL, 2003, p. 12)  

 

                                                           
11 Baseio-me aqui na distinção entre subjetividade e intimismo explorada pela Profª Drª Annie Fernandes 

(USP) durante o curso de curta duração “Subjetividade, intimismo, escrita do eu e a poesia portuguesa 

moderna”, realizado na Universidade Federal Fluminense no período de 17 a 19 de março de 2015.  
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 Diferentemente do que ocorria no Romantismo, não há aqui uma projeção dos 

sentimentos do eu lírico na natureza, mas sim uma interação entre sujeito e espaço por 

meio da qual a emotividade do poema se constrói. Essa imbricação pode ser melhor 

entendida à luz do conceito de paisagem formulado por Michel (COLLOT, 2011, p. 13), 

segundo o qual: 

 

A paisagem não é um puro objeto em face do qual o sujeito poderá se situar 

numa relação de exterioridade, ela se revela numa experiência em que sujeito 

e objeto são inseparáveis, não somente porque o objeto espacial é constituído 

pelo sujeito, mas também porque o sujeito, por sua vez, encontra-se 

englobado pelo espaço [...] é um espaço considerado a partir de mim como 

grau zero da espacialidade. Eu não o vejo segundo seu invólucro exterior, eu 

o vejo de dentro, sou aí englobado.  

 

 Dessa maneira, o conjunto de referências topográficas aludidas nos livros de RPC 

se torna um verdadeiro inventário de lugares subjetivamente constituídos: um mapa de 

experiências de memória e afeto. Em poema de Longe da Aldeia, o sujeito afirma “[...] a 

minha geografia é vaga//e omissa como a dos velhos cartógrafos/ que desenhavam um 

mundo cheio de espaços/ em branco” (PIRES CABRAL, 2005, p. 40) e, assim, aproxima 

seus percursos aos dos antigos navegantes que, guiados por mapas insuficientes, 

desenhavam sua cartografia conforme experimentavam os espaços anteriormente 

desconhecidos. Ao longo de suas viagens, o eu lírico pirescabralino esboça seu mapa 

pessoal conforme vivencia os espaços e os dota de significado afetivo, confrontando-se 

simultaneamente com novas áreas do mundo e de si.  

 Por tal motivo, muitas vezes o lugar invocado é caracterizado de maneira 

desorientada ou desviante, já que é apresentado pela visão do sujeito ali imerso, como 

uma imagem subjetivamente criada pela experiência, o que pode ser exemplificado no 

poema seguinte: 

 

MÜNSTER 

 

Os jovens turcos viviam com desenvoltura 

a rotina dos subúrbios, tinham herdado a consciência 

do exílio e um bigode etnográfico. Podiam ser vistos 

a vender haxixe na zona de Hiltrup, discursando 

no seu alemão indeclinável. 
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À noite vingavam a raça com os carros remendados 

nas grandes avenidas, nas rotundas cheias de coelhos 

a pular na relva. Diziam caralho enquanto enrolavam 

um charro, julgo que em nossa homenagem. 

(PIRES CABRAL, 1997, p.40) 

 

 O título do poema evoca uma cidade alemã, famosa por sua universidade e pelo 

vasto uso de bicicletas por seus habitantes. Porém, logo ao início pode-se notar que o 

enfoque não é nos alemães, mas sim nos turcos que habitam Münster. É interessante saber 

que, formando o maior contingente de estrangeiros na Alemanha, os turcos chegaram ao 

país nas décadas de 60 e 70 realizando trabalhos braçais para reerguer a economia 

destruída pela Segunda Guerra. Todavia, eles deveriam trabalhar em território alemão 

sem construir vínculos, tendo que retornar à Turquia após cumprir sua função, o que, 

porém, nem sempre foi realizado, fazendo com que muitos turcos tenham permanecido e 

construído famílias em cidades como Münster. A maioria vive em lugares menos 

prestigiados, “zonas desqualificadas, desclassificadas, onde encontram refúgio os 

indivíduos evadidos do quarto mundo, da clandestinidade e da precariedade” (AUGÉ, 

2010, p. 35), e sofrem preconceito tanto por sua nacionalidade quanto pela religião12.  

 Isto posto, podemos entender melhor o contexto em que se insere o poema de RPC, 

que traça os hábitos desse povo encontrado em meio a visita do sujeito poemático a esta 

cidade. Cria-se, em todo o decorrer dos versos, uma atmosfera de marginalidade e 

clandestinidade, na medida em que os turcos “viviam com desenvoltura/a rotina dos 

subúrbios”, vendendo e usando drogas ilícitas em uma região suburbana da cidade 

(Hiltrup), falando alemão com certa dificuldade e dirigindo “carros remendados”. Uma 

ideia de desajuste, não-pertencimento (“tinham herdado a consciência/do exílio”), 

também se faz presente, o que facilita a identificação do Eu com essas pessoas (“Diziam 

caralho enquanto enrolavam/ um charro, julgo que em nossa homenagem.”) Ao julgar 

que o ato de dizer “caralho” era em sua homenagem, o Eu estabelece certa ligação com o 

povo que, juntamente de portugueses, migrou para trabalhar na Alemanha décadas atrás 

e que, assim como o sujeito, não consegue firmar raízes naquele lugar. Ambos vivem à 

superfície daquela terra como estrangeiros clandestinos.  

                                                           
12 Informações retiradas principalmente de texto disponível em < http://www.dw.de/a-saga-dos-turcos-na-

alemanha/a-542993>, consultado em janeiro de 2015.  

http://www.dw.de/a-saga-dos-turcos-na-alemanha/a-542993
http://www.dw.de/a-saga-dos-turcos-na-alemanha/a-542993
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 Desse modo, Münster é caracterizada nesse poema de maneira desviante, visto que 

nos é apresentada por um viés marginalizado, de acordo com o olhar do sujeito, 

constituindo-se como uma cidade muito mais turca ou portuguesa do que propriamente 

alemã. De maneira semelhante, em alguns poemas mescla-se percepção e memória, em 

um movimento de sobreposição e entrelaçamento entre presente e passado, aqui e lá: 

 

LUZERNA 

Ainda chove nas montras, à altura dos relógios 

nas fachadas. A cidade não se esgota 

sobre a pele, há imagens que levantam pedras 

na memória, lastram por dentro dos olhos, no poço 

do sangue. Como aquela vez que te vi  

ao cimo das escadas, o corpo inclinado 

para mim, o cabelo molhado. 

  

Suponho que virás sempre no sentido 

da água, no seu ritmo abrupto ao correr 

dos vidros. Dentro da concha onde te guardo, eu vejo  

os guarda-chuvas de Luzerna desfilando 

sobre a ponte. E todos avançam secretamente para ti. 

(PIRES CABRAL, 1997, p.47) 

 

 Luzerna pode ser pensada como cidade formada pela água, na medida em que possui 

vários rios, lagos e muita precipitação, e é justamente pelo signo da liquidez que esse 

poema é construído. A água liga dois tempos e espaços divergentes: a descrição do 

cenário é interrompida por “imagens que levantam pedras/na memória” e a cena de 

alguém com o cabelo molhado ao cimo das escadas mescla-se à percepção de Luzerna, 

traçando uma ligação indiscernível entre os dois na segunda estrofe. Tal ligação pode ser 

simbolizada pela imagem da ponte (“Dentro da concha onde te guardo, eu vejo /os guarda-

chuvas de Luzerna desfilando/sobre a ponte”) que, acima d’água, une dois pontos como 

o faz a reflexão do Eu. A aproximação entre esses elementos também se dá pelo uso 

constante de consoantes líquidas, presentes tanto nos “cabelos molhados” quanto em 

“Luzerna”, além de em tantas outras palavras ao longo do poema.  
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 Portanto, os lugares percorridos pelo eu-lírico são captados e filtrados por sua 

experiência, passando por suas escolhas, reflexões e lembranças, configurando-se, 

portanto, como paisagens: 

 

A paisagem não é a região, mas certa maneira de vê-la ou de figurá-la como 

“conjunto” perceptiva e/ou esteticamente organizado: ela jamais se encontra 

somente in situ, mas sempre também in visu e/ou in arte. Sua realidade é 

acessível apenas a partir de uma percepção e/ou de uma representação. 

Portanto, para compreender ou apreciar uma “paisagem” artística ou literária, 

importa menos compará-la a seu referente eventual (uma “extensão de região”) 

do que considerar a maneira como é “abarcada” e expressa. 

(COLLOT, 2013, p.50) 

 

 Nesse sentido, é mais interessante analisarmos como as paisagens trazidas nos 

poemas de RPC se relacionam com a subjetividade do eu lírico, construindo um todo de 

sentido baseado no intricamento eu – espaço, e como, por sua vez, esse vínculo é expresso 

liricamente. O mapa traçado pelas andanças do sujeito é metamorfoseado em verso pela 

errante escrita de Rui Pires Cabral, que, entre antropólogo e poeta, relata suas observações 

em seus cadernos de poesia.  

 

 

2.2. Travessias e encontros “Longe da Aldeia” 

 

 Dentro dessa associação entre experiência e escrita, o livro Longe da Aldeia (2005) 

desempenha um papel de destaque, na medida em que funciona como um diário de 

viagem em verso, sendo “formado por lembranças remetidas a episódios passados, 

registrados pela palavra poética” (OSÓRIO, 2013, p. 77) divididos em duas partes – “O 

coração da Inglaterra” e “Cidade dos desaparecidos” – que tratam, respectivamente, sobre 

três viagens à Inglaterra e sobre o regresso a casa, em Portugal. A primeira seção, cujos 

títulos dos poemas são registrados em língua inglesa, possui dezesseis poemas que 

relatam as expectativas, buscas e vivências do eu-lírico em território inglês; enquanto a 

segunda, um pouco mais extensa, têm vinte e dois poemas, mais longos e reflexivos, que 

expressam desconcertantes questionamentos e conclusões após essas viagens.  

 O poema de abertura – cujo título é homônimo ao da primeira parte, mas agora em 

língua inglesa – ilustra de maneira concisa a atmosfera de Longe da Aldeia, funcionando 

como “um anúncio da reconstrução mnemônica de tais viagens presente ao longo de todo 

esse livro” (OSÓRIO, 2013, p.79):  
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THE HEART OF ENGLAND 

 

Eu queria o movimento, a inútil beleza 

de tudo. Terraços sobre ruas estrangeiras,  

solos de trompete. In the evening when 

the day is through. Não era o amor, era  

uma alegria mais complicada: nesse ano 

 

eu regressei três vezes ao coração da Inglaterra 

 

e entre os velhos monumentos do condado,  

a que a distinção da morte dava um delicado lustro,  

não era certo que encontrasse o que procurava.  

Mas às vezes pressentia o pouco que valiam 

as palavras e tudo o que não fosse estar ali  

naquele momento, iludido e sustentado 

pela luz de uma canção em terras estranhas. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 9) 

 

 É notável nesses versos o desejo do movimento e da chamada “inútil beleza/de 

tudo”, desde terraços a canções13. Esse desejo, porém, não é algo simples, não pode ser 

explicado (“Não era o amor, era /uma alegria mais complicada”) e está relacionado ao 

fato de naquele ano o sujeito ter regressado três vezes ao coração da Inglaterra. O verso 

isolado utilizado para essa revelação constitui-se como um elemento de extrema 

importância, já que se coloca em posição central e divide o poema em três estrofes, 

especializando no próprio corpo poemático os três regressos à Inglaterra e os três 

momentos vivenciados pelo sujeito em viagem: a ida, as viagens em si e a volta. Além 

disso, reintroduz a expressão “coração da Inglaterra”, que se refere duplamente à região 

central do país (formada pelas regiões de Derbyshire, Staffordshire, Shropshire, West 

Midlands, Worcestershire, Warwickshire, Herefordshire e Gloucestershire) e ao desejo 

de se explorar profunda e emocionalmente essa área. Se a primeira estrofe parece 

demonstrar as expectativas antes da partida, a última já indica algumas das angustiantes 

conclusões ao final da jornada. Vocábulos como “velhos”, “morte”, “pouco”, “iludido”, 

                                                           
13 A canção referida no poema pelos versos em itálico é “Time after time”, composta por Sammy Cahn e 

Jule Styne em 1947. 
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além do emprego da negação, contribuem para o clima negativo de quando se descobre 

que “não era certo que encontrasse o que [se] procurava”. Nesse sentido, “The heart of 

England” sintetiza os movimentos cartográficos e existenciais que serão feitos ao longo 

de todo o livro. 

 

 

Figura 2: Capa de "Longe da Aldeia", de 2005. 

 

 No decorrer da primeira parte, encontramos relatos e descrições de lugares e pessoas 

– “Os vizinhos eram do Médio Oriente/ e cozinhavam fígado de galinha/ com azeite e 

especiarias/ de pacote” (PIRES CABRAL, 2005, p. 12) –, encontros efêmeros – “Foi um 

amor imprevidente como convinha/ ao sentimento da época e do lugar” (PIRES 

CABRAL, 2005, p. 13) –, mas, acima de tudo, reflexões a partir do que se vê e 

experimenta. Assim, “não é a região [o país], mas aspecto[s] da região [país] tal como se 

apresenta ao olhar de um observador” (COLLOT, 2013, p. 25-26) que são ressaltados. O 

coração da Inglaterra é explorado pelo viés pessoal e afetivo de um sujeito desassossegado 

que decidiu registrar suas três viagens em uma espécie de “diário em versos”. A esse 

respeito, é importante lembrar, conforme enfatiza Renato (MODERNELL, 2011, p. 48), 

que: 

 

em geral, um texto de viagem é produzido a posteriori. Isso significa que o 

narrador, ao escrever, está num estado psicológico diferente do que estava no 

momento em que viveu a experiência [...] A [pessoa] que lembra a viagem já 

não é mais aquela que viajou e a registra em palavras.  
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 Portanto, ao rememorar as vivências e observações feitas em território inglês no 

papel, o sujeito lírico está triplamente distante – espacialmente, temporalmente e 

psicologicamente – dessas experiências. Esse distanciamento lhe proporcionará uma 

visão crítico-reflexiva sobre os acontecimentos, que dotará muitos dos poemas com um 

tom melancólico, como observado em “The heart of England”.  

 

 

Figura 3: Região conhecida como "the heart", no centro da Inglaterra, destacada no mapa do Reino Unido 

 

 Desse modo, apesar do insistente uso do presente ou do pretérito imperfeito em 

tentativa de trazer essas recordações ao tempo presente, atualizando-as através do ato de 

escrita, mesclam-se nos poemas a sensação de instantaneidade dos episódios e as 

ponderações carregadas de questionamentos pós-viagem. Os poemas condensam, a um 

só tempo, a expectativa durante os deslocamentos e a sabedoria adquirida ao retorno: 

 

KENILWORTH 

 

Esta tarde onde te levam 

os verdes campos 

de Kenilworth? –  

 

à sombra que deixaste 

em casa, sequestrada 

pelo mesmo desconsolo 

e as mesmas incertas razões 

num ermo de livros e pó? –  

 

essa sombra a que darás, 

no teu regresso, o encargo de dizer 

os verdes campos de Kenilworth, 
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a figura de outro engano? 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 20)  

 

 O poema acima, também tripartido, demonstra bem essa combinação de tempos ao 

trazer indagações acerca de momentos distintos. A primeira estrofe, ancorada no presente, 

ilustra expectativas em relação ao local (Kenilworth) e ao tempo (esta tarde) vividos, 

presentificando-os. Porém, esse processo é interrompido duplamente pelo corte do verso 

e pelo uso do travessão, desembocando em outra estrofe. Essa segunda estrofe, 

desenvolvida entre dois travessões, funciona como uma digressão ao passado, resgatado 

tanto pelo emprego do pretérito perfeito (“deixaste”), como pelo uso dos vocábulos 

“sombra”, “casa” e “pó” e dos pronomes “mesmo” e “mesmas”, que indicam repetição. 

Desse modo, o vislumbre do passado enseja a percepção de que a vida nada mais é do 

que uma sucessão de repetições de erros, sendo inútil qualquer ilusão do contrário: 

“Rodas e repetições, é assim o tempo/ na carne. Mas o que aprendeste/ com o primeiro 

desengano não te preparou/ para o segundo, o terceiro e todos/ os que se seguiram” 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 11). Desse modo, na terceira estrofe, questiona-se a 

probabilidade de futuramente (“darás”) os verdes campos de Kenilworth  nada mais serem 

do que “a figura de outro engano”.  

 Ao lermos Longe da Aldeia, observamos que essa compreensão melancólica vai se 

adensando gradualmente ao longo dos poemas. Conforme o sujeito adentra as 

profundezas da Inglaterra, tentando imergir naquele tempo e espaço, mais lhe fica claro 

que aquele lugar não lhe pertence, que não lhe é possível fincar raízes ali: 

 

[...] parece-me estranho  

que a minha vida possa ser 

este impreciso modo de sentir.  

O quê, ao certo? Na verdade 

 

pouco mais que o vago desconcerto 

de me achar exactamente aqui, 

sem o ter desejado em especial. 

Ao meio-dia, com o sol a pino, 

um tanto farto de mim e do resto 

na quieta província dos outros.  

(PIRES CABRAL, 2005, p. 24) 

 

 Diante desse sentimento de desconcerto, o que lhe resta é abandonar a “quieta 

província dos outros” e retornar à terra natal. A segunda parte do livro – “Cidade dos 

desaparecidos” – aborda esse regresso e a tentativa de recomeço, esboçada 

magistralmente em seu primeiro poema, “Recomeço”: 
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O primeiro cigarro do dia é na varanda 

quando faz sol: misteriosamente o terraço 

do vizinho continua a concentrar a tristeza 

do bairro inteiro. Mal acordado, juntas as linhas 

que te permitem perceber quem és, onde estás, 

o que terás de fazer a seguir. E a angústia 

que te abraça é a memória mais antiga 

que possuis, vem das casas de Bragança 

e Moncorvo, já a conhecias antes de lhes seres 

formalmente apresentado. Tu nunca quiseste  

pertencer. Só à ponta da navalha. Só no fundo 

do beco, encurralado. Meu Deus, que vocação 

para o desassossego. Mas será um sinal de resistência 

ou uma espécie de defeito anímico? Tanto faz, 

vamos, põe a cafeteira ao lume. E recomeça. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 29) 

 

 O mesmo hábito de fumar o primeiro cigarro na varanda, a mesma tristeza na 

vizinhança e no bairro e a mesma consciência de si como um ser angustiado por ser 

incapaz de pertencer. Se regressar à pátria é doloroso, recomeçar a própria vida e rotina 

o é ainda mais: as expectativas antes da viagem concretizaram-se em ilusões e, no 

momento do retorno, o que resta são lembranças desgastadas e a convicção de se ter uma 

“vocação/ para o desassossego” da qual não se conhece causa ou solução, já que essa 

angústia “é a memória mais antiga” que se possui.  Ainda assim, o que se pode fazer é 

seguir em frente, pois o retorno implica um recomeço: “vamos, põe a cafeteira ao lume. 

E recomeça. ”  

 Nesse recomeço, sobressaltam-se lembranças e reflexões amargas que são 

relacionadas à experiência da escrita, nessa segunda parte vinculada às cismas do 

pensamento desse eu lírico angustiado: 

 

[...] São certas fixações  

da consciência, coisas que andam 

pela casa à procura de um lugar 

 

e entram clandestinas no poema. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 30) 
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[...] Antigamente não sabíamos 

quase nada e ninguém ensombrava 

o nosso sangue: o desamor era apenas 

um motivo para dividir ao meio 

o fundo calafrio de alguns versos. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 35) 

 

 

 Ponderações e recordações são, portanto, registradas no “fundo calafrio” dos versos 

que, se em “O coração da Inglaterra” funcionavam como um diário de viagem mapeando 

espaços observados, nesta segunda parte parecem trazer mais profundamente as inquietas 

meditações proporcionadas pela volta à casa. Do mesmo modo que não se compreende o 

próprio desconsolo, não se percebe a natureza e o propósito da poesia, mas, ainda assim, 

se escreve: 

 

NÃO HÁ OUTRO CAMINHO 

para o Vítor 

 

Os poemas podem ser desolados  

como uma carta devolvida,  

por abrir. E podem ser o contrário  

disso. A sua verdadeira consequência  

raramente nos é revelada. Quando,  

a meio de uma tarde indistinta, ou então 

à noite, depois dos trabalhos do dia,  

a poesia acomete o pensamento,  

nós ficamos de repente mais separados  

das coisas, mais sozinhos com as nossas  

obsessões. E não sabemos quem poderá  

acolher-nos nessa estranha, intranquila  

condição. Haverá quem nos diga, no fim  

de tudo: eu conheço-te e senti a tua falta?  

Não sabemos. Mas escrevemos, ainda  

assim. Regressamos a essa solidão com que  

esperamos merecer, imagine-se,  

a companhia de outra solidão. Escrevemos,  

regressamos. Não há outro caminho. 

(PIRES CABRAL, 2005, p.49) 
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 As três viagens ao coração da Inglaterra permitiram, portanto, tanto a exploração de 

territórios como um adensamento de reflexões sobre si pelo sujeito, potencializado pelo 

ato de escrita ao retorno. Nesse sentido, da mesma forma que um etnólogo, esse eu lírico 

“viaja sempre, mesmo quando trabalha nos subúrbios de uma cidade de seu país. É uma 

viagem do interior. Ele viaja entre dois estados de alma, entre dois estados de espírito, 

entre um texto a vir e um texto advindo, entre um antes e um depois. ” (AUGÉ, 2010, p. 

82). Ao viajar pelo exterior, interioriza-se, entrevendo o desconcerto que o habita diante 

do mundo e dos outros, mesmo em sua própria terra, afinal: 

 

Muitas vezes não amei Lisboa, 

não soube amá-la ao anoitecer 

dos dias úteis, quando era gasta, 

parada e suja, e nos autocarros 

quase vazios viajava de luz acesa 

a entranhada tristeza do mundo 

que foi a minha primeira e mais 

precoce intuição. Grande cidade 

dos desaparecidos, eu não tive 

tantas vezes a saúde de gostar 

dos teus pequenos jardins 

abandonados. Quando nos cafés 

já iam desligando as máquinas 

e do outro lado da linha ninguém 

voltava jamais a responder 

como eu queria, quantas vezes 

não pude achar o sítio e o sossego 

para esquecer e dormir? Mesmo assim, 

eu não te fiz justiça, Lisboa, quando 

me queixei de ti: eu não era exemplo, 

eu sempre estranhei um pouco a cama 

                                             da vida. 

                                             (PIRES CABRAL, 2005, p. 51) 
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 Sempre estranhando “a cama/ da vida” (PIRES CABRAL, 2005, p. 51), esse 

transeunte passa, como vimos, por diversas cidades, onde acaba por esbarrar em outras 

pessoas. Esses encontros, ainda que efêmeros, possibilitam vivências e reflexões ao eu 

lírico e, nesse sentido, tanto o atravessamento de espaços quanto o convívio com as 

pessoas presentes nesses lugares funcionam como ferramentas para pensar a si e a sua 

existência frente ao mundo. Como nos lembra (TODOROV, 2006, p. 238): 

 

A existência dos outros ao nosso redor não é um puro acidente, os outros não 

são simplesmente sujeitos solitários, comparáveis ao eu mergulhado em sua 

meditação; também fazem parte dele: o eu não existe sem um tu. Não se pode 

chegar ao fundo de si excluindo-se os outros. O mesmo se dá com os países 

estrangeiros, com as culturas diferentes: aquele que só conhece o seu corre 

sempre o risco de confundir cultura e natureza, de instituir o hábito como 

norma, de generalizar a partir de um exemplo único: ele mesmo.  

 

 Dessa maneira, o contato com o outro permite variadas experiências e consequentes 

meditações por parte do sujeito. Esses encontros, porém, são de naturezas diversas, uma 

vez que podem se configurar em observações à distância (como já vimos no poema 

“Münster”) ou em relações mais próximas, de cunho erótico-amoroso. No primeiro caso 

não há propriamente o estabelecimento de uma relação, mas sim um convívio, um 

compartilhamento de espaço que propicia a observação, como ocorre também em 

“Budapeste”, outro poema de Música antológica & onze cidades: 

 

BUDAPESTE 

 

Frau Szabo está a pôr flores 

na entrada, faz estalar a madeira junto ao vão 

das portas. Parece-me que já conheço 

este lugar, esta espécie de verde 

nas paredes, a claraboia toldada pela fuligem. 

 

Ainda a pouco eu era um forasteiro a olhar 

na ponte. Uma criança atirou papéis para o rio 

e foi castigada, falava-se uma língua 

assustadora. 

 

Vir de tão longe para encontrar a sombra 

de uma casa demolida. Jesus com olhos de corça 

e o coração à mostra. E na casa de banho 

a grande banheira de esmalte, com pés. 

(PIRES CABRAL, 1997, p. 42) 
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 O exame atento de uma mulher14, uma criança (e provavelmente seus pais), e dos 

arredores onde estes e o eu lírico se encontram suscitam recordações de um antigo lar. A 

partir da visão de Frau Szabo adornando a entrada de sua casa, o sujeito lembra de uma 

casa já conhecida por ele, associada a esta pela “espécie de verde/ nas paredes” e “a 

claraboia toldada pela fuligem”, dando-lhe a sensação de já conhecer este lugar. Essa 

rememoração leva a um breve passado em que se “era um forasteiro a olhar/ na ponte”, 

onde o sujeito avistou uma criança jogando papéis no rio e sendo castigada, 

provavelmente, por sua família, que falava uma língua “assustadora”. Novamente, a cena 

transporta o eu lírico ao passado, já que na terceira estrofe ele afirma que “veio de tão 

longe para encontrar a sombra/de uma casa demolida”, na medida em que as pessoas e 

lugares que observa o fazem (re) encontrar as ruínas de uma antiga morada, na qual se 

encontrava a figura de “Jesus com olhos de corça/ e o coração à mostra” e uma “banheira 

de esmalte, com pés”.  

 Assim, ainda que não haja um contato próximo com os indivíduos encontrados 

durante a passagem por Budapeste neste poema, a simples visão deles possibilita 

associações e identificações com eles. Frau Szabo, como o próprio uso do itálico indica, 

é de origem alemã e, portanto, faz parte de uma minoria naquele território, sendo tão 

estrangeira como o sujeito que a observa. Há aqui, assim como vimos em “Münster”, um 

compartilhamento da condição de marginalidade que permite uma ligação entre os dois, 

ainda que à distância. De maneira semelhante, o eu lírico alia-se à criança castigada por 

fazer algo “fora da norma”, percebendo na fala dos pais uma língua tão assustadora quanto 

as repreensões que a criança provavelmente estava a escutar. Finalmente, o vínculo com 

essas duas pessoas é reforçado pela lembrança de um antigo lar, onde se via o verde 

encontrado na casa da Frau e provavelmente também dentro da qual uma criança ouvia 

reclamações de sua família. A estadia em Budapeste, mesmo levando-o a outras paisagens 

e pessoas, teima em trazer “a sombra/ de uma casa demolida” de volta ao sujeito.  

 Entretanto, às vezes uma dessas pessoas se distancia da massa observada por meio 

de uma interação mais pessoal e direta com o sujeito. É o caso do “tu” de “Veneza”, que, 

embora pouco descrito (poucas informações são dadas além de sua origem colombiana, 

rosto atento e a menção a um reencontro dita por esse interlocutor), estabelece uma 

relação mais profunda, ainda que efêmera, com o eu lírico: 

 

                                                           
14 O termo alemão “Frau” designa um indivíduo adulto de sexo feminino.  
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VENEZA 

 

Falaste a noite toda sobre a vida na Colômbia 

enquanto o rasto dos postes intermitia no teu rosto 

atento, quase hierático. Tinha havido a comoção 

provocada por Gabriella na cabina dos jugoslavos  

e aquele italiano ruivo repetindo pedagogicamente 

paesi, castelli, àlberi, uma ladainha para pontuar 

o curso obstinado da nossa travessia. 

 

Por fim restava a madrugada sobre a água recolhida 

na laguna – por que me senti tão desarmado quando vi 

as fachadas de Veneza? E tu disseste que talvez 

nos voltássemos a encontrar, eram 6 da manhã no silêncio 

por onde os canais cumpriam mais depressa 

a sua lenta função. 

(PIRES CABRAL, 1997, p. 43)  

 

 Neste poema, o sujeito parece imerso na multidão de pessoas que atravessa Veneza 

de barco. Não há a distância observada em “Budapeste”: sabe-se de ocorrências durante 

a viagem (“Tinha havido a comoção/ provocada por Gabriella na cabina dos jugoslavos”), 

possui-se certa familiaridade com os turistas a bordo (Gabriella, os jugoslavos, “aquele 

italiano ruivo”) e, principalmente, há um contato mais próximo com o misterioso “tu” que 

nomeia a possibilidade de um outro encontro após a jornada. Porém, a separação parece 

ser a função mais provável desse encontro transitório, o que é reforçado pelo uso do 

advérbio “talvez” seguido de um espaço em branco que culmina no verso seguinte, em 

enjambement15, usando o imperfeito do subjuntivo (“voltássemos”) para novamente 

trazer a ideia de incerteza.  

                                                           
15 A The new princeton encyclopedia of poetry and poetics conceitua o enjambement como o “[...] Não-

alinhamento da estrutura métrica e do período sintático no fim do verso: o transbordamento na linha poética 

seguinte de uma frase sintática (com o seu contorno entoacional), iniciada na linha anterior sem junção 

importante ou uma pausa. O oposto do end-stopped [o verso em que não há enjambement] [...]. Na leitura, 

a não-coincidência das ordens sintáticas e métricas no [enjambement] tem o efeito de dar ao leitor 

"mensagens ambivalentes": o fechamento do padrão métrico na linha final implica uma paragem - não 

importa o quão infinitesimal -, enquanto a óbvia incompletude do período sintático diz "siga em frente". 

Um corta/elimina o outro. Esses sinais em conflito, ao aumentar a tensão legível, aumentam também a 

consciência, de modo que o leitor se torna mais consciente da palavra no fim da linha do que de suas 

antecedentes: a rima em si, por reforçar o fechamento, diminui esse efeito, enquanto que a ausência de rima, 
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 Esses encontros fugazes durante viagens são frequentes nos poemas de Rui Pires 

Cabral, sobretudo em seus primeiros livros. Em muitos deles, cenas de frágeis 

relacionamentos amorosos são descritas, pelo olhar de um sujeito que, a cada encontro, 

“[...] já sabia que a manhã não trazia/espaço que chegasse para os dois” (PIRES 

CABRAL, 1997, p. 23):  

 

[...] Lembro-me do desfecho da jornada, 

da mais triste despedida, e soube no mesmo instante 

que Tânger se tornaria negra, uma memória comum 

que afinal nos separava – que ironia – ali mesmo, 

a dois dias de distância, entre os amargos comboios 

de domingo.  

(PIRES CABRAL, 2003, p.23) 

 

 

Não tive a má intenção de te prender  

à minha vida. A música, o álcool,  

todo o ouropel da noite, eu só quis  

sossegar por algum tempo a dúvida 

 

que me castigava, antes que a manhã  

chegasse e a aranha do remorso  

descesse pelo seu alimento à mesa  

do pequeno-almoço.  

[...] 

 Como vês,  

foi sempre outra, e inútil, a minha  

fé – mas perdoa, se puderes, o pouco  

que soube fazer pela solidão dos dois. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 43) 

 

 

 Mesmo quando há um maior aprofundamento na relação, e consequentemente um 

período mais longo de convívio, a felicidade do casal parece não ter outro destino do que 

se tornar o vestígio de um amor morto após certo tempo, conforme demonstra este poema 

de Capitais da Solidão: 

 

DIANA OF LOVE 

 

Estávamos em Londres naquele dia de Setembro  

em que foi a enterrar a Princesa do Povo. Não havia  

barulho nos passeios, não havia casa aberta  

onde pudéssemos comprar qualquer coisa  

para merendar na relva de St James ou Kensington  

Gardens: os próprios parques tinham mergulhado  

num lutuoso torpor. Sentados à sombra, nós os dois 

 

estávamos exactamente a meio da nossa história. 

                                                           
no verso branco e livre, aumenta-o - na direção do mesmo objetivo” (PREMINGER, Alex; BROGAN, T. 

V. F (Ed.), 1993 apud OSÓRIO, 2013, p. 68-69. Tradução de Leonardo de Barros Sasaki).  
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Para trás, a lenta cadeia de acasos que culminou  

no encontro a desoras sob os astros duma gruta;  

pela frente, todos os maus passos que, somados,  

haveriam de ditar o nosso fim. Mas nessa tarde  

de sol e silêncio, enquanto a Inglaterra chorava  

aquela que na morte teve o nome do amor, 

 

estávamos juntos ainda – e sei que fomos felizes  

na cidade mais triste do mundo. Era sábado,  

uma mulher que passava vendeu-me um ramo  

de rosmaninho (for remembrance, dear): largos meses  

murchou numa gaveta. E quando dele me desfiz  

já não era um memento por Diana, mas o último  

vestígio de um amor tão morto quanto ela. 

(PIRES CABRAL, 2006, p. 12) 

 

 Assim, à “lenta cadeia de acasos que culminou” no início de um relacionamento 

correspondem “todos os maus passos que, somados,/haveriam de ditar” o fim do amor, 

cuja alegoria – um ramo de rosmaninho – murchará numa gaveta. Ainda que o casal tenha 

sido feliz “na cidade mais triste do mundo”, esse contentamento é tão mortal quanto a 

princesa que havia morrido naquele sábado de Londres.  

 

 

Figura 4: Capa de "Capitais da Solidão", de 2006 

 

 De número menos significativo são contatos, diálogos, com o que podemos nomear 

entidades do papel: nomes em livros16 ou cartas17, nomes em dedicatórias18, e, por vezes, 

                                                           
16 “Shirley Ann Eales” (2005, p. 21-22) 
17 “Cartas” (2005, p. 39) 
18 “Valcamonica” (1994, s/p), “Sing me to sleep” (1994, s/p), “Back to the old house” (1997, p. 20), “China 

doll” (1997, p.31), “Our darkness” (1997, p.34) “Vila Real” (1997, p. 49), “Victoriana” (2003, p. 16), “Não 
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com a própria poesia19. No primeiro caso, a relação eu – tu, mesmo mediada pelo papel, 

suscita reflexões assim como as que vimos entre o sujeito e pessoas por ele observadas, 

porém um pouco mais guiadas pela imaginação: 

 

[...]  

o livro que escolho, por metade  

de uma libra, traz no frontispício  

um nome e uma morada: Shirley Ann  

Eales, de Scottsville – um sumido  

autógrafo de maiúsculas magras  

e triangulares onde a imaginação 

encontra por enquanto pretexto 

 

e oxigénio suficientes para arder.  

O livro teve outra existência,  

pertenceu a outra casa, a outra mesa  

de cabeceira – e o pensamento,  

de tão óbvio, conjura de repente  

uma vertigem, é um corredor  

abruptopara a imensidão do mundo  

onde trafica o acaso. Ah, sabemos  

que a vida é improvável se damos  

por nós a cismar, a meio de uma tarde 

 

insípida, numa mulher desconhecida  

que lia poemas em Scottsville, nos anos  

70. Mas haverá aqui alguma espécie  

de sentido, algum sinal guardado  

para alguém mais sábio ou inocente  

do que eu? Não sei quem és  

nem onde estás agora, Shirley Ann,  

mas como seria belo se pudesses  

um dia encontrar, por obra da mesma  

sorte, o teu nome nestes versos. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 21- 22)  

 

 O “autógrafo de maiúsculas magras/ e triangulares” conjura uma vertigem na qual 

o sujeito imagina uma “mulher desconhecida/que lia poemas em Scottsville, nos anos/ 

70” e questiona a possibilidade da existência de “algum sinal guardado” ou sentido nesse 

inusitado encontro. Ao final da última estrofe, porém, o eu lírico se dirige diretamente a 

Shirley Ann, transformando-a em interlocutora, para depois assumir sua condição de 

poeta, ao desejar que “por obra da mesma/ sorte” a interlocutora que inspirou esses versos 

pudesse neles encontrar seu nome. Há aqui uma série de encontros, já que o primeiro foi 

                                                           
há outro caminho” (2005, p.49), “Sexta-feira” (2005, p. 38), “Fora do lugar” (2005, p.32), “É bom viver na 

terra? ” (2009, p.14), “Are the others happier? ” (2009, p.25), “Do coração da noite vinham apelos e 

silêncios” (2009, p.29), “Não tenhas confiança na tua juventude” (2009, p.31), “Ainda não é tarde” (2009, 

p.38), “This is now” (2009, p.45) “Rua do Rosário” (2011, p. 12), “Poço do génio” (2011, p. 15), “Uma 

casa na padaria” (2011, p. 16), “Walkman” (2011, p. 22), dentre outros.  
19 “O fim da aventura” (2006, p.20)  
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entre o eu lírico e o autógrafo de Shirley Ann dentro de um livro; o segundo, o que ocorre 

dentro do próprio poema escrito, na medida em que SAE torna-se interlocutora do sujeito 

– poeta; e, o terceiro e último, o encontro desejado pelo eu lírico, somente possível pelo 

eventual ato de leitura de Shirley Ann. É interessante notar que, se os relacionamentos 

amorosos presentes nos poemas se caracterizavam pela transitoriedade, aqui o diálogo 

através do papel parece ser mais fecundo, na medida em que provoca um entusiasmo no 

sujeito em relação a possibilidade de encontros futuros – ao contrário do que vimos, por 

exemplo, em “Veneza”.   

 Como lemos em “Não há outro caminho”, a poesia é uma “solidão com que/ 

esperamos merecer, imagine-se, / a companhia de outra solidão” (PIRES CABRAL, 

2005, p. 49) e, dessa maneira, pode-se procurar uma interlocução por meio dela, já que o 

próprio fazer poético pode configurar-se como encontro:  

 

O FIM DA AVENTURA 

 

À tarde sento-me no jardim do bairro 

onde os lódãos acolhem melros 

e enchem de sementes as inférteis 

alamedas de alcatrão. 

 

É o primeiro domingo sem ti, 

em tudo igual aos outros domingos: 

ruas despovoadas, grades nas montras 

escuras, um pacato mundo de vizinhos 

temporariamente ausentes. 

 

Deixo-me ficar ao frio um bom bocado, 

distraído pelo fútil desejo de ser 

o próximo estranho que atravesse  

a rua, de não ter sequer o abrigo  

de um nome. 

 

E, de súbito, ei-la que regressa, 

após meses de remanso em parte 

incerta: conjurei a sombra azeda  

que me sussurra ao ouvido. 

 

Cá está ela, sim, íngreme 

e sedenta. 

 

A poesia.  

(PIRES CABRAL, 2006, p. 20) 

 

 

 Há nos versos acima uma suspensão do encontro e da revelação da natureza do 

interlocutor, aludido somente por “ti” na segunda estrofe e por “la” e “ela”, 

respectivamente, na quarta e quinta estrofes, e caracterizado como uma “sombra azeda” 
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que chega “íngreme/ e sedenta”. É somente na última estrofe, em posição de destaque por 

contar com apenas um verso, que “A poesia” é anunciada como interlocutor do poeta, que 

a recebe “após meses de remanso em parte/incerta”. Identificado o “tu”, é interessante 

pensar em como a poesia é descrita pela visão do eu lírico: seu retorno é percebido por 

uma “sombra azeda” que sussurra ao ouvido do sujeito e é por ele conjurada, ou seja, 

repelida. Há, então, uma aura negativa que circunda o objeto poético, sendo este 

primeiramente afastado pelo poeta, ainda que este ato seja em vão, já que, “íngreme/ e 

sedenta”, a poesia parece impor sua presença ao sujeito, o que é enfatizado por sua 

posição de destaque em verso isolado no fecho do poema. Desse modo, a poesia vem até 

o poeta (e não o contrário), assaltando-o e o dominando quase como uma força divina, 

fazendo-o ceder a sua presença, escrevendo.  

 O ofício de poeta é, pois, algo que não pode ser controlado pelo sujeito, que realiza 

tal função questionando-se sobre sua existência e, por vezes, até mesmo rindo-se de sua 

estranha condição de poeta: 

 

[PASSAGEM DE PEÕES]  

 

À vinda do supermercado 

diz-me o pequeno monstro 

que às vezes me faz companhia: 

<<E qual é a tua razão de ser?>> 

 

Na rua, a tarde rola devagar 

entre prédios murchos – e ele 

acrescenta: <<Não me digas 

que são os versos.>> 

 

E ri-se. 

(PIRES CABRAL, 2006, p. 32) 

 

 

2.3. O nomadismo resistente de um forasteiro 

 

 Nessa poesia, como vimos anteriormente, um aspecto recorrentemente abordado 

é a incapacidade de fazer parte de algo: um eterno outcast, o eu-lírico desses versos tenta, 

em vão, firmar vínculos com pessoas – “E desde o primeiro, todos os corpos ganharam a 

sua distância/ como barcos a que não podias dar sentido” (PIRES CABRAL, 1997, p.24) 

-  e lugares - “E a partir de certa altura/ todas as cidades se parecem” (PIRES CABRAL, 

2005, p. 46). Após cruzar o coração da Inglaterra, no poema que encerra a primeira parte 

de Longe da Aldeia, o sujeito observa panoramicamente seis condados em Warwick e, 
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diante desse majestoso conjunto, compreende que o elo estabelecido com ele é frágil 

como um fio: 

  

TRINITY SUNDAY 

  

Inadvertido, reconheces  

o fio que te prende 

a este ponto do tempo 

e da paisagem. 

  

Na torre de St Mary’s, 

em Warwick, 

de onde se avistam 

seis condados. 

  

E assim chegas completo 

à tua canção, forasteiro. 

  

Sem nome, sem história. 

(PIRES CABRAL, 2005, p.26) 

 

 Ao completar sua viagem, o “forasteiro” encontra-se sem sequer o abrigo de um 

nome e de uma história, tamanho é seu apagamento frente àquele local. Se, de acordo 

com Nelson Brissac PEIXOTO (2010, p.154), “A viagem [...] é um percurso conflitante, 

um avançar rumo ao desconhecido e um apagar de todos os traços do passado. O que os 

motiva é uma vontade não apenas de mudar de nome, mas de ser algo inteiramente 

diferente. Mudar de mundo”, pode-se pensar que, embora naquele momento tenha se visto 

“Sem nome, sem história”, o sujeito de “Trinity Sunday” não conseguiu transformar-se 

em “algo inteiramente diferente”, tampouco “Mudar de mundo”. É justamente no mesmo 

mundo em que ele se encontra, naquele onde se sente desajustado e, portanto, dentro do 

qual só consegue possuir a identidade de “forasteiro”.  

 Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, “forasteiro” é “o que é 

estranho à terra onde se encontra; que ou o que é de fora.” (HOUAISS, 2001, p. 1370), 

semelhantemente à “estrangeiro”, “o que é de outro país, que ou o que é proveniente, 
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característico de outra nação. 2 (fig.) que ou o que não pertence ou que se considera como 

não pertencente a uma região, classe ou meio; forasteiro, ádvena.” (HOUAISS, 2001, p. 

1261). Em ambas as definições, encontramos o elemento do fora, do outro: do exterior; o 

próprio vocábulo “estrangeiro” provém do latim extraneus, de extra – “fora”. A mesma 

palavra latina também deu origem a “estranho”, que também pode designar “o que é de 

fora” (HOUAISS, 2001, p. 1261). Dessa maneira, é interessante notar que essas três 

denominações são utilizadas de forma recorrente na poesia de RPC, sobretudo quando o 

Eu se autonomeia: 

 

Agora és estrangeiro em sentido próprio  

(PIRES CABRAL, 2005, p.11) 

 

 

[...]Posso estar  

em qualquer lado, ser qualquer  

estrangeiro a beber café  

com açúcar amarelo no pub  

da aldeia. 

(PIRES CABRAL, 2005, p.24) 

 

Ainda há pouco eu era um forasteiro a olhar na ponte. 

(PIRES CABRAL, 1997, p.42) 

 

Deixo-me ficar ao frio um bom bocado,  

distraído pelo fútil desejo de ser  

o próximo estranho que atravesse  

a rua, de não ter sequer o abrigo  

de um nome. 

(PIRES CABRAL, 2006, p.20) 

 

 Em Estrangeiros para nós mesmos, Julia Kristeva desenvolve uma reflexão sobre 

a condição estrangeira que é bastante proveitosa para pensarmos nos versos de Rui Pires 

Cabral, na medida em que, para a pensadora, o que caracteriza o estrangeiro é: 

 

Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 

perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 
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suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno 

ar, a própria transição que exclui a parada. Pontos de referência, nada mais. O 

seu tempo? O de uma ressurreição que se lembra da morte e do antes, mas 

perde a glória do estar além: somente a impressão de um sursis, de ter 

escapado.  

(KRISTEVA, 1994, p.15) 

 

 A noção de espaço e tempo para o estrangeiro, dessa forma, é diferenciada. 

Continuamente em trânsito, “ele jamais está simplesmente dividido entre aqui e alhures, 

agora e antes” (KRISTEVA, 1994, p.18), mas sempre em outro lugar, não pertencendo a 

parte ou tempo algum. Na poesia aqui analisada, é notável, além da não fixação a lugares 

e pessoas, um desajustamento em relação ao mundo e à própria vida. Não se trata somente 

de países ou seus habitantes, o estranhamento é algo intrínseco e inescapável: “eu sempre 

estranhei um pouco a cama /da vida. ” (PIRES CABRAL, 2005, p. 51). Essa noção de 

estar permanentemente fora do lugar é também mencionada por Edward Said em seu livro 

de memórias, sobretudo nos capítulos referentes à infância do pensador palestino de 

família cristã, cuja “sensação predominante era a de sempre estar fora do lugar” (SAID, 

2004, p.19): 

[...] Cairo, uma cidade da qual sempre gostei, embora nunca tenha me sentido 

em casa nela. Descobri que nosso apartamento era alugado e que, apesar de 

algumas crianças da GPS acharem que éramos egípcios, sempre houve algo de 

‘exterior’ e de fora do lugar no que se referia a nós (a mim, em particular), mas 

eu não sabia bem por quê.  

 

 De maneira semelhante a Edward Said, o sujeito na poesia aqui analisada afirma: 

“a entranhada tristeza do mundo/ que foi a minha primeira e mais/ precoce intuição” 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 51), e, assim, vincula o estranhamento que sente as suas mais 

remotas memórias, caracterizando-o como um traço de nascença. Inapto à vida, resta-lhe 

continuar “a ser um estrangeiro em busca de um país imaginário” (PEIXOTO, p.160), já 

que não pode se encontrar dentro do mundo que o cerca. Contudo, embora essa natureza 

de forasteiro carregue consigo uma angústia, existe uma felicidade imbricada nesse 

constante vagar, ainda que seja uma “felicidade estranha”: 

 

É possível ser estrangeiro e ser feliz? O estrangeiro suscita uma nova ideia de 

felicidade. Entre fuga e origem: um limite frágil, uma homeostase provisória. 

Assentada, presente, por vezes incontestável, essa felicidade, entretanto, sabe 

estar em trânsito, como o fogo que somente brilha porque consome. A 

felicidade estranha do estrangeiro é a de manter essa eternidade em fuga ou 

esse transitório perpétuo. 



49 
 

 (KRISTEVA, 1994, p.12) 

 

 É essa tensão entre felicidade e desassossego que o arremessa nessa perpétua 

deambulação, tentando fugir de si mesmo, de sua torturante existência: “Para eles, a 

viagem acaba sendo um meio de romper o impasse em que vivem, de tentarem se 

encontrar.” (PEIXOTO, p. 151). Assim, a “vocação para o desassossego” instiga o 

movimento por parte do sujeito, provocando a necessidade de resistir, de tentar 

sobreviver, pelo nomadismo: 

 

 [...] Tu nunca quiseste  

pertencer. Só à ponta da navalha. Só no fundo 

do beco, encurralado. Meu Deus, que vocação 

para o desassossego. Mas será um sinal de resistência 

ou uma espécie de defeito anímico? Tanto faz, 

vamos, põe a cafeteira ao lume. E recomeça. 

(PIRES CABRAL, 2005, p. 29) 

 

 Nesse sentido, o nomadismo pode ser interpretado como uma insistente resistência, 

um teimoso vagar que o faz simultaneamente fugir de si e procurar um “território 

invisível”: 

 

A rejeição de um lado, o inacessível do outro: se tiver forças para não sucumbir 

a isso, resta procurar um caminho. Fixado a esse outro lugar, tão seguro quanto 

inabordável, o estrangeiro está pronto para fugir. Nenhum obstáculo o retém e 

todos os sofrimentos, todos os insultos, todas as rejeições lhe são indiferentes 

na busca desse território invisível e prometido, desse país que não existe mas 

que ele traz no seu sonho e que deve realmente ser chamado de um além. 

(KRISTEVA, 1994, p.13) 

 

 Revestido por um “louco impulso [...] em direção a um alhures sempre recuado, 

insaciado, inacessível” (KRISTEVA, 1994, p.13-14), o sujeito nômade deambula 

incessantemente, pois se “Não há outro caminho” (PIRES CABRAL, 2005, p.49), há, 

como me lembrou Charles Sousa20, este caminho. Como vimos anteriormente, nessa 

poesia o caminho é percorrido de maneira errante, o que implica uma forma de resistência, 

já que, como comenta o supracitado sociólogo Michel Maffesoli (1997, p.36): “A errância 

                                                           
20 Em comunicação no “Diálogos sobre poesia portuguesa – 9º encontro entre pesquisadores”, realizado no 

Real Gabinete Português de Leitura em 2014.  
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[...], além de seu aspecto fundador de todo conjunto social, [...] exprime, igualmente, a 

revolta, violenta ou discreta, contra a ordem estabelecida”21.  

 Se “Há qualquer coisa de desenfreado, de potencialmente libertário naquele que não 

se enraíza. ” (MAFFESOLI, 1997, p.153)22, a reflexão proposta pelo francês em Du 

Nomadisme relaciona essa inquietude a uma insubordinação às regras estabelecidas pelo 

Estado: “O nomadismo é totalmente antitético à forma do Estado Moderno” 

(MAFFESOLI, 1997, p.22). 23 Para o sociólogo, ainda: 

 

A reclusão praticada durante toda modernidade mostra, de todos os lados, 

sinais de fraqueza. Pouco importa quais são seus vetores: hippies, vagabundos, 

poetas, jovens sem referências, ou mesmo turistas em circuitos de férias 

programadas. O que é certo é que a ‘circulação’ retorna. Desordenada, 

turbilhonada, ela não deixa nada, ninguém, imune. Ela quebra os entraves, e os 

limites estabelecidos, qualquer que sejam seus domínios: político, ideológico, 

profissional, afetivo, cultural ou cultual, as barreiras desmoronam. Nada pode 

reter seu fluxo. O movimento ou a efervescência está dentro de todos. 

(MAFFESOLI, 1997, p.25)24 

 

 Ele percebe, desse modo, um retorno mais forte do nomadismo na sociedade no 

final do século XX por meio do movimento desordenado de seres que vêm “atrapalhar a 

quietude do sedentário” (MAFFESOLI, 1997, p.41) por representarem “a explosão, o 

transbordamento, em síntese, o que não é previsível” (MAFFESOLI, 1997, p.41)25 para 

aqueles que procuram seguir o dogmatismo do Estado.  

 De maneira semelhante a Maffesoli, – porém, importante ressaltar, anterior e com 

maior aprofundamento na reflexão – os filósofos Gilles DELEUZE e Félix GATTARI 

(1997) também partem do nomadismo territorial, baseado em tribos “primitivas”, para 

traçar todo um pensamento nômade. Em seu “Tratado de Nomadologia”, eles 

demonstram como a máquina de guerra nômade se contrapõe ao Estado que, por sua vez, 

                                                           
21 Tradução minha. No original: “L’errance est du nombre qui, outre son aspect fundateur de tout ensemble 

social, [...] exprime, également, la revolte, violente ou discrète, contre l’ordre établi”  
22 Tradução minha. No original: “Il y a quelque chose de débridé, de potenciellement libertaire dans ce qui 

ne s’enracine pas” 
23 Tradução minha. No original: “Le nomadisme est totalement antithétique à la forme de l’État Moderne” 
24 Tradução minha. No original: “L’enfermement mis en place durant tout ela modernité montre, de tous 

côtes, des signes de faiblesse. Peu importe, d’ailleurs, ceux qui en sont les vecteurs: hippies, vagabonds, 

poètes, jeunes sans repères, ou même touristes happés dans les circuits des vacances programmées. Ce qui 

est certain c’est que la ‘circulation’ reprend. Désordonnée, tourbillomesque même, ele ne laisse rien, ni 

personne indemne. Elle brise les carcans, et es limites établies, et quels qu’en soient les domaines: politique, 

idéologique, professionnel, affectif, culturel ou cultuel, les barrières s’effondrent. Rien ne peut endiguer 

son flux. Le mouvement ou l’effervescence est dans toutes les têtes.” 
25 Tradução minha. No original: “Le barbare vient troubler la quietude du sédentaire. Potentiellement, il 

represente le déferlement, le débordement, en bref, ce qui n’est pas prévisible.” 
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tenta capturá-la para usufruir de sua força em forma de exército. Há uma coexistência 

entre o que é interior (aparelhos) e exterior (máquinas de guerra) ao Estado, de forma que: 

 

Não é em termos de independência, mas de coexistência e de concorrência, 

num campo perpétuo de interação, que é preciso pensar a exterioridade e a 

interioridade, as máquinas de guerra de metamorfose e os aparelhos identitário 

de Estado, os bandos e os reinos, as megamáquinas e os impérios. Um mesmo 

campo circunscreve sua interioridade em Estados, mas descreve sua 

exterioridade naquilo que escapa aos Estados ou se erige contra os Estados. 

(DELEUZE; GATTARI, 1997, p.24)  

 

 Na exterioridade do Estado, pode-se encontrar mecanismos locais de minorias que 

buscam agir contra o regime estatal utilizando a criatividade para pensar fora do sistema, 

além do já conhecido, para criar algo imprevisível: 

 

[...] os corpos coletivos sempre têm franjas ou minorias que reconstituem 

equivalentes de máquina de guerra, sob formas por vezes muito inesperadas, 

em agenciamentos determinados tais como construir pontes, construir 

catedrais, ou então emitir juízos, ou compor música, instaurar uma ciência, 

uma técnica [...] Sempre sobrevêm períodos em que o Estado enquanto 

organismo se vê em apuros com seus próprios corpos, e em que esses, mesmo 

reivindicando privilégios, são forçados, contra sua vontade, a abrir-se para algo 

que os transborda, um curto instante revolucionário, um impulso 

experimentador. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 32-33) 

 

 A criação pode se reconstituir, portanto, numa máquina de guerra. E a literatura, a 

poesia, também, desde que sejam revolucionariamente nômades:  

 

Mas, conforme a essência, não são os nômades que possuem o segredo: um 

movimento artístico, científico, “ideológico”, pode ser uma máquina de guerra 

potencial, precisamente na medida em que traça um plano de consciência, uma 

linha de fuga criadora, um espaço liso de deslocamento, em relação a um 

phylum. Não é o nômade que define esse conjunto de características, é esse 

conjunto que define o nômade. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 109) 

 

 Assim, ambos os pensadores enfatizam a relação entre nomadismo e resistência e 

a associam, dentre outras manifestações, à criação artística. Acredito que a esse vínculo 

se manifeste na poesia aqui estudada, já que, conforme observado anteriormente, há 

nesses versos “um tipo de ‘pulsão migratória’ incitando a mudar de lugar, de hábitos, de 

parceiros”26 (MAFFESOLI, 1997, p.47-48) que instiga constantes desterritorializações 

                                                           
26 Tradução minha. No original: “une sorte de ‘pulsion migratoire’ incitant à changer de lieu, d’habitude, 

de partenaires”.  
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por parte de um sujeito desassossegado. Percebe-se que há inúmeras barreiras 

(“sombras”, “muros”) para aquele que quer resistir, porém, ainda que se vejam esses 

empecilhos ao mirar o espelho, continua-se a buscar “os sonhos que continuam a animar 

sua vida, e que, justamente, o mantem [sujeito] a caminho”27 (MAFFESOLI, 1997, p. 

154).  

 Portanto, os incessantes deslocamentos geográficos trazidos nos versos de Rui 

Pires Cabral constituem-se em uma movimentação resistente que indicam uma posição 

de insatisfação do sujeito com o que o rodeia, exemplificando essa resistência nômade 

em poesia. Não se migra para lograr, mas para fugir – “nada mais ativo que uma fuga” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p.50) – e nunca se termina a viagem, pois é somente em 

trânsito que se consegue continuar, apesar de tudo:  

 

[...] À volta, os muitos filhos 

da realidade ilustram os trabalhos outonais, 

sombrios, inexpressivos figurantes do erro, 

da repetição. Sentimos que não podemos 

continuar – mas continuamos. E à noite talvez 

venha por nós, de mãos mais frias, a poesia.  

(PIRES CABRAL, 2005, p. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Tradução minha. No original: “Des rêves qui continuent à animer as vie, et qui, justement, le maintiennent 

em chemin. ”  
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3. NOMADISMO POÉTICO 

 

O andarilho é um ser errático — igual a poesia. 

(BARROS, 2006) 

 

 

3.1. Errar pelos caminhos da poesia 

 

 O poeta brasileiro Manoel de Barros disse certa vez em entrevista que a figura do 

andarilho, muito presente em sua obra, é a de um ser errático, como a própria poesia. Os 

livros de Rui Pires Cabral parecem ecoar essa ideia, uma vez que, como vimos em nosso 

primeiro capítulo, seus versos são repletos de menções a movimentos errantes pelo espaço 

e, conforme demonstraremos neste, compreendem e concebem a poesia como “uma 

aventura errática” (BARROS, 2009), construindo “uma forma poética propositalmente 

instável, em fuga” (SUSSEKIND, 2005, p.79).  

 Se até Longe da Aldeia (2005) encontramos nos versos do português uma ênfase 

na movimentação pelo espaço, a partir de Oráculos de cabeceira (2009) as referências 

geográficas começam a cair significantemente28, como podemos observar na tabela 

abaixo: 

 

Livro Número de referências geográficas 

Geografia das Estações 16 

A Super-Realidade 15 

Música Antológica & Onze Cidades 22 

Praças e Quintais 24 

Longe da Aldeia 41 

Capitais da Solidão 19 

Oráculos de Cabeceira 12 

A Pocket Guide to Birds 3 

Biblioteca dos Rapazes 0 

                                                           
28 Em Morada, levamos em conta somente os poemas incluídos nos conjuntos “Evasão e Remorso” e 

“Mixtape: 13 avulsos” (1996-2014). Sobre eles, afirma o poeta em nota ao livro: “Inclui ainda Evasão e 

Remorso – um conjunto que não teve edição em livro, se bem que a maioria dos poemas que o compõem 

tenha já surgido em publicações diversas – e uma secção final com alguns dispersos e inéditos. ” (PIRES 

CABRAL, 2015b, p.7). Desse modo, embora integrem um livro de 2015, muitos desses poemas datam de 

anos anteriores e, possivelmente por essa razão, possuem um número mais significativo de referências 

geográficas, conforme encontramos nos primeiros títulos de RPC.  
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Broken 0 

Stardust 0 

Álbum 0 

Oh! Lusitania 1 

Elsewhere/alhures 0 

Morada 14 

 

 

 Em contrapartida, um outro número, em sentido inverso, aumentou nas obras mais 

recentes, a partir de 200929: o de referências e utilizações de objetos artísticos, como 

músicas, livros, desenhos, pinturas, colagens e fotografias. É como se houvesse um 

esgotamento da movimentação geográfica, uma descrença em relação a suas 

possibilidades, e a procura de novos tipos de deslocamentos dentro da própria poesia, 

percorrendo espaços do papel. Esse processo pode ser observado no poema “Capitais da 

solidão”, que abre o livro de mesmo título e que, ao meu ver, marca essa guinada na 

poética de Rui Pires Cabral: 

 

A cada país do mapa 

uma mancha de cores macias 

e a negra capital 

com a sua teia de estradas 

e o seu enxame de nomes 

e pontos mais finos. 

 

Capitais da solidão – 

recordam-nos o quanto 

as quisemos, 

esperando talvez 

que o amor fosse justo 

e a vida mais pródiga 

em Roma, Budapeste 

ou Paris entre Abril 

e Junho. 

 

                                                           
29 Essas referências a outras mídias, porém, também se faziam presente nos livros anteriores do autor, sendo 

mais discretas e dividindo espaço com as geográficas.  

Tabela 1: Referências geográficas por livro 
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Podemos agora 

percorrê-las a eito 

no papel, onde estão 

imóveis e nunca anoitecem, 

emblemas duradouros 

de uma esperança 

que não foi, neste caso, 

a última a morrer. 

(PIRES CABRAL, 2006, p.9) 

 

 Esse atravessamento de espaços no papel passa a ser o modo pelo qual a esperança 

encontra meios de ainda perdurar. Enquanto antes encontrávamos manifestações da 

errância na/pela própria forma poética em deslocamentos configurados na página pela 

estruturação dos versos e dos espaços em branco (o que percebemos em alguns poemas 

citados na primeira seção, como “The heart of England”, e que novamente será observado 

aqui, no estudo da poesia-colagem), no multilinguismo presente em alguns poemas 

(novamente já notado no primeiro capítulo) e nas citações de canções ou trechos de outras 

obras literárias, a partir das publicações de 2009, essas técnicas serão ainda mais usadas 

e estendidas por Rui Pires Cabral. A errância passa a funcionar também como mecanismo 

de criação e, assim, proporciona diferentes e variados entrelaçamentos da poesia com 

outras mídias30.  

 Denominarei essa movimentação formal de nomadismo poético, a fim de pensar 

o nomadismo como um processo de composição lírica que, ao percorrer diferentes mídias 

através da poesia, afrouxa as barreiras que separam objetos midiáticos distintos e leva-

nos em direção a um entendimento mais amplo de poesia, constantemente 

problematizando os limites do poético Se o nomadismo geográfico é vinculado à 

resistência pela revolta intrínseca que representa, o poético profere a todo instante uma 

inquietante força que impede amarras e delimitações; logo, ambos os movimentos 

indicam uma postura resistente, que se nega a determinar e fixar moradas, seja no âmbito 

territorial ou textual. Há nesses versos, como pretendo demonstrar, uma força que insiste 

                                                           
30 Preferi utilizar o conceito de mídia ao de arte por acreditar que este exclui variadas manifestações que 

interessam à análise da obra de Rui Pires Cabral. O conceito de mídia, por outro lado, abarca muitas 

manifestações, tais como fotografia e vídeo, na medida em que pode ser entendido como aquilo “que 

transmite para, e entre seres humanos um signo (ou um complexo sígnico) repleto de significado com o 

auxílio de transmissores apropriados, podendo até mesmo vencer distâncias temporais e/ou espaciais” 

(BOHN; MÜLLER; RUPPERT apud CLÜVER, 2006, p.24).  
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em um contínuo movimento de perambulação pela poesia, possibilitando cruzamentos e 

combinações com outras mídias.  

 Entendendo intermidialidade como “um termo genérico para todos aqueles 

fenômenos que (como indica o prefixo inter-) de alguma maneira acontecem entre as 

mídias” (RAJEWSKY, 2012, p.18), podemos pensar, de acordo com Rajewsky, em três 

subcategorias de relações entre mídias: as que envolvem transposição midiática, com a 

transformação de um determinado produto de mídia em outra mídia (da qual a adaptação 

cinematográfica de obras literárias é o maior exemplo); as feitas por meio da combinação 

de mídias, quando há articulação entre duas ou mais mídias na construção do produto (em 

performances, teatro, instalações e etc); e as relativas a referências intermidiáticas, 

quando ocorrem evocações ou citações de uma mídia em outra (encontradas quando um 

personagem de um filme recita um poema, por exemplo)31.  

 Rui Pires Cabral realiza em sua poesia quase todos os tipos de relações 

intermidiáticas supracitadas. Desse modo, é possível entender o nomadismo poético 

presente em sua obra como uma manifestação da intermidialidade na qual o poema se 

abre e incorpora outras mídias, constituindo-se em uma forma poética fluida, informe e 

permanentemente errante. Buscarei demonstrar como esse processo ocorre em diferentes 

livros de RPC, detendo-me nos mecanismos utilizados na construção dos poemas e em 

seus possíveis efeitos e interpretações. Como já mencionado, acredito que tanto a 

estruturação dos versos e dos espaços em branco na página quanto o multilinguismo já 

foram parcialmente discutidos no capítulo anterior e, assim, abordarei neste os processos 

restantes32, a saber: o uso de fragmentos de canções e livros como ponto de partida para 

a criação, sobretudo em Música antológica e Oráculos de cabeceira; e a incorporação de 

recortes de imagens e palavras de outrem ao corpo poemático, por meio dos poemas-

colagens de seus livros mais recentes. Ambos os procedimentos se aproximam por usarem 

técnicas de apropriação, ainda que diferentes: a citação e a colagem. O emprego dessa 

prática se fez cada vez mais presente a partir do século XX, na medida em que se, no 

âmbito literário dos séculos XVIII e XIX, havia o domínio da noção de originalidade, 

sendo esta entendida como “sinônimo de novidade, invenção, criatividade e 

                                                           
31 Claus Clüver, por sua vez, baseado no livro de Jörg Helbig sobre o assunto, pensa em três formas de 

relações abarcadas pelo conceito de intermidialidade: relações entre mídias em geral (relações 

intermidiáticas); transposição de uma mídia para outra (transposições intermidiáticas ou intersemióticas); 

união (fusão) de mídias (CLÜVER, 2006, p.24) 
32Ambos mecanismos, porém, continuarão a ser discutidos juntamente com os outros, já que as técnicas 

coincidem e se mesclam na feitura dos poemas.  
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independência da mente” (PERLOFF, 2013, p. 55); o modernismo recuperou o que antes 

fora amplamente usual, sobretudo na época clássica33.  Dessa maneira, publicações como 

os Cantos de Erza Pound e The Waste Land de T. S. Eliot – compostas por várias citações 

e alusões, inclusive em outras línguas -, mobilizaram a poética e crítica do século XX, 

tornando possível a expansão de técnicas semelhantes na poesia mais recente, na 

contemporaneidade. Dissertando sobre este tema, a crítica americana Marjorie 

(PERLOFF, 2013, p.40-41) afirma que: 

No clima do novo século [...] parecemos estar testemunhando uma reviravolta 

poética do modelo de resistência da década de 1980 para o diálogo – um 

diálogo com textos anteriores ou outras mídias, com a técnica do “escrever-

através” ou écfrases que permitam ao poeta participar de um discurso maior e 

mais público. A inventio está cedendo espaço para a apropriação, a restrição 

elaborada, a composição visual e sonora e a dependência da intertextualidade.  

 

 Embora Perloff se tenha baseado principalmente no cenário americano34, creio ser 

possível utilizar as descrições citadas para pensar a poesia ocidental contemporânea, já 

que as observações levantadas pela autora se relacionam com um fenômeno global da 

literatura. Por este motivo, percebo tal diálogo com outros textos e outras mídias na 

produção portuguesa mais recente, especialmente nos poetas cujas obras datam dos anos 

90 em diante, onde se insere a obra poética aqui estudada. Acredito que a singularidade 

dessa poética, no âmbito desse contexto, resida não tanto no uso da citação – já que as 

relações intertextuais e as entre poesia e música foram e continuam sendo exploradas por 

vários poetas35 -, mas sim na forma como os poemas-colagens proporcionam uma 

aproximação material entre imagem e palavra na página, como procurarei mostrar. Assim, 

os processos adotados por RPC nos permitem fazer um percurso de contínuo 

questionamento e exploração do poético conduzido pelo nomadismo, mecanismo 

dinamizador desse percurso.  

 

 

                                                           
33“O filósofo Chrysippus ajuntava a seus livros não apenas passagens, mas obras inteiras de outros autores 

e em um deles a Medeia, de Eurípides; e Apolodoro dizia que quem subtraísse o que houvesse ali de 

estrangeiro, o seu papel ficaria em branco.” (MONTAIGNE, 1962, 26 apud COMPAGNON, 2007, p. 140). 

34 A própria autora escreve no prefácio que “O gênio não original [...] é um livro bastante americano” 

(PERLOFF, 2013, p.14).  
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3.2. Uma recolha de fragmentos 

 

 Em toda a obra de Rui Pires Cabral encontramos poemas compostos por excertos 

que penetram os versos e, assim, passam a fazer parte deles. Em língua portuguesa ou 

estrangeira36, quase sempre indicados por itálico ou aspas, esses fragmentos assinalam 

ditos ou escritos por outrem, reportados em versos, geralmente sendo versos de canções 

ou fragmentos literários.  

  Sobre o primeiro caso, temos na relação entre poesia e música um tópico 

explorado antes e depois da publicação de Música antológica & onze cidades por RPC, 

que enfatizou o vínculo entre as duas artes em uma das raras ocasiões em que falou sobre 

a escrita, quando, em relato dado ao nº 12 da revista Relâmpago, mencionou seus 

companheiros de geração para exemplificar o que sempre procura na poesia, a saber, 

“uma espécie de beleza arrepiante, desarmada, de efeito emocional e epidérmico 

semelhante ao da música”, acrescentando, ainda, “Não tenho outro critério para avaliar a 

poesia: aquele que me convém tem de ficar perto do coração e dos sentidos. (Relâmpago, 

2003, p.181, grifos meus). O gênero lírico é, então, aproximado da música pela 

emotividade que ambas manifestações artísticas proporcionam ao coração e aos sentidos 

e, vale lembrar, as duas artes nasceram juntas, tanto em seus primórdios na Grécia clássica 

quanto em Portugal, com o Trovadorismo.   

 Logo no primeiro título de poesia do português, Geografia das estações (1994), 

encontramos o poema “Sing me to sleep”, que demonstra como essa emotividade aludida 

pelo poeta se apresenta na construção de seus poemas desde suas primeiras publicações: 

 

para a Marjan, onde quer que esteja 

 

O tojo abundava nas vertentes,  

havia as rochas, os montes 

amarelos, o rumor fundo dos bichos 

na arcadura das chãs. 

                                                           
36Alguns exemplos se encontram nos poemas “Veneza” (1997, p.43), com um fragmento em italiano; 

“Hospital Cantonal de Perreux” (2011, p.10), com um em francês; “Teatro” (2003, p.?), com um em 

português; vários, em inglês, em poemas de Longe da Aldeia (2005) e alguns em português ou inglês em 

Capitais da solidão (2006).  
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Entre o meu silêncio e o teu 

cresceu um verso com a tua boca  

perto dos meus sentidos.   

 

Sabíamos que a chuva acabaria  

por voltar. As tuas cartas  

ainda as tenho. 

 

(PIRES CABRAL, 2015, p.36)37 

 

 O título do poema, em itálico, indica duplamente a condição estrangeira da língua 

empregada – inglês, diferentemente do português presente na dedicatória e nos versos 

seguintes – e do texto inserido. Embora não haja notas de fim ou de rodapé que indiquem 

a origem da frase, uma rápida pesquisa eletrônica nos indica a canção “Asleep” 

(“Adormecido”, em português) da banda de rock britânica The Smiths38. Sua melodia 

pausada dialoga com o ritmo também pausado dos versos, por meio de um uso extenso 

de nasais e sibilantes (“abundava”, “vertentes”, “montes”, “fundo”, “chãs”, “silêncio”, 

“sentidos”, “tenho”) que também está presente no título “Sing me to sleep”, com o 

emprego do fonema /s/ em “sleep” e “sing” e, nesta última palavra, do /ñ/. De maneira 

semelhante, é possível relacionar a letra melancólica da canção39 com o tom nostálgico 

do poema, que contrasta o encontro amoroso das duas primeiras estrofes com a certeza 

da despedida – “Sabíamos que a chuva acabaria por voltar” – e com a concretude dos 

resquícios que marcam o fim – “As tuas cartas/ ainda as tenho”. Se em “Asleep” o sono 

e a morte são o fim cantado, no poema é a finitude do amor e a permanência da memória 

que são escritas. Se o imperativo do título “Sing me to sleep” parece buscar uma 

interlocução, embora não indique interlocutor, a dedicatória, por sua vez, especifica o 

nome “Marjan”, mas indetermina seu paradeiro. Desse modo, a conjunção dos versos com 

                                                           
37 Por ser de difícil acesso, retiramos os poemas de Geografia das estações de Morada (2015), que reúne 

toda a obra anterior a Biblioteca dos Rapazes (2012) e alguns inéditos.  
38 The Smiths foi uma banda britânica formada em Manchester em 1982. Tendo como principal 

característica a parceria nas composições de Morrissey e Johnny Marr, a banda também incluía Andy 

Rourke (baixo) e Mike Joyce (bateria). Foi considerada uma das bandas mais importantes de rock 

alternativo dos anos 80, tendo lançado quatro discos, algumas coletâneas e vários singles.  
39 A letra original e tradução encontram-se nos anexos desta dissertação.  
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a melodia da banda britânica parece indicar uma procura por convívio e estreitamento de 

laços em relações que, porém, teimam em ter fim.  

 Essa temática, assim como a relação com canções, é recuperada e explorada mais 

detidamente no terceiro livro de Rui Pires Cabral, o supracitado Música Antológica & 

Onze Cidades. Como o próprio título demonstra, o livro é dividido em duas partes: 

“Música Antológica”, composta por vinte e sete poemas; e “Onze Cidades”, composta 

por onze. Interessa-nos analisar a primeira delas, já que os títulos de seus poemas são 

retirados de canções, assim como ocorreu no poema anteriormente citado. Novamente, 

não há indicações por notas que nos permitam ter acesso às fontes e, então, foi-nos 

necessário recorrer à pesquisa para tentar traçar diálogos entre as duas manifestações 

artísticas, conforme expõe a tabela a seguir40:  

Título Compositor Gênero Ano 

Magic (I was made to love 

magic) 

Nick Drake Folk rock 1969 

Lost weekend Lloyd Cole and the 

Commotions 

Pop rock 1985 

Gnossienne 1 Erik Satie Clássica 1893 

I’m coming home Johnny Mathis/ Thom Bell 

e Linda Creed 

Pop 1973 

Kathleen’s song The Byrds Rock 1971 

(In my) solitude Duke Ellington Jazz 1934 

The cage Tygers of Pan Tang Heavy metal 1982 

North Atlantic wind Fatima Mansions Rock alternativo 1992 

In heaven The Pixies Rock 1981 

Back to the old house The Smiths Rock 1984 

Kentucky avenue Tom Waits Rock/jazz/folk/blues 1978 

Six More Miles To The 

Graveyard 

Hank Williams Country Anos 40/50 

The hanging tree Marty Robbins Country 1959 

The Dark End of the Street James Carr R&B/ soul 1966 

I Put A Spell On You Jay Hawkins Blues/ R&B 1956 

David´s Song   (Who´ll 

come with me) 

The Kelly Family Pop/folk/rock 1979 

Rank Stranger The Stanley Brothers Bluegrass 1960 

Boo Boo's Gone Mambo 

/My Guardian Angel 

The French Impressionists Jazz 1981 

China doll Julian Cope Rock 1989 

Prelude 24 Chopin Clássico 1838-39 

Song For A Winter's Night Gordon Lightfoot Folk/country/rock 1967 

Our darkness Anne Clark Eletro 1984 

My funny valentine Richard Rodgers/ Lorenz 

Hart 

Jazz/blues 1937 

 

                                                           
40 A pesquisa foi feita por meio eletrônico e levou em consideração principalmente as datas das canções 

encontradas, já que o livro foi publicado em 1997. Algumas canções não foram encontradas, como as dos 

poemas “Trans Siberian Express”, “Big night” e “Skipping”.  

Tabela 1: Algumas canções que possivelmente serviram de inspiração à feitura de 

Música antológica 
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 Como podemos notar, a seleção musical tem como base principal canções dos 

anos 50 em diante – sendo mais que a metade delas dos anos 60 e 80 – de gêneros 

variados, embora diferentes nuances de rock acabem se sobrepondo a outros estilos, como 

o country, jazz ou instrumental. A grande maioria dos artistas são de origem anglo-

saxônica, com a exceção de Satie e Chopin, compositores de música clássica franceses 

que, por sua vez, são os únicos a também se diferenciarem nas datas por terem produzido 

nos anos 1800. Há, portanto, uma antologia musical afetiva a partir da qual os poemas 

são construídos: a escolha e recolha das canções segue um critério emotivo, relacionado 

à predileção e à memória pessoal do autor, o que, todavia, não corresponde a um mero 

sentimentalismo de cunho biográfico nos poemas. Também não há aqui um processo de 

transposição, como reforça Joaquim Manuel Magalhães em resenha sobre o livro, ao 

afirmar que “‘Música antológica’ não pretende estabelecer [...] quais as obras, quais os 

autores que no título são evocados. Deste modo, distancia-se de qualquer espécie de 

variação directa sobre a obra musical no tecido vocabular subsequente. ” 

(MAGALHÃES, 1999, p.270-271). Ainda nas palavras do poeta-crítico: 

 

Mesmo quando saibamos reconhecer qual a obra referida, uma ou outra é fácil 

que provoque esse reconhecimento, o processo poético obriga a entendê-lo 

como pouco relevante a não ser para este intuito: o poema não é dependente 

do título, o título é dependente da memória pessoal que não depende de 

qualquer <<verdade>> para ter a ver com as declarações textuais. 

(MAGALHÃES, 1999, p.271)  

 

 De fato, se em alguns poemas é possível traçar paralelos com a música do título, 

em outros pouco se pode achar além de um fundo musical para os versos ali encontrados, 

“uma <<banda sonora>> para a dança do tempo pessoal” (MAGALHÃES, 1999, p.271).  

O que ocorre nesses poemas é um processo de composição que recria nos versos a 

emotividade e o afeto provocados pelas canções, redirecionando esses sentimentos para 

as cenas poéticas. Não por acaso, a maioria delas tratam de amor:  “Mas trata-se de 

enamoramento, de enamoramentos. Os versos enchem-se de encontros, por mais que se 

lhe sigam despedidas. De momentos plenos de entrega e ternura, de crença na 

possibilidade, ainda que seja de passagem, da entrada no amor. ” (MAGALHÃES, 1999, 

p.275). Ainda assim, creio que seja interessante ir às músicas e estabelecer possíveis 

diálogos entre canção e poema, comparando e contrastando os versos e ritmos de ambos, 
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assim como seus estilos e tons, a fim de mostrar como dá-se o processo de composição a 

partir desses elementos artísticos exteriores nesse livro e algumas possíveis interpretações 

propiciadas por esse mecanismo estético. 

 A descrição e narração de encontros passageiros preenche as páginas de Música 

antológica, mas diferentemente do que vimos em poemas analisados no primeiro 

capítulo, aqui os versos nos levam a cenas mais íntimas e intensas, plenas de vivacidade 

e sentimentalismo: “Truncadas, indefinidas,/ passam na memória como filmes mudos/ 

pequenas histórias de amor/carnal” (PIRES CABRAL, 2006, p.18). Assim, em 

“Gnossienne n.1”, lemos: 

 

Eu acreditei que podia amar 

o teu corpo, o teu modo de insinuar o coração 

nas palavras. Mas era apenas a forma como a noite 

sublinhava as superfícies, eu nunca pude atravessar 

essa espessura. Estavas ali para te dispores aos meus sentidos 

mas crescias fora de alcance no teu próprio 

pensamento. Uma distância que só serviria 

aos lobos, um mau caminho arrancado às fragas. 

 

Já só conhecia os dias onde tu os frequentavas, o sítio 

em que me mantinhas era mais urgente 

que o sangue. Sem dúvida que vinhas pelo meu desejo 

mas eu perdia sempre alguma coisa 

quando te ganhava. Às vezes era só 

a minha vontade, outras vezes era toda a frase 

do meu nome. 

(PIRES CABRAL, 1997, p.11) 

 

 Dividido em duas estrofes, o poema parece indicar dois momentos vivenciados 

em um relacionamento: no primeiro, há no início uma crença (“Eu acreditei que podia 

amar/o teu corpo, o teu modo de insinuar o coração/nas palavras”) que é logo derrubada 

pela percepção do sujeito de sua impossibilidade de atravessar a superficialidade da 

relação e, ao mesmo tempo, da distância que ia crescendo entre o casal (“mas crescias 

fora de alcance no teu próprio/pensamento”). Esse distanciamento é também representado 
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graficamente no poema pelo fim da primeira estrofe e início da segunda, que introduz um 

outro momento do sujeito diante desse convívio, demonstrando certa dependência (“o 

sítio/em que me mantinhas era mais urgente/que o sangue”), perda (“mas eu perdia 

sempre alguma coisa/quando te ganhava”) e desnorteamento (“outras vezes era toda a 

frase/do meu nome”) causados no eu lírico pelo interlocutor. Desse modo, embora pareça 

haver uma crescente lacuna entre o casal, ela não impede – e, talvez, até alimente – uma 

gradual compulsão e encantamento por parte do sujeito em relação a esses encontros.  

 Esse aparente paradoxo dos versos também pode ser encontrado na música aludida 

pelo título41 que, por meio da alternância de momentos mais lentos e delicados com outros 

mais agitados e intensos, parece transformar a confluência de dois estados contrastantes 

em melodia. De maneira semelhante, a estrutura repetitiva da canção pode ser relacionada 

tanto aos movimentos repetidamente praticados pelo casal quanto à temática de que os 

encontros amorosos serão repetidamente passageiros, tão presente em toda essa seção do 

livro: “Rodas e repetições, é assim o tempo/ na carne. ” (PIRES CABRAL, 2005, p. 11). 

Assim, as nuances presentes na composição de Satie podem acrescentar camadas de 

compreensão ao poema, complementando e ampliando sua leitura. 

 Isso também ocorre em outros poemas presentes em Música antológica e, mesmo 

quando as duas obras não parecem coincidir tanto, suas diferenças enriquecem eventuais 

interpretações. Em “My funny valentine”42, por exemplo, pode-se observar como 

manifestações artísticas com tônicas distintas se aproximam: 

 

tu estás do meu lado 

a noite inteira, anjo de mãos pequenas 

nos despenhadeiros da terra 

  

esta estrada não nos levará muito longe 

mas sim eu serei o teu amigo 

até ao fim 

                                                           
41 “Gnossienne n.1” faz parte da obra musical “Três Gnossiennes”, compostas por Erik Satie por volta dos 

anos 1890. Criadas para piano, as “Gnossiennes” possuem um tom melancólico e seu nome, cujo 

significado e origem ainda são debatidos, foi cunhado pelo próprio músico. A “Gnossienne n.1” foi utilizada 

como trilha sonora em várias produções cinematográficas e televisivas, como História imortal (1963), de 

Orson Welles, Chocolate (2000), de Lasse Hallström, e A invenção de Hugo Cabret (2011), de Martin 

Scorsese.  
42 A letra original da canção e sua tradução estão disponíveis nos anexos desta dissertação.  
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(PIRES CABRAL, 1997, p.35) 

 

 Se a música possui uma melodia jovial e letra alegre43, o tom dos versos é bastante 

diferente. Enquanto o interlocutor da canção é - como o próprio título evidencia - 

engraçado, doce e com caras “infotografáveis”, o “tu” do poema é menos descrito e, por 

tal razão, mais misterioso. Uma figura nebulosa, um anjo cujas “mãos pequenas” são as 

únicas características cantadas. E é justamente esse detalhe que nos permite liga-lo à 

canção, já que a pequenez também é aparente na “namoradinha” da música de Sinatra, 

que pergunta “Sua figura é menos que grega?/ Sua boca está um pouco fraca?” (grifos 

meus). Esse grau diminutivo que acompanha as mãos do “tu” no poema também pode ser 

observado no emprego exclusivo de minúsculas ao longo do poema, assim como na 

estrada que “não nos levará muito longe” – estrada de curta distância, portanto - que, por 

sua vez, contrapõe-se à longa “noite inteira” em que “tu estás do meu lado”. Assim, a 

plenitude da noite na primeira estrofe despenca na curta estrada do envolvimento que, 

porém, manterá a amizade. Essa polaridade entre longo e curto também é graficamente 

representada no poema, que intercala versos longos e curtos. Desse modo, é possível 

encontrar paralelos entre a canção e o poema “My funny valentine” sob o signo do 

diminutivo, da pequenez, muito embora este seja explorado de maneiras bastante distintas 

em cada uma das obras: enquanto a letra de Rodgers e Hart celebra o amor de forma muito 

mais positiva e, pode-se dizer, inocente, os versos de Rui Pires Cabral, por sua vez, 

cantam a beleza de um sentimento que se sabe transitório. O sociólogo polonês Zygmunt 

(BAUMAN, 2003, p.36, grifos do autor), comentando sobre a efemeridade das relações 

na contemporaneidade em Amor líquido, escreve que: 

Uma relação de bolso bem-sucedida [...] é doce e de curta duração. Podemos 

supor que seja doce porque tem curta duração, e que sua doçura se abrigue 

precisamente naquela reconfortante consciência de que você não precisa sair 

do seu caminho nem se desdobrar para mantê-la intacta por um tempo maior. 

De fato, você não precisa fazer nada para aproveitá-la. Uma “relação de bolso” 

é a encarnação da instantaneidade e da disponibilidade.  

 É essa doçura da instantaneidade que está presente nos versos de RPC, já que, 

mesmo consciente da não durabilidade da relação, o sujeito parece encantar-se ao lado do 

pequeno anjo com quem divide alguns curtos instantes de alegria. Entretanto, dentro desse 

                                                           
43 “My Funny Valentine” é uma canção do musical Babes in Arms (1937) ,composta por Richard Rodgers 

e Lorenz Hart. Tornou-se um standard do jazz, aparecendo em mais de 1300 álbuns de mais de 600 artistas 

diferentes.  
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contexto de afrouxamento de laços e liquidez de sentimentos, também há espaço para a 

tristeza. No poema “I was made to love magic”, são retratadas duas pessoas que vivem, 

“por assim dizer, separadamente lado a lado” (BAUMAN, 2003, p.84), cada qual com 

sua angústia:  

 

A manhã com as suas proibições  

na tua fala. A claridade estava a crescer  

numa cama que já se tinha atravessado no escuro  

como uma nave enfileirando para a guerra. 

 

Eu não tinha ficado para conhecer a vista  

das tuas janelas: imaginava um pátio riscado por ervas  

mas não cheguei a levantar as persianas.  

Talvez fosse um sítio ao qual não se pudesse regressar  

porque quando falávamos os nossos olhos 

não coincidiam com nenhuma palavra. 

 

Teria gostado de te levar comigo outra vez 

mas era difícil recuperar as razões  

para o desejo. E no caso de nos ter acontecido  

uma mudança, onde havíamos de procurar  

os seus indícios? Estavas a dar de comer aos peixes 

e eu só falava de livros.  

(PIRES CABRAL, 1997, p.9) 

 A canção44 de Nick Drake45, de melodia e letra melancólicas, parece não só 

funcionar como um bom plano de fundo para o poema, mas, além disso, acrescentar-lhe 

significações. Nos versos de RPC, a luz da manhã revela a distância entre um casal (“os 

nossos olhos/ não coincidiam com nenhuma palavra”; “era difícil recuperar as razões/para 

                                                           
44 “Magic” (também conhecida como “I Was Made to Love Magic”) é a segunda música do álbum de 

compilação “Made to love magic” de Nick Drake, lançado em 2004. A canção também foi remasterizada e 

lançada como single no mesmo ano. Originalmente, “Magic” foi gravada em 1969 para fazer parte do 

primeiro álbum do cantor, Five Leaves Left, mas acabou sendo cortada. A letra original da canção e sua 

tradução estão disponíveis nos anexos desta dissertação. 

 
45 Nick Drake foi um cantor e compositor britânico nascido em 1948 e falecido em 1974. Com três álbuns 

e algumas compilações, não conseguiu muito sucesso durante sua vida. É conhecido por suas letras 

melancólicas e por seu talento no violão.  
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o desejo”) e a impermanência do relacionamento (“Eu não tinha ficado para conhecer a 

vista/ das tuas janelas”; “não cheguei a levantar as persianas”), o que se evidencia 

magistralmente no desfecho do poema por meio do enjambement que demonstra, 

graficamente, o intervalo entre os dois. Se, então, o poema expõe os indícios de um 

apartamento, a letra de música de Drake afirma a condição solitária de um sujeito que não 

nasceu para amar pessoas, mas sim, a magia e “toda sua maravilha para saber”. Acredito 

ser possível pensar esse sujeito como poeta, na medida em que, estrangeiro aos outros 

homens e amante da magia do mundo, ele desfruta de um amor que sonha “com o sol e 

os céus” e sai “flutuando numa música que dura a vida inteira/Na névoa onde a melodia 

voa”: Um amor outro, diferenciado, e que pode ser aproximado do sentimento pela magia 

da criação. Nesse sentido, podemos associar esse sujeito com o eu lírico que “só falava 

de livros” de RPC, já que ambos, como poetas, parecem ser incapazes de compartilhar a 

emoção que sentem com outra pessoa, por mais que tentem: “Teria gostado de te levar 

comigo outra vez/mas era difícil recuperar as razões/para o desejo”. A sutil diferença 

talvez resida no fato de que o eu lírico da canção parece conformado e até contente - ao 

sentir-se portador de uma característica perdida pelos outros homens (“Mas vocês todos 

perderam essa magia/Muitos e muitos anos atrás”) - com sua condição solitária, enquanto 

o sujeito do poema, consciente de sua divergência com a amada, parece infeliz e 

insatisfeito diante da situação que vivencia.  

 Assim, temas como a fugacidade dos encontros amorosos e a condição estrangeira 

do sujeito – já notadas em nosso primeiro capítulo – também se tornam presentes aqui, 

embora elaborados por meio de relações intermidiáticas. Outra temática que retorna é o 

complicado vínculo subjetivo com a terra natal, explorada principalmente em “Back to 

the old house” e “Rank stranger”: 

 

BACK TO THE OLD HOUSE 

 para a Sandra Carmo  

 

Boy meets girl na biblioteca. Os teus olhos eram 

tão cúmplices, dir-se-ia que tínhamos escrito juntos 

todos esses livros. Uma única tarde podia levar-nos 

longe demais para os barcos, era fácil esquecer 

que lá fora havia apenas uma cidade pequena 
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com o inverno nos vidros. 

 

Os livros permanecem onde os abandonámos 

mas o tempo baralhou as pistas que nos guiavam 

nesse labirinto. Lembrar-me de ti significa 

medir uma distância dentro de mim próprio. 

Serve isto para dizer o quanto nos afastámos da casa velha 

onde era costume estar perto de ti dias inteiros. 

(PIRES CABRAL, 1997, p.20) 

 

 O poema evoca, além da canção do título46, um nome – Sandra Carmo – e uma 

outra citação, com a qual abre o primeiro verso: “Boy meets girl”. Podendo referir-se a 

uma banda dos anos 8047 ou a um filme da mesma década (e do mesmo ano da canção de 

The Smiths)48, a expressão, que em língua inglesa designa um encontro entre jovens, é 

completada pelo poeta por uma locução adverbial que determina o local, um tanto 

inusitado, onde um garoto e uma garota se encontravam: uma biblioteca. O tempo 

presente da citação (“meets”) é então substituído pelo uso do imperfeito (“era”, 

“tínhamos”, “havia”) e do futuro do pretérito (“dir-se-ia”, “podia”), trazendo um tom de 

rememoração do passado aos versos. As tardes em meio aos livros e aos olhos cúmplices 

da garota são observados à distância pelo sujeito, que lança seu olhar ao tempo remoto 

quando “lá fora havia apenas uma cidade pequena” e recorda como as aventuras dentro 

daquela biblioteca poderia os levar para longe, ainda que eles estivessem “com o inverno 

nos vidros” a enclausura-los.  

 A segunda estrofe apresenta um breve olhar ao presente em contraste com o que 

se passara, já que, embora os livros continuem no mesmo lugar, os dois não conseguem 

mais encontrar os caminhos dentro “desse labirinto”. Aqui pode-se pensar tanto no espaço 

da biblioteca em si quanto em seu redor, na pequena cidade onde agora o sujeito não 

consegue se guiar e, ainda, na própria vida adulta, quando os percursos se tornam menos 

                                                           
46 “Back to the old house” faz parte do álbum Hatful of Hollow, de 1984, da banda britânica The Smiths. A 

letra original da canção e sua tradução estão disponíveis nos anexos desta dissertação. 
47 Boy Meets Girl é uma dupla norte americana de música pop formada por George Merrill e Shannon 

Rubicam.  
48 Boy Meets Girl é um filme de drama francês de 1984. Foi escrito e dirigido por Leos Carax e é estrelado 

por Denis Lavant e Mireille Perrier. A história é sobre o relacionamento de um aspirador a cineasta que 

acabou de ser abandonado por sua amada, e uma jovem de comportamento suicida, também se recuperando 

do término de uma relação.  
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guiados pela imaginação e, portanto, mais labirínticos. Essa última hipótese também é 

sustentada pelos versos seguintes, nos quais o eu lírico percebe uma distância dentro de 

si, que acabou afastando os dois da “casa velha” onde costumavam passar os dias juntos. 

“Casa velha” é mais um elemento que liga os versos à música do título. Na letra desta, o 

sujeito anuncia sua preferência por não voltar à casa velha, onde encontraria muitas 

memórias ruins. A cena de alguém pedalando uma bicicleta é rememorada e diante dela 

o sujeito revela um amor secreto e nunca revelado à pessoa amada. Subitamente, o sujeito 

começa a se perguntar se aquela pessoa ainda estaria lá, ou se teria se mudado para outro 

lugar e, então, declara seu desejo por voltar à casa velha, apesar de afirmar que nunca 

retornará. Sendo assim, canção e poema se assemelham por ambos evocarem cenas 

passadas recordadas por sujeitos que demonstram certa angústia em relação ao passado. 

Todavia, se na canção há apenas uma especulação sobre o estado da casa velha no tempo 

presente, já que o sujeito deseja, mas diz que nunca retornará, nos versos de RPC o eu 

lírico voltou ao local onde as tardes divididas com uma garota se passaram e lá percebeu 

uma mudança dentro e fora de si. São mágoas distintas, mas, ainda assim, em relação aos 

lugares e pessoas da infância. A melodia criada por The Smiths possui um tom 

melancólico e lento, assim como o poema, com seus versos e palavras longas, sobretudo 

os verbos, empregados no imperfeito, trazendo caminhos subjetivamente percorridos 

entre tempo passado e presente.  

 Semelhantemente, quase complementando “Back to the old house”, o poema 

“Rank stranger” também traz memórias e percepções de mudanças e permanências 

relacionadas ao espaço-tempo da juventude: 

 

Devia ter sido um princípio 

mas tu viste os monstros 

 

mais desconhecidos nestas ruas, na esquina 

 

da padaria onde não cabia toda a sombra 

que eles faziam. Tanto tempo desperdiçado 

 

nos rins, na cela dos teus olhos 

como um fardo. E se havia aqui uma casa, 

deixou de haver a raiz por onde ela 
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se alimentava. Com tanta chuva, os rios 

devem correr com mais força 

nas montanhas. Mas eles correram sempre 

e eram grandes e belos 

 

e nunca te serviram para nada.  

(PIRES CABRAL, 1997, p.28) 

 

 A música49 fala sobre alguém que retorna a sua casa nas montanhas, mas só vê 

desconhecidos em seu antigo lar, pois as pessoas que ele conhecera já tinham se mudado 

para uma casa no “brilhante e cristalino mar” do Paraíso, conforme o informam. Embora 

a melodia não seja muito lenta, há nela o tom nostálgico típico das tradicionais canções 

irlandesas e escocesas, que influenciaram o bluegrass50 cantado por The Stanley Brothers. 

Também encontramos esse tom nos versos acima e as lacunas formadas pelos espaços em 

branco parecem mostrar o vazio descrito por RPC. Assim como na canção, há a menção 

a desconhecidos (“os monstros// mais desconhecidos”), mas a tristeza parece derivar 

menos da perda dos amigos e mais do desligamento do lar (“deixou de haver a raiz por 

onde ela//se alimentava”) e da indiferença à terra (“e nunca te serviram para nada”). 

Destarte, a volta à terra natal é apresentada nesses poemas como um movimento que incita 

lembranças, mas que, ao mesmo tempo, esclarece alterações e prosseguimentos de 

estados dentro e fora do sujeito, aspectos realçados pelas canções que funcionam como 

música de fundo para as cenas retratadas nos versos.  

 Se, então, nos primeiros livros de RPC encontramos apropriações musicais, em 

2009 – 12 anos após a publicação de Música Antológica & Onze Cidades –, o poeta 

adotou um procedimento semelhante ao anterior, mas agora com a própria literatura. 

Oráculos de Cabeceira é formado por poemas cujos títulos são trechos retirados de obras 

literárias diversas, mas, diferentemente do que ocorrera com as canções, os fragmentos 

têm suas fontes indicadas por notas de fim, com referência completa. Encabeçando essa 

                                                           
49 Música dos anos 60 cantada por The Stanley Brothers, dupla americana de bluegrass formanda pelos 

irmãos Carter e Ralph Stanley. A letra original da canção e sua tradução estão disponíveis nos anexos desta 

dissertação. 
50 Considerado um subgênero do country, o bluegrass é um tipo de música de raiz americana. Tem como 

influência a música de Appalachia (região cultural do nordeste dos Estados Unidos) e raízes misturadas nas 

músicas tradicionais irlandesas, escocesas, galesas e inglesas, além de ter sido influenciada mais 

tardiamente pela música africana, através da incorporação de elementos do jazz.  
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lista, ao final do livro, temos a inscrição “abertos ao acaso” (PIRES CABRAL, 2009, 

p.49), o que aponta para uma encenação da escritura desses poemas: estes seriam 

compostos, supostamente, a partir da abertura aleatória de volumes que estariam na 

cabeceira do poeta.  

 

                                                                                

 

  

 A ideia de acaso, de aleatoriedade dos acontecimentos, de desconcerto do mundo 

– para pensarmos em termos camonianos – percorre todo o livro que, apesar de nomear-

se oráculos, não responde ao insistente desassossego presente nos versos ou, nas palavras 

de Luis MAFFEI (2009), “o jogo que se faz entre passados (os dos sujeitos e os dos livros 

que regressam para provocar o sujeito) e presente só pode fornecer, se é que fornece, 

respostas imperfeitas, pois inconclusas e despidas de força divina e divinatória”. Longe 

de serem revelações, os trechos literários parecem funcionar somente como mote para a 

criação dos poemas, estabelecendo relações intertextuais que, porém, não consistem em 

correspondências diretas entre os textos: “Não há dúvidas de que, na lista apresentada, os 

autores são da predileção do poeta. Todavia, o elemento ‘acaso’ comparece, e os poemas 

não estabelecerão um direto elo intertextual. Os oráculos não protegem nem respondem, 

apenas provocam. ” (MAFFEI, 2009). 

Fig. 5 e 6: Capa de Oráculos de cabeceira e página indicando os volumes “abertos ao acaso” 
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 Tal forma de composição faz-nos recordar os incipit do escritor francês Louis 

Aragon, que, em seu ensaio Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipit, publicado em 

1969, afirmou escrever seus livros – no caso, os romances – a partir de uma única frase, 

o incipit. Em comunicação sobre este tema, Corinne Grenouillet comentou: 

 

O famoso mito que Aragon constitui para seus próprios fins é o de uma escrita 

que seria primeiramente uma leitura: o autor começaria a escrever sob o 

impulso de uma frase lida, ouvida, ou de uma frase que despertasse sua 

atenção, que constituiria a matriz de seu livro. Diante de todas as frases 

produzidas por este mecanismo de criação, ele seria como um leitor 

descobrindo um texto do qual estaria ausente toda premeditação, toda direção 

voluntariamente iniciada.51  

(GRENOUILLET, 1998, s/p.) 

 

 Desse modo, o incipit seria uma frase a partir da qual toda a constituição do livro 

seria feita. Logo, nessa experiência, o autor é, antes de tudo, leitor, inclusive de seus 

próprios livros: 

Diante de meus romances, a partir da primeira frase, do gesto permutador do 

qual ela surge como que por acaso, eu sempre estive no estado de inocência de 

um leitor [...] Compreendam-me bem, não é maneira de dizer, metáfora ou 

comparação, eu jamais escrevi meus romances, eu os li. 52  

(ARAGON, 1969 apud GRENOUILLET, 1998, s/p.) 

 

 Para o autor, a apropriação de frases de outrem desencadeia um processo de 

criação complexo, como se o texto surgisse como unidade independente do sujeito 

escritor, desde seu princípio. Cabe ao escritor somente a leitura: tanto a da frase matriz 

como a do próprio texto a partir dela surgido. Não nos interessa, no presente momento, 

questionar as afirmações de Aragon, mas sim comparar seu mecanismo de composição 

com o adotado por Rui Pires Cabral em Oráculos de Cabeceira, apesar da distância 

temporal entre os dois escritores. As frases “abertas ao acaso” (PIRES CABRAL, 2009, 

                                                           
51 Minha tradução. No original: “Le mythe fameux qu’Aragon constitue à ses propres fins est celui d’une 

écriture qui serait d’abord une lecture: l’auteur se mettrait à écrire sous la poussée d’une phrase lue, 

entendue, ou d’une phrase de réveil qui constituerait la matrice de son livre. Face à toutes les phrases ensuite 

engendrées par ce mécanisme de création, il serait comme un lecteur découvrant un texte d’où serait absente 

toute préméditation, toute direction volontairement initiée.” 

52 Minha tradução. No original: “Mes romans, à partir de la première phrase, du geste d’échangeur qu’elle 

a comme par hasard, j’ai toujours été devant eux dans l’état d’innocence d’un lecteur [...]. Comprenez-moi 

bien, ce n’est pas manière de dire, métaphore ou comparaison, je n’ai jamais écrit mes romans, je les ai 

lus.” 
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p. 49) deste assemelham-se aos incipit do francês, já que são a elas que desencadeiam os 

poemas do livro, assim como as frases de Aragon funcionam como matrizes para seus 

romances. Há, nos dois casos, a afirmação do acaso como agente da escolha das frases e, 

consequentemente, da criação dos textos: ocorre um apagamento do sujeito escritor/poeta, 

em detrimento do acaso e da leitura, aos quais é creditada a composição.  

 Sendo ao ato de leitura concedida tamanha importância, creio que procurar e ler 

os volumes “abertos ao acaso” se torna um exercício fundamental para a análise dos 

poemas. Por meio dessa pesquisa, organizei a tabela abaixo, contendo o título (na língua 

em que foram citados por RPC), autor e país de origem, ano de publicação e gênero de 

cada livro referenciado, seguindo a ordem apresentada nas notas de fim de Oráculos.  

 

Título Autor Ano Gênero 
A journey round my skull Frigyes Karinthy 

(Hungria) 

1936 Romance 

autobiográfico 

The quest for Corvo A.J.A. Symons 

(Inglaterra) 

1934 Biografia 

O Mar, o Mar Iris Murdoch 

(Irlanda) 

1978 Romance 

Conversações com Dmitri e 

Outras fantasias 

Agustina Bessa-Luís (Portugal) 1979 Crônicas 

Tratado dos Manequins ou 

O Segundo Génesis 

Bruno Schultz 

(Polônia, hoje parte da Ucrânia) 

1963 Romance 

biográfico 

A little learning Evelyn Waugh 

(Inglaterra) 

1964 Autobiografia 

Deep in a dream: the long 

night of Chet Baker 

James Gavin 

(EUA) 

2002 Biografia 

The Christmas books Charles Dickens 

(Inglaterra) 

1843 Contos 

A lua e as fogueiras Cesare Pavese 

(Itália) 

1950 Romance 

Modern nature Derek Jarman 

(Inglaterra) 

1991 Diário/biografia 

Diário de William Beckford 

em Portugal e Espanha 

William Beckford 

(Inglaterra) 

1835 Livro de viagem 

Um quarto cheio de 

espelhos 

Joao Miguel Fernandes Jorge 

(Portugal) 

1987 Crítica 

The Europeans Henry James 

(EUA) 

1878 Romance 

A morte feliz Albert Camus 

(Argélia) 

1971 Romance 

Lions and shadows Christopher Isherwood 

(Inglaterra) 

1938 Autobiografia 

A voz subterrânea Dostoievski 

(Rússia) 

1864 Novela 

In Touch – the letters of 

Paul Bowles 

Paul Bowles 

(EUA) 

1994 Correspondência/ 

epistolar 

O cavaleiro inexistente Italo Calvino 

(Itália) 

1959 Romance 



73 
 

The rose tatoo/camino real Tennessee Williams 

(EUA) 

1951 Teatro 

Coração, cabeça e estômago Camilo Castelo Branco 

(Portugal) 

1862 Romance 

A sense of reality Graham Greene 

(Inglaterra) 

1963 Contos 

Trabalhos e paixões de 

Benito Prada 

Fernando Assis Pacheco 

(Portugal) 

1993 Romance 

Old times Harold Pinter 

(Inglaterra) 

1971 Teatro 

Pharos & Pharillon E.M. Forster 

(Inglaterra) 

1923 Ensaio 

História universal da 

infâmia 

Jorge Luis Borges 

(Argentina) 

1935 Contos 

Malcolm James Purdy (EUA) 1959 Romance 

Aventuras de Arthur Gordon 

Pym 

Edgar Allan Poe (EUA) 1838 Romance 

 

  

 Por meio dessas informações, percebemos a preponderância da prosa – seja em 

romance, conto ou crônica – e a ausência completa da poesia nessa lista. A maioria dos 

escritores são europeus, e quinze dos vinte sete são de origem anglófona; a maior parte 

dos livros data do século XX, sendo apenas um deles – o do americano James Gavin – do 

século XXI. O grande número de biografias ou autobiografias também é interessante, 

principalmente dentro do contexto de Oráculos de cabeceira, obra que pretende ilustrar 

uma cena de escrita com certo biografismo, na medida em que os volumes enumerados 

ao final supostamente habitariam a cabeceira de RPC e seriam “abertos ao acaso”, 

resultando de sua leitura os poemas.  

 Assim, sendo esses livros elementos importantes na feitura dessa cena de escrita, 

busco analisar alguns desses poemas traçando possíveis pontos de contato e 

distanciamento em relação às obras citadas. Em “Não quero saber de ti”, por exemplo, 

temos um poema cujo título referencia Diário de William Beckford em Portugal e 

Espanha e no qual fundem-se o universo do livro citado com a materialidade dos versos 

a partir dele criados: 

 

Faz meses que não escreves 

e aquele postal em branco 

que chegou da tua terra 

não tinha remetente 

Tabela 2: Informações sobre os livros “abertos ao acaso” 
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nem resposta, só a imagem 

no verso: um verão genérico  

com muitas flores de estufa 

e um fundo imaculado 

 

de varandas e relvados. 

Não queres saber de mim, 

mas eu posso confessar-te  

que passei todo o inverno 

 

entre as tropas de Massena, 

na fronteira, no Buçaco – 

e enquanto eles avançavam 

reino adentro, de capítulo 

 

em capítulo, para ganhar 

ou perder outra batalha, eu 

ficava cada vez mais para trás, 

nas colinas, com os mortos, 

 

nos plainos abandonados, 

entre rascunhos de versos 

à paisagem em destroços. 

Olha a grande novidade.  

(PIRES CABRAL, 2009, p.26) 

 

 O livro de Beckford foi fixado a partir de manuscritos adormecidos durante mais 

de um século e reproduz as impressões do aristocrata inglês durante sua passagem pela 

Península Ibérica, entre 1787 e 1788. Após sofrer acusações públicas de sodomia, a 

família de Beckford resolveu mandá-lo para suas terras na Jamaica, porém, devido a 

enjoos durante a viagem, ele resolveu parar em Lisboa, onde passou sete meses antes de 

ir para a Espanha, onde permaneceu por cinco meses, tendo relatado, porém, apenas dois 

destes no Diário. O relato sobre a estadia em Lisboa ocupa a maior parte do diário, 

iniciando-se em 25 de maio de 1787 e terminando em 28 de novembro do mesmo ano, 
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enquanto as narrações sobre Espanha vão somente de 10 de dezembro a 27 de janeiro de 

1788. Nesse Diário, são contados detalhes sobre a luta de Beckford para ser aceito pela 

corte portuguesa e, assim, conseguir retornar à Inglaterra sem sofrer com olhares e 

comentários da sociedade. Temos, portanto, um sujeito que sofre com o processo de 

ostracismo e reclusão a que é submetido, estando constantemente batalhando por um lugar 

na aristocracia que sua família sempre ocupara53.  

  Essa situação de isolamento presente no relato de William Beckford também 

transparece nos versos de Rui Pires Cabral. As três primeiras estrofes do poema 

demonstram a solidão vivenciada pelo eu lírico dos versos e pelo sujeito do Diário. O 

tom corriqueiro e melancólico do início do poema parece semelhante àquele encontrado 

ao longo da obra de RPC, mas a quarta e quinta estrofes introduzem termos estranhos a 

esta atmosfera (“Massena”, “Buçaco”, “reino”, “capítulo”, “batalha”, “colinas”), 

inserindo uma cena de leitura dentro de um poema construído, como sabemos, a partir do 

ato de leitura. Mas quem estaria lendo capítulos repletos de batalhas e invasões reino 

adentro? Beckford ou o sujeito do poema? Ou ambos? Diante da indeterminação criada 

pela mescla de textos, é difícil afirmar. Do mesmo modo, na última estrofe, na qual a 

escrita – no início do poema presente pela menção a um “postal em branco” – é retomada 

e associada “à paisagem em destroços”, é igualmente incerta a autoria dos “rascunhos de 

versos”. Assim, além da indeterminação, há um tom cáustico que anula e destrói 

simultaneamente o discurso do início do poema e o do Diário, já que a figura do soldado 

que fica “cada vez mais para trás” se transforma – lentamente, por meio de vivências “nas 

colinas, com os mortos, /nos plainos abandonados” – na figura de poeta. Poeta, todavia, 

baudelairiano, não aurático, que escreve versos aos destroços vistos e que ironiza sua 

própria condição: “Olha a grande novidade. ” Assim, a indeterminação neste caso ocorre 

juntamente de um deslocamento corrosivo, que sobrepõe e mobiliza tanta o escrito citado 

como o do próprio poema.  

 Já o poema “As folhas dos dias estavam em branco”, escrito a partir de trecho de 

Tratado dos Manequins ou O Segundo Gênesis do polonês Bruno Schultz, parece 

compartilhar com o livro a atmosfera monótona da cidade, apesar de os sujeitos 

                                                           
53 As informações aqui referidas tiveram como base o texto de Maria de Lourdes Lima dos Santos sobre o 

Diário. SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos. “O caso William Beckford. Ostracismo e errância de um 

jovem fidalgo inglês nos finais do séc. XVIII”. Sociologia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. Vol. XXII, 2011, p.11-37. Disponível em < http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9898.pdf>, 

com acesso em outubro de 2015. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9898.pdf
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envolvidos em cada obra lidarem com ela de formas divergentes. O livro mencionado por 

RPC é, na verdade, uma tradução portuguesa de alguns contos presentes em Sklepy 

cynamonowe (Lojas de canela), que reúne dezesseis contos de Shultz. Neles, histórias 

sobre uma família mercante de uma pequena cidade galiza são contadas, com elementos 

míticos oriundos da atmosfera sonambular do inverno, que estimulam a imaginação de 

José, jovem menino que é narrador e personagem central dos contos. É considerado um 

livro de cunho biográfico pelas semelhanças entre Schultz e José e entre a cidade ilustrada 

nas histórias e Drohobych, cidade natal do escritor.  

 Na edição portuguesa citada por RPC são encontrados os contos relativos ao 

chamado “Tratato dos manequins”, que retratam as aulas intrigantes e estranhas de Jacó, 

pai da família, a seu pequeno público. Nelas, o líder familiar propõe uma segunda gênese 

de homens que, longe de substituir a primeira, iria complementá-la com seres que seriam 

caricaturas do rei da criação: os manequins, homens não dependentes da imagem e 

semelhança de Deus. Essa segunda gênese “seria uma forma de resistência ao absolutismo 

e monopólio do supremo Demiurgo” (SIEWIERSKI, 1995, p.32), glorificando o 

potencial inesgotável da matéria como geradora de formas diversificadas. Apesar de seu 

entusiasmo, o pai luta solitariamente por sua causa, sem ser compreendido por sua 

família. Tempos depois, José dirá que somente naquele momento compreendia “o 

heroísmo solitário, com que ele [Jacó] sozinho declarou guerra ao elemento imensurável 

de tédio que entorpecia a cidade. Sem qualquer apoio, sem o reconhecimento da nossa 

parte, defendia este varão estranhíssimo a casa perdida da poesia. ” (SCHULTZ apud 

SIEWIERSKI, 1995, p.31).  

 Se Jacó concebeu uma nova gênese a partir do tédio invernal da cidade, nos versos 

inspirados nessa história encontramos um sujeito que, diante da sonolência da cidade, 

pensa em sua perturbadora situação ao som do vinil: 

 

Em Agosto havia 

tempo e vagar. Obras 

paradas, cães sem coleira 

e um vizinho sentado à janela 

entre cortinas de mofo. Hang on 

sleepy town. Tudo adiado. 
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Sobrávamos nós, os conspiradores,  

murados no terraço pela sombra 

das montanhas; sobravam 

também, toda a tarde, 

as luzidias ilhas de vinil 

em rotação – 

 

e enquanto o espinho 

de diamante as percorria, 

víamos por vezes  

acender-se na penumbra 

a cidade de onde nos tinham 

degredado para sempre 

 

e para sempre, tão forte  

era o apelo da estranha língua 

nativa: ruas sem retorno, negras  

escadarias, túneis que levavam, 

madrugada dentro, aos enredos 

do futuro –  

 

por favor, por favor, 

que tudo comece. Num silêncio 

sem paz nem sossego 

ficávamos depois abandonados.  

E esses foram, já se sabe,  

os melhores dias.  

(PIRES CABRAL, 2009, p.16-17) 

 

 O eu lírico registra o “tempo e vagar” de uma cidade em agosto, onde tudo parece 

adiado e adormecido. O próprio lugar é chamado de “sleepy town” (cidade adormecida), 

em fragmento emprestado de uma canção da banda indie inglesa It’s immaterial. O sujeito 

sente-se murado pelas montanhas que vê ao seu redor e, como um conspirador, escuta 

música enquanto relembra seu exílio. Porém, não parece construir planos de fuga como o 

faz Jacó ao sonhar construir uma nova gênese, já que só enxerga “ruas sem retorno, 
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negras/ escadarias” e, apesar de clamar por um começo em pensamento, permanece 

abandonado em um silêncio “sem paz nem sossego”. Enquanto Jacó exacerba suas ideias 

entusiasmadamente, o sujeito do poema as guarda em suas reflexões, construindo uma 

conspiração muda, mas, ainda assim, mobilizadora. É uma revolta interior que, assim 

como a de Jacó, defende “a causa perdida da poesia” de forma solitária e imaginária.  

 A postura contemplativa e aparentemente paralisada do eu lírico lembra-me 

personagens de outro autor que, assim como Bruno Schultz, escreveu durante o século 

XX. As personagens do irlandês James Joyce, principalmente em seu livro de contos 

Dublinenses (1914), permanecem imóveis, como se fossem impelidos de agir por uma 

força, ainda que suas mentes tracem perpétuos movimentos de fuga do ambiente 

enclausurado em que se encontram. Cito brevemente a abertura e o desfecho do conto 

“Eveline”, que retrata a história de uma jovem que, apesar de ter a chance de mudar de 

vida e país fugindo com seu namorado para a Argentina, sente-se incapaz de realizar tal 

ação e vê-se confinada no mesmo estilo de vida que sua mãe tivera: 

 

Ela sentou-se à janela para ver a noite invadir a avenida. Encostou a cabeça na 

cortina e o odor de cretone empoeirado encheu-lhe as narinas. Sentia-se 

cansada. 

[...] 

Todos os mares do mundo agitavam-se dentro de seu coração. Ele a estava 

levando para esses mares: ele a afogaria. Agarrou-se com as duas mãos às 

grades de ferro. 

- Vem! 

Não! Não! Não! Era impossível. Suas mãos agarraram-se ao ferro em 

desespero. No meio dos mares ela deu um grito de angústia! 

- Eveline! Evvy! 

Ele correu para o outro lado do cordão de isolamento e a chamou, para que o 

seguisse. Gritaram para que fosse em frente, mas ele continuava a chamá-la. 

Ela o encarava com o rosto pálido, passivo, como um animal indefeso. Seus 

olhos não demonstravam qualquer sinal de amor, saudade, ou gratidão. 

(JOYCE, 2000, p. 137 e 149) 

 

 Acredito que os dois momentos relatados acima assemelham-se à atitude do eu 

lírico do poema de RPC tanto em sua atmosfera de tédio percebida subjetivamente ao 

início quanto em sua simultânea e perturbadora revolta interior e incapacidade de ação ao 

final. Desse modo, podemos dizer que há uma movimentação interna que, porém, não se 

manifesta exteriormente. Essa ausência de ação não corresponde a uma atitude resignada, 
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mas, ao contrário, demonstra uma conturbação que não encontra maneiras de ser expressa 

e que por isso se retém somente nas reflexões do sujeito.  

 Seguindo essa linha de pensamento chegamos a mais um livro aberto ao acaso: A 

voz subterrânea (traduzido no Brasil como Memórias do subsolo), novela de Fiódor 

Dostoiévski. Nela, encontramos “o homem do subterrâneo”, personagem criado pelo 

escritor russo que questiona a sociedade ao seu redor por meio de seus pensamentos 

paradoxais e perturbadores, em dois momentos: em um longo monólogo interior, em que 

o personagem se dirige a um “vós” não identificado; e cenas vivenciadas por esse homem 

nas ruas de São Petersburgo. É na primeira parte que encontramos uma constante postura 

resistente similar à observada no poema anterior: o homem do subterrâneo sabe-se 

impotente quanto a ir contra ao que lhe rodeia, mas isso não impede que continue a querê-

lo e a pensá-lo: 

Meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética, se, por 

algum motivo, não me agradam essas leis e o dois e dois são quatro? Está claro 

que não romperei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para 

fazê-lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ter pela 

frente um muro de pedra e de terem sido insuficientes as minhas forças.  

(DOSTOIÉVSKI, 2000, p.25) 

 

 Paralelamente a isso, no poema construído a partir desse contexto temos sujeitos 

(“nós”) que, apesar de saberem que “o futuro era aterrador”, que não se deve ter confiança 

na juventude e, de acordo com a canção de The Drums, que tudo terminará em lágrimas, 

continuam a teimar em resistir à vida: 

 

Não tenhas confiança na tua juventude 

para o Manuel de Freitas 

 

Noites de tabaco com resina 

de Marrocos, pequenos quartos 

 

onde a música era enorme.  

As ruas pulsavam, eram coisas 

 

mortais, o pensamento um carrossel 

de monstros vivos. E nós os únicos, 
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os mais sós, os mais relapsos 

no caminho que descia do devaneio 

 

à angústia. Esquecidos das horas 

num qualquer degrau perdido, 

 

o futuro era aterrador: it will end 

in tears. E tudo o que sabíamos 

 

estava errado, menos isso.  

(PIRES CABRAL, 2009, p.31) 

 

 Ainda comentando sobre Oráculos, Luis Maffei diz ser “curioso que, num livro 

que desemboca na solidão e no ‘adeus’, os sujeitos estejam sempre acompanhados, não 

apenas em algumas dedicatórias (seis dos vinte e sete poemas são dedicados), mas pela 

presença dos Oráculos de cabeceira” (MAFFEI, 2009, s/p). Amplio essa observação à 

Música antológica, já que essa parte do livro de 2009 também possui alguns poemas 

dedicados e fala, sobretudo, sobre encontros. Assim, se em Oráculos “sempre haverá, 

perto da cama, algo a ser lido, alguma companhia” (MAFFEI, 2009, s/p), em Música 

antológica teremos a breve companhia de amantes e a eterna presença da música. 

Destarte, esses livros se aproximam temática e estruturalmente, por tratarem, dentre 

outros temas, sobretudo da solidão acompanhada em que se transformou a vida utilizando 

objetos externos para a criação dos poemas. RPC traça relações tanto intermidiáticas 

quanto intertextuais que, longe de quererem traduzir as obras citadas, procuram apropriar-

se delas tocando levemente em seus motivos, construindo por meio dessa recolha de 

fragmentos poemas de “interesse bastante coerente a sua lírica” (MAFFEI, 2009, s/p). 

 

 

 

 

 



81 
 

3.3. A inspiração “o mais material possível” 

 

 Como vimos, o nomadismo poético encontrado na obra de Rui Pires Cabral tem 

na citação um recurso recorrente, uma vez que o poeta se apropria sobretudo de partes de 

obras musicais e literárias para compor seus livros anteriores a 2012. Em O trabalho da 

citação, Antoine (COMPAGNON, 2013, p.11-12) relaciona essa técnica com a ação 

infantil do recortar e colar, prática primeira do papel: 

 

Recorte e colagem são o modelo do jogo infantil [...] Construo um mundo à 

minha imagem, um mundo onde me pertenço, e é um mundo de papel [...] 

Recorte e colagem são as experiências fundamentais com o papel, das quais a 

leitura e a escrita não são senão formas derivadas, transitórias, efêmeras [...] É 

por isso que se deve conservar a lembrança dessa prática original do papel, 

anterior à linguagem, mas que o acesso à linguagem não suprime de todo, para 

seguir seu traço sempre presente, na leitura, na escrita, no texto, cuja definição 

menos restritiva (a que eu adoto) seria: o texto é a prática do papel [...] E no 

texto, como prática complexa do papel, a citação realiza, de maneira 

privilegiada, uma sobrevivência que satisfaz à minha paixão pelo gesto arcaico 

do recortar-colar.  

 

 Isto posto, podemos atribuir ao uso da citação, inclusive pelo poeta aqui estudado, 

a mescla da experiência infantil do papel (recorte e colagem) com sua prática complexa 

(texto). Ao apropriar-se de canções e frases de outros autores, RPC recorta os trechos que 

escolhe, descontextualizando-os de sua origem, e cola-os, recontextualizando-os, 

inserindo-os em um novo e outro texto, de forma a realizar a antiga distração da criança 

de recortar e colar papéis:  

Entre a infância e a senilidade, que terei feito? Terei aprendido a ler e a 

escrever. Leio e escrevo. Não paro de ler e escrever. E por quê? Não seria pela 

única razão inconfessável de que, no momento, não posso me dedicar 

inteiramente ao jogo de papel que satisfaria o meu desejo? A leitura e a escrita 

são substitutos desse jogo. 

(COMPAGNON, 2013, p.11) 

 

 Associadas ao recorte e à colagem, a leitura e a escrita ganham um teor ainda mais 

manual, relacionado às artes plásticas, na medida em que envolve processos de remoção, 
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deslocamentos e combinações variados. O leitor passa a escritor por meio dos trechos que 

seleciona a serem tirados e reintroduzidos a outro contexto: “Gosto do segundo tempo da 

escrita, quando recorto, junto e recomponho. Antes ler, depois escrever: momentos de 

puro prazer preservado. Será que eu não preferiria recortar as páginas e colá-las num outro 

lugar, em desordem, misturando de qualquer jeito? ” (COMPAGNON, 2013, p.11-12). 

Em 2012, Rui Pires Cabral realizou o desejo anunciado por Compagnon, muito embora 

estivesse longe de misturar seus recortes “de qualquer jeito”: Biblioteca dos rapazes 

marca assim uma nova etapa dessa poesia, introduzindo uma forma diferenciada do fazer 

poético através da justaposição de imagens e frases removidas de fontes diversas. Na nota 

do autor ao início do livro, lemos: 

 

Os poemas que compõem este livro foram inspirados por velhos romances de 

aventuras e exemplares diversos de literatura juvenil, maioritariamente 

editados entre as décadas de 30 e 70 do século passado. E quando digo 

inspirados, digo-o no sentido mais material possível, já que muitos dos versos 

publicados nestas páginas foram originariamente compostos com palavras e 

expressões recortadas desses mesmos livros (veja-se, nas páginas finais, a lista 

das fontes bibliográficas). Por motivos de ordem gráfica, poética e prática, 

esses textos primitivos foram depois passados a computador e desenvolvidos. 

Mas, em todos os casos, a sua introdução na página fez-se pelo método 

artesanal: manualmente, com tesoura e cola. 

Quanto às imagens que complementam os textos – e a ideia fundamental deste 

livro foi, desde o início, a de casar a poesia com a colagem –, são de natureza 

e proveniência muito variadas: revistas e postais antigos, fotografias de 

anónimos, velhas enciclopédias juvenis, calendários, monografias fotográficas 

de cidades estrangeiras, além das estampas e ilustrações dos livros acima 

referidos. Em muitos casos, não foi sem algum remorso que me dispus a cortar 

e a rasgar esses comovedores testemunhos de outras épocas – resta-me a 

esperança de que o leitor não julgue totalmente inglória a sua destruição. 

(PIRES CABRAL, 2012, p.5) 
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 Se as fontes das imagens são diversificadas, as textuais resumem-se a livros 

infanto-juvenis de aventura (sendo 16 das 36 publicações utilizadas da autoria de Júlio 

Verne). Tal fato é indicado também no próprio título do livro, que alude a coleção 

“Biblioteca dos rapazes” da editora Portugália, formada por romances de aventura como 

A ilha do tesouro, As aventuras de Tom Sawyer e etc. Assim, dispostas pelas páginas de 

maneira dispersa,  as imagens e expressões se repetem e complementam, com fragmentos 

espalhados ao longo das três colunas em que se dividem todos os poemas do livro. Essa 

aparente desorientação de imagens, entretanto, forma em cada poema um todo coeso de 

sentido, ligando-se ao conteúdo expresso pelas frases – transformadas em versos -, como 

podemos observar no exemplo abaixo: 

 

Figura 7: Capa de Biblioteca dos rapazes 
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(PIRES CABRAL, 2012, p.17) 

 

 Vemos quatro imagens cortadas e alternadas: a do mar, a de um prédio com 

árvores sem folhas, a de que parece ser uma madeira escura e a de uma provável aventura 

em alto-mar, com um monstro marítimo. O diálogo entre essas figuras e o que as palavras 

coladas sobre elas evocam vai desde o tom sombrio dos versos e a escuridão das cores 

das ilustrações a sutis detalhes como a concisão de “e eles tinham medo/de morrer//ali 

fechados. ” com o prédio que, como toda a realidade no poema evocada, é um símbolo 

opressivo. O edifício, porém, tem janelas, oferecendo a possibilidade de fuga, mas para 

onde? Os sujeitos viajam tentando procurar um escape, mas não possuem um mapa que 

os guie nessa empreitada: “e a cada passo//mudavam/de sentido//e de horizonte”. 
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 Essa fusão de materiais heterogêneos na página lembra a collage, técnica 

desenvolvida principalmente por artistas cubistas, futuristas e surrealistas que insere 

diferentes texturas e objetos em telas. Comentando sobre “Português”, obra do francês 

Georges Braque que utiliza letras e numerais na tela, Clement (GREENBERG, 2013, 

p.97) diz que: 

 

Quando se olha, as letras e numerais simulando a impressão com estêncil 

trocam de lugar, em termos de profundidade, com o ornamento, e por um 

instante a própria superfície física torna-se parte da ilusão: ela parece recuada 

em profundidade juntamente com a simulação de impressão com estêncil, de 

modo que o plano da pintura parece ser destruído mais uma vez – mas somente 

pela fração de um outro instante. O efeito duradouro é um movimento 

constante de vaivém entre a superfície e a profundidade, em que a superfície 

pintada é “infectada” pelo que não é pintado. Em vez de ser enganado, o olho 

fica intrigado; em vez de ver objetos no espaço, ele não vê nada além de uma 

pintura. 

 

 

 

  

 Acredito que esse movimento de vaivém aludido por Greenberg também pode ser 

percebido nos poemas de Biblioteca dos rapazes, na medida em que os olhos de seus 

Fig. 8: “Português” de Georges Braque, 1911. 
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leitores também podem ficar intrigados pela sobreposição de imagens e versos. De fato, 

é possível relacionar a collage com o mecanismo da citação, já que ambos têm na 

apropriação seu fundamento. Se naquela juntam-se à tela elementos materiais, como 

pedaços de tecido ou de madeira, nesta juntam-se às palavras de quem escreve outras 

palavras anteriormente publicadas. Utilizando-se de dois mecanismos que, portanto, se 

assemelham, RPC passou a compor livros que adotam a collage juntamente com a citação, 

criando o que podemos chamar de poesia-colagem54.  

 Para alguns estudiosos, tais como Anne-Marie Christin (2001 apud ARBEX, 

2006, p.11), a imagem exerceu um papel fundamental na invenção e evolução da escrita 

e, dessa maneira, esta não possui somente a linguagem oral como referência. Com essa 

perspectiva, credita-se à invenção da superfície o nascimento tanto da imagem quanto da 

escrita, uma vez que o pensamento em tela possibilitado pela superfície permitiu ao 

homem desenhar figuras e letras sobre um suporte. (ARBEX, 2006). É preciso, então, 

pensar esse suporte: “É de certa forma o próprio suporte que detém uma energia de escrita, 

é ele que escreve e essa escrita me contempla” (BARTHES apud ARBEX, 2006, p.26).  

 Se os espaços em branco ganham importância desde Un coup de dés de Mallarmé, 

reintegrando a iconicidade e a espacialidade da escrita, a partir do século XX “a literatura 

reinveste e integra a parte visual e espacial da escrita” (ARBEX, 2006, p.29), o que 

também pode ser visto na obra aqui analisada. Rui Pires Cabral trabalha os espaços em 

branco, como vimos, desde o início de sua obra; porém, nos poemas-colagens a questão 

torna-se mais complexa: o próprio fundo – a página em branco – é preenchida por 

fragmentos colados, restando apenas algumas colunas em branco que dividem as três 

colunas de imagens e versos (as mais largas) ou que invadem o objeto artístico, se 

intrometendo por entre as colagens (as mais finas), e as margens superiores, inferiores e 

laterais que envolvem o poema-colagem. O próprio fundo torna-se, assim, uma forma 

artística por meio da inserção e combinação de diferentes elementos nele, o que amplia 

ainda mais sua importância.  

 Essa mistura de materiais na superfície traz, no âmbito temático, a recorrência de 

motivos envolvendo a desorientação, que se relaciona tanto com a errância pelas formas 

                                                           
54 Em Álbum (2013), há uma nota de fim que menciona o termo pela primeira vez em publicações do poeta: 

“ÁLBUM, 10 poemas-colagens de Rui Pires Cabral sobre fotografias de autores desconhecidos, é uma 

edição artesanal de 52 exemplares numerados e assinados pelo autor em 16 de Outubro de 2013. ” (PIRES 

CABRAL, 2013, s/p).  
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trazida pelo livro quanto com a inconstância e imprevisibilidade da vida: nossa 

“movediça//condição” (p. 17). Dentro desse contexto, a única certeza que se pode ter é a 

morte, outro tópico amplamente explorado nesses poemas, também aludido pela 

dedicatória in memoriam a Mário Rui Oliveira Pires Cabral, primo-irmão do poeta, que 

começou a formular Biblioteca pouco depois de seu falecimento55.  

 

 

(PIRES CABRAL, 2012, p.27) 

 

                                                           
55 Informações fornecidas a mim por meio de conversa informal com o poeta em 2012.  
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 Conforme apontei em resenha sobre este livro (PIMENTA, 2013, p.279-280), 

acredito ser possível ver outra morte presente nesses versos, sobretudo se pensarmos na 

inspiração bibliográfica para essa obra: a da juventude: 

Assim, o espectro insistente em Biblioteca dos rapazes aponta 

simultaneamente para a fugacidade do tempo e para a morte de um ente querido 

que estava presente nesse tempo. E, sob essa dupla faceta, para o inescapável 

fim das coisas: no tempo e na matéria. 

Mais do que uma constatação desse término, o livro, a partir da recolha de 

objetos antigos pessoais e da reunião de lembranças, constrói uma espécie de 

memorando que tenta recuperar esse tempo perdido. Longe de um projeto 

utópico, a poesia de Rui Pires Cabral problematiza sua própria condição, pois, 

ao mesmo tempo em que sabe ser vã a tentativa de fixar a juventude, encontra 

na poesia o único escape para eternizar suas recordações: “o Domínio//é o 

poema//que souberes encontrar” (p. 11). 

 

Esse diálogo com obras que são recortadas e recriadas, assim como a forma 

repartida das colagens, também está presente em Broken, livro seguinte do autor, 

publicado em 2013. Neste, porém, os poemas-colagem são inspirados em um único título 

e não são fornecidas informações sobre as imagens (na maior parte fotografias) usadas na 

constituição das colagens. Em nota ao livro, nos diz o poeta: 

 

O presente ciclo de poemas foi desenvolvido a partir de algumas palavras 

extraídas de Unbroken – O Submarino Fantasma da Guerra de 1939-45, um 

relato autobiográfico de Alastair Mars publicado em 1957 pela Imprensa 

Nacional de Publicidade. Assim se quebrou, digamos, a história do HMS 

Unbroken.  (PIRES CABRAL, 2013, s/p.) 

 

Ao quebrar, recortar, a história do submarino “Unbroken” (inquebrável), o poeta 

transforma-o em “Broken” (quebrado). As tesouras de Pires Cabral quebram o que, no 

domínio da ficção, se diz “inquebrável”, transformando esses recortes quebrados em um 

novo livro. Diferentemente do ocorrido na obra anterior, nesta o autor não explica a 

origem das fotos e ilustrações em preto e branco que são dispostas nas páginas, mas, em 

seu conjunto, elas formam um todo imagético mais sombrio e indeterminado do que antes 

encontramos em Biblioteca dos rapazes. Nos dez poemas-colagens que compõe o livro, 

observa-se uma única coluna dividida em quatro partes por linhas brancas. Dessas quatro 

partes, duas são preenchidas por um fundo preto enquanto as restantes possuem uma 

imagem uniforme com cortes horizontais (também em tons escuros) e uma ilustração ou 

fotografia em preto e branco. Enquanto os fundos negros e a imagem com cortes se 
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repetem quase em todos os poemas, as ilustrações ou fotografias variam de página em 

página até ausentarem-se no penúltimo e último poema-colagem (este todo formado por 

fundos pretos), conforme podemos notar na sequência das últimas três páginas do livro: 

 

               

(PIRES CABRAL, 2013a, s/p)                                                  

 

Desse modo, é como se os rostos desfocados e despersonalizados trazidos nos 

poemas-colagens fossem deixando o livro paulatinamente, assim como muitos dos 

passageiros do HMS Unbroken deixaram não só a embarcação, mas a própria vida nos 

combates empreendidos a bordo. Podemos observar, então, pontos de contato entre os 

poemas e o livro que foi “quebrado” para sua escritura: Unbroken, ao narrar a história de 

um submarino utilizado na Segunda Guerra Mundial, traz temas que são ressignificados 

em Broken. Talvez o mais presente deles seja o da morte que, com um enfoque diferente 

do que encontramos em Biblioteca, é entrelaçado à imagem do mar (evocada por 

vocábulos como “espuma”, “corrente”, “mar”, “água”, “submersos”, “navegando”), onde 

simultaneamente pode-se ver e ser visto pela morte: 
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                                (PIRES CABRAL, 2013a, s/p) 

 

Nota-se neste poema a figura de um homem em um barco diante de um céu 

nebuloso e indicativo de tempestade, esse homem fita o cenário a sua volta da mesma 

forma que “uma espécie de morte” também o fita. Nesse contexto, ele sabe que “o jogo 

terminara” e que “O tempo corria/para o lugar de onde viera”: não há escape. Entretanto, 

se o regresso não é certo, o canto de uma voz ainda ecoa: 
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                               (PIRES CABRAL, 2013a, s/p) 

 

Se na autobiografia do capitão Mars são relatadas vivências e angústias 

submarinas, sobretudo acerca da luta pela sobrevivência, nos poemas-colagens de Rui 

Pires Cabral ecoa a permanente resistência a continuar tentando, ainda que, por vezes, 

doa-se “o peito/ de tanto esperar,// descrente/ e perdido// no meio do mar. ” (PIRES 

CABRAL, 2013a, s/p): e essa persistência está ligada à escrita, insistente companheiro de 

bordo. Assim, essas páginas trazem, juntamente da viagem marítima que inspirou os dois 

livros, a viagem da escrita, igualmente penosa. Intricadas, elas se unem em expressões 

como “livro/ de espuma” e “mar rasgado// de papel velhíssimo”, e no poema-colagem 

que fecha Broken reforçando que ambas excursões – pelo mar e pelo papel – trazem-nos 

“ao lugar de sempre”: 
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                                (PIRES CABRAL, 2013a, s/p) 

 

Seguindo a temática marítima, em 2014 RPC publicou Oh! Lusitania, anunciando 

na nota que abre o livro a elaboração “de uma trilogia em curso, de inspiração náutica” 

(PIRES CABRAL, 2014, s/p), da qual Broken seria o primeiro título, seguido por Oh! 

Lusitania e por outro livro ainda não publicado.  

Neste, encontramos vinte quatro poemas-colagens divididos em três seções: “the 

common difficulties”; “circling shadows”; e “the sunken room”, cada uma composta por 

oito poemas. Assim como os títulos das partes, os versos são inteiramente em língua 

inglesa e, segundo o poeta, há uma boa razão para isto, já que “todos os poemas foram 

por assim dizer escritos com palavras recortadas do livro The Last Voyage of the Lusitania 
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(A.A. Hoehling e Mary Hoehling, Pan Books, 1959), no qual se relata a tragédia do 

transatlântico afundado por um torpedo alemão na primavera de 1915. ” (PIRES 

CABRAL, 2014, s/p). O título, porém, foi retirado de The Malay Archipelago, livro com 

as observações do naturalista Alfred Russel Wallace durante suas viagens pela parte sul 

do arquipélago malaio entre 1854 e 1862. No capítulo vinte e seis desse livro, ao avistar 

belos fortes originalmente construídos pelos portugueses séculos antes, Wallace comenta: 

“Oh! Lusitania, how art thou fallen!” (“Oh! Lusitânia! Como caíste! ”)56.  

Sobrepõem-se, portanto, duas referências distintas, baseadas em cenários 

igualmente distantes: Lusitania, o navio americano que afundou na costa irlandesa após 

ser atingido por um torpedo alemão durante a 1ª Guerra Mundial; e Lusitânia, relativo à 

nação portuguesa nos finais do século XIX, marcada pela queda de seu domínio 

ultramarino e colonial estabelecido três séculos antes. Duas imagens de queda e ruína, 

que representam a destruição do que outrora parecia inabalável (o império português e o 

navio altamente tecnológico para a época). Essas são as nuances trabalhadas em Oh! 

Lusitania, que contrasta tons de vermelho alaranjado e preto com fotografias em preto e 

branco que parecem ter sido arrancadas de sua origem violentamente, a julgar por suas 

formas e acabamento: 

 

 

                                                           
56Capítulo consultado em <https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wallace/alfred_russel/malay/chapter26.html>, 

em dezembro de 2015.  

https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wallace/alfred_russel/malay/chapter26.html
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                        (PIRES CABRAL, 2014, s/p) 

 

Novamente encontramos imagens marítimas através do navio e do mar, mas 

também rostos desfocados que parecem gritar em desespero. Assim, os poemas-colagens 

deste livro parecem conduzir-nos a uma atmosfera de descrença (“a white/ city/ changed 

to grey”; “clouds grew darker” ), perturbação (“to set/ all souls// adrift”; “If only/ they 

could// stop// the doubts,/the fears”) e terror (“he could/hear/the language/ of fear”; 

“bodies/are meant for/night traffic/ and pain”; “too late to try”; “the idea of/ screaming// 

under water”). Dentro desse contexto, os passageiros dessa embarcação arruinada 

engatinham e agem como refugos: 

 

 

                                  (PIRES CABRAL, 2014, s/p) 

 

Entretanto, ainda que seja tarde para o canto – “sir,/ it’s too late/ for singing – e 

que seja fácil perder as palavras nessas circunstâncias – “words/ are// easy to lose” -, a 

música parece ainda encontrar caminhos entre os mortos para eclodir:  
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 (PIRES CABRAL, 2014, s/p) 

 

A mão pousada no que aparenta ser um deque de barco e o rosto que olha pela 

janela que observamos nesses poemas que encerram Oh! Lusitania são imagens de figuras 

que, embora desassossegadas, ainda esperam por algo que os refugie do quarto afundado 

em que estão presas.  E os versos colados sobre elas, como já notado, parecem indicar o 

único elemento que as encontrará novamente: a música. 

Desse modo, os dois livros que até o momento compõem a trilogia iniciada por 

Rui Pires Cabral – Broken e Oh! Lusitania – têm como plano de fundo momentos trágicos 

da história ocidental (1ª e 2ª Guerra Mundial) e portuguesa (queda do domínio marítimo-

colonial e subordinação ao poder inglês, que culminará no Ultimato de 1890), mas 

apontam para um certo refúgio dessas circunstâncias proporcionado pela escrita, pelo 

canto, que insistirá a vir. Altamente metapoéticos, ao mesmo tempo em que 

problematizam as relações entre poesia e imagem e, consequentemente, os limites do 

gênero poético, os poemas-colagens de RPC57 constantemente deslocam conceitos e 

amarras, mantendo-se em um contínuo movimento intermidiático. 

                                                           
57 Além dos livros citados, há mais dois em que há um trabalho com a colagem: Stardust (2013b), formado 

por um poema e uma colagem (diferente em cada exemplar), em páginas distintas; e Álbum (2013c), com 

dez poemas-colagens formados por versos colados sobre fotografias em preto e branco, afixadas em páginas 

negras, assemelhando-se a um verdadeiro álbum de fotografias. Fora da obra publicada de RPC, alguns 
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Além da supracitada collage, outra técnica que proporciona o movimento por 

meio da seleção e do arranjo de partes fragmentadas é a montagem cinematográfica. 

Segundo Arnold (HAUSER, 1998, p.971-972) o cinema mudou inteiramente nossa 

concepção de espaço e tempo, na medida em que: 

 

O espaço perde a qualidade estática, a passividade serena, e torna-se agora 

dinâmico [...] É fluído, ilimitado, inacabado, um elemento com história 

própria, com seu próprio esquema e processo de desenvolvimento [...] o tempo 

perde aqui, por um lado, sua continuidade ininterrupta e, por outro, sua direção 

irreversível. Pode ser detido, em close-ups; revertido, em flash-backs; repetido, 

em recordações; e avançado, em visões do futuro.  

 

 No cinema, a movimentação ganha inúmeras possibilidades no âmbito espacial e 

temporal e, com a espacialização do tempo no filme, a simultaneidade aparece como 

categoria essencial do cinema:  

É a simultânea proximidade e distância das coisas – a proximidade mútua no 

tempo e a distância umas das outras no espaço – que forma esse elemento 

espaço-temporal, essa bidimensionalidade do tempo, a qual constitui o 

                                                           
poemas-colagens foram exibidos em duas pequenas exposições: 12 Poemas (Para Ler/Ver no Paralelo W), 

entre meados de junho e finais de julho de 2013 na livraria Paralelo W; e Rente ao Verso, no extinto bar 

Bartleby entre abril e maio de 2012, em parceria com a ilustradora Daniela Gomes. (Informações cedidas 

pelo poeta em conversa informal em 2015).  

Fig. 9 e 10: Capas de Broken e Oh! Lusitania 



97 
 

verdadeiro veículo do cinema e a categoria básica de sua representação do 

mundo. 

(HAUSER, 1998, p.974) 

 

 Essa simultaneidade é proporcionada pela montagem que, muito mais do que 

somente um procedimento técnico, pode ser entendida, como a viu Serguei Eisenstein, 

como a arte de expressar e de significar por meio da justaposição de planos. Assim, a 

montagem é um processo gerador de sentidos, na medida em que combina partes 

formando um todo, um conjunto que expressa uma ideia que não estava contida em 

nenhum dos planos separadamente. 

 Se o cinema é “a imagem-movimento” (DELEUZE, 1983) e tem na 

simultaneidade e justaposição proporcionadas pela montagem seus principais 

fundamentos, acredito ser possível relacionar os poemas-colagens de Rui Pires Cabral ao 

cinema, já que esses são constituídos pela combinação de fragmentos e, em seu todo, 

geram um efeito de vai-e-vem constante por parte do leitor, que – diante da apreensão 

simultânea de imagens e versos - é levado a se movimentar entre esses elementos colados 

a fim de criar sentidos possíveis58. Dentro desse contexto, acredito que o mais recente 

título do poeta, Elsewhere/alhures, demonstra essa relação de forma mais clara, através 

da sua extrema exploração da imagem e da palavra na página. 

 

                                                           
58 A esse respeito, é interessante lembrar do cineasta americano Lewis Klahr, que utilizava a colagem em 

seus filmes, tais como os curtas Altair (1994) e Pony glass (1998).  Rui Pires Cabral, por sua vez, faz vídeos 

curtos que combinam poesia, imagem e música, publicados em seu blog pessoal ou em sua página no 

Youtube. Dois deles, “This bitter Earth” e “Países distantes”, estão disponibilizados nos anexos digitais 

desta dissertação.  
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Elsewhere/alhures é formado, conforme sua nota inicial informa, por “colagens 

& poemas com frases e expressões de uso familiar extraídos de Nova Grammatica da 

Lingua Ingleza, ou A Arte de Fallar e Escrever com Propriedade e Correcção o Idioma 

Inglez de Agostinho Neri da Silva (Lisboa, Nova Officina de João Rodrigues Neves, 

1809, 4.ª impressão) ” (PIRES CABRAL, 2015a, p.5).  

 

 

 

 

Fig. 11: Capa de Elsewhere/alhures 

Fig. 12: Fotografia da Gramática de Agostinho Silva em Elsewhere/alhures 

(PIRES CABRAL, 2015a, p.4) 
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Assim, a cada duas páginas do livro, deparamo-nos na primeira página com um 

poema em versão inglesa e portuguesa (seguindo as ortografias e expressões do século 

XIX), formulado pela combinação de pedaços da gramática de Agostinho da Silva, e, na 

segunda, com uma colagem feita por RPC identificada por um título-legenda, igualmente 

com versão em inglês e português. É essa disposição que, a meu ver, demanda uma leitura 

dinâmica, um movimento combinatório formador de sentido, por parte do leitor: seus 

olhos são convidados a caminhar pelas páginas percebendo e relacionando versos em duas 

línguas, imagens presentes na colagem, e seus títulos-legendas. É essa movimentação, 

envolvendo processos de arranjo e rearranjo de partes, que pode ser aproximada da 

montagem cinematográfica, entendida como técnica e arte.  
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(PIRES CABRAL, 2015a, p.6/7) 

 

Observa-se, no exemplo acima, que a colagem complementa as indagações 

presentes no poema sobre uma possível partida com as figuras de uma mala ao chão e 

uma estrada que se vê pelos vidros da janela: intercalam-se uma atmosfera claustrofóbica, 

dentro de um pequeno cômodo negro com grades na janela, e uma de aparente liberdade, 

indicada pela bucólica e clara estrada, sem barreiras e acompanhada pela natureza. Nas 

inscrições abaixo da colagem há a afirmação “ir de jornada”, como uma resposta assertiva 

à incerteza da viagem nos versos.  

Entretanto, conforme nos tem mostrado a poesia de Rui Pires Cabral, a viagem 

não nos apresenta nada além dos “defeitos do mundo” e, ao fim da jornada, só resta estar 

pronto para outro embarque: 
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(PIRES CABRAL, 2015a, p.26/27) 

 

Nas últimas páginas de Elsewhere/alhures, vida e comédia se entrelaçam e, visto 

que “He tarde, muito tarde,/ e máo jogo tivemos// ao subir do panno”, há de se dar adeus 

e partir para alhures, onde, quem sabe, se encontrará uma casa. De qualquer modo, nada 

se pode fazer mais nesse plano: “O tempo está escuro/ e a comedia findou. ”: 
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(PIRES CABRAL, 2015a, p.28/29) 

 

Em meio a expressões traduzidas por um gramático de 1800, esse livro traz, 

portanto, discussões atemporais e, desse modo, ainda contemporâneas. Enclausurados, 

não havia – e ainda não há – espaço para a comédia que a arte quer fazer da vida. Mais 

de um século depois da publicação da Gramática de Agostinho Silva e quase um século 

antes de Elsewhere/alhures, o dramaturgo Luigi Pirandello deixou inacabada uma peça 
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que vem ao encontro das reflexões aqui apresentadas. “Os Gigantes da Montanha” discute 

sobre o possível lugar da arte e da poesia num mundo dominado pelo pragmatismo e pela 

técnica, ao mostrar uma trupe de atores em decadência que busca público. Não tendo 

havido tempo para escrever o desfecho, Pirandello deixou não só essa peça em aberto, 

mas o próprio futuro do teatro e de todas as formas de arte: ainda haverá quem as escute?  

No caso do poeta aqui estudado, com suas edições de poucos exemplares e com 

seus “trezentos leitores” (PIRES CABRAL, 2009a, p.6), acredito que, abandonada a 

ambição de grande público, há a procura pela construção de uma comunidade de afetos 

envolvendo escritores, outros artistas (incluindo os músicos referenciados em seus 

poemas) e leitores. Esse círculo afetivo é criado, como vimos, por uma constante errância 

por mídias, construindo o espaço entre que é, afinal, o de sua poesia.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 Quando comecei a ler Rui Pires Cabral, em 2011, o autor havia publicado sete 

livros de poesia; hoje, janeiro de 2016, já são quinze, sem contar com uma reedição de A 

Super-Realidade, uma antologia Morada publicada pela Assírio & Alvim e poemas 

inéditos publicados em revistas tais como a Telhados de Vidro, organizada em Lisboa 

pelo poeta Manuel de Freitas. Esta dissertação, portanto, não teve outro caminho senão a 

de ser um constante recomeço a que se somavam ideias a cada novo livro e leitura, e ainda 

o é, na medida em que a obra poética aqui estudada ainda se encontra em curso.  

 Por meio desse percurso errante, busquei perseguir a ideia de nomadismo nesses 

versos, pensando o conceito por seu viés geográfico no primeiro capítulo, que abarcou as 

numerosas referências territoriais encontradas nos poemas, as relações entre sujeito e 

paisagem, a subjetividade forasteira e a resistência intrínseca por contínuas 

desterritorializações evocadas nessa obra. Espero ter esclarecido a importância das 

referências territoriais nessa poética, que tem na viagem um de seus principais temas e, 

consequentemente, que a ligação do sujeito poético com os lugares percorridos tenha sido 

bem exemplificada nos poemas escolhidos e nas análises feitas, sobretudo à luz dos 

escritos de Michel Collot, Marc Augé e Francesco Careri. Do mesmo modo, busquei 

demonstrar a constituição de uma subjetividade forasteira e desenraizada nesses livros 

baseando-me em textos de Julia Kristeva e Nelson Brissac Peixoto e, com o aparato 

teórico de Michel Maffesoli, Gilles Deleuze e Félix Guattari, salientar a forte resistência 

que se encontra sob esse insistente caminhar.  

 No segundo capítulo, expandi o conceito de nomadismo a fim de formular o 

entendimento de um nomadismo poético, fundado na concepção de um movimento de 

abertura da poesia para outras mídias no qual as fronteiras entre essas formas se diluem, 

de forma a questionar a própria natureza do gênero poético. Para isso, utilizei 

contribuições de Antoine Compagnon, Marjorie Perloff, Claus Clüver, Márcia Arbex, 

dentre outros, sobre citação, colagem e intermidialidade. Enquanto as ideias 

desenvolvidas no primeiro momento desta dissertação haviam sido despertadas desde 

minhas pesquisas inicias e, desse modo, foram baseadas nos primeiros livros do poeta, as 

reflexões contidas no segundo só tiveram início com a publicação dos poemas-colagens. 
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Foi a partir do impacto causado pela leitura de Biblioteca dos rapazes que pude reler seus 

antecessores e traçar relações e caminhos que levariam a este trabalho final de Mestrado. 

Os títulos mais recentes de RPC, também compostos por poemas-colagens, vieram a 

acrescentar questionamentos ao quais não tive a pretensão de responder de forma 

exaustiva, mas sim de traçar reflexões e hipóteses de leitura, que poderão ser continuadas 

em novos trabalhos meus e de outros pesquisadores interessados na obra desse poeta 

contemporâneo.  

 Muitos poderiam ter sido os trajetos desta pesquisa e, por isso, almejo também ter 

aberto possibilidades para novos leitores e estudiosos ao ter demonstrado algumas das 

muitas facetas dessa poesia, abarcando sob o conceito de nomadismo seus principais 

motivos e formas. Com isso, espero ter afastado a leitura limitadora que alguns fazem 

desta obra a fim de negar-lhe a potência e trabalho formal que necessariamente possui.  

 Desse modo, desmembrando o conceito de nomadismo em duas vertentes, 

pretendi demonstrar como a errância se manifesta temática e formalmente nessa obra 

poética, que, a todo instante, parece enfatizar seu lugar informe e movediço. Tendo sido 

essa pesquisa realizada por um constante debruçamento sobre os versos, não teve a 

dissertação de Mestrado outro caminho senão o de ser guiada pelos poemas que, então, 

levaram-nos a conceitos teóricos e opiniões críticas. Acredito que esse caminho, porém, 

tenha sido traçado de maneira mais estruturada e ordenada do que o tema desse estudo 

propõe, podendo à primeira vista parecer ter a ambição de tudo explicar e responder, em 

um estilo “linha reta” de análise, contrário ao percurso nômade. Entretanto, creio que esse 

método foi necessário para seguir os caminhos desse poeta e, se suas próprias colagens 

são feitas seguindo certo critério de organização – dentro de espaços retangulares da 

página, separadas por linhas e colunas e com a mesma disposição em cada página – 

acredito que um estilo linha reta não deixe de lhe fazer justiça, afinal, foi assim que Álvaro 

de Campos perguntou-se, de forma tão cara à poética pirescabralina, “Então sou só eu 

que é vil e errôneo nesta terra?” (PESSOA, 1972, p.418).  

 Acredito, assim, ter apontado a potência criadora da poética de Rui Pires Cabral 

que, com versos de temática errante e formas constantemente movediças, questiona a 

condição da poesia em nossa contemporaneidade, tempo no qual, diante de trânsitos 

globais, liquidez de relações e saturação de mídias, não cabe a ela – tampouco a nós – ter 

outra firmeza a não ser a de estar incessantemente fora de lugar.  
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6. APÊNDICES 

6.1. Geografia do sujeito/ referências geográficas na obra de Rui Pires Cabral 

 Abreviações: 

 Geografia das Estações (1994)          G.E. 

 A Super-Realidade (1995 – 2º edição de 2011)          S.R.   

 Música Antológica & Onze Cidades (1997)           M.A. 

 Praças e Quintais (2003)         P.Q. 

 Longe da Aldeia (2005)         L.A. 

 Capitais da Solidão (2006)         C.S. 

 Oráculos de Cabeceira (2009)          O.C. 

 A Pocket Guide to Birds (2009)         BIRD 

 Biblioteca dos Rapazes (2012)          B.R. 

 Broken (2013)          BRO 

 Oh! Lusitania (2014)         LUS 

 Elsewhere/alhures (2015)         ELSE 

 Morada (2015)         M 

 

 Resultados: 

167 referências diretas a lugares (ruas, cidades, regiões, continentes ou países) 

 

País/ região Número de referências Porcentagem (aprox.) 

Reino Unido 55 32,93% 

Portugal 48 28,74% 

Suíça 10 5,98% 

Espanha 12 7,18% 

França 8 4,79% 

Itália 8 4,79% 

Hungria 6 3,59% 

Marrocos 4 2,39% 

Estados Unidos 2 1,19% 

Alemanha 2 1,19% 

Holanda 2 1,19% 
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Áustria 2 1,19% 

Canadá 1 0,59% 

Colômbia 1 0,59% 

Brasil 1 0,59% 

Noruega 1 0,59% 

África 1 0,59% 

República Tcheca 1 0,59% 

Zâmbia 1 0,59% 

Zimbabué 1 0,59% 

Médio Oriente 1 0,59% 

Europa 1 0,59% 

 

 

Continente Número de referências Porcentagem 

aproximada 

Europa 154 92,21% 

África 7 4,19% 

América 5 2,99% 

Ásia 1 0,59% 

 

 

 

 Referências por país/continente: 

 

 

Reino Unido 

“Belgrave road” (G.E. – M. p. 34) 

“Londres” (S.R. p.24; M.A. p.45; C.S. p.12, L.A. 

p.14, L.A. p.17, M. p. 328)  

“Mar da Mancha” (S.R. p. 18) 

“Soho” (S.R.p.24; C.S. p.10) 

 “Tavistock Tavern” (S.R.p.26)  
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“Holland Park” (P.Q.p.10)  

“Charlecote Gardens”(P.Q.p.12)  

“Sydenham” (P.Q.p16) 

“Whitnash” (P.Q. p.16)  

“South Farm” (P.Q. p. 16)  

“Bayswater” (P.Q. p.18)  

“Jephson Gardens” (L.A. p.11) 

“Alexandra Road” (L.A. p.12)  

“Coventry” (L.A. p.13)  

“Jug’n’Jester” (L.A. p.14) 

“Leam” (L.A. p.14)  

“Warwick” (L.A. p.16, L.A. p.26, O.C. p.32)  

“Cardiff” (L.A. p.16)  

“Stratford” (L.A. p.17)  

“Marlborough drive” (L.A. p.19)  

“Kenilworth” (L.A. p.20)  

“Oxford” (L.A. p.23)  

“Market Street” (L.A. p.24)  

“Inglaterra” (L.A. p. 25; L.A. p.9;L.A. p.23, L.A. 

p.11, L.A. p.16, C.S. p.12)  

“Hall’s Croft” (L.A. p.17) 

“Avon” (L.A. p.18) 

“Oklahoma” (L.A. p.19) 

“Torre de St. Mary’s” (L.A. p.26) 

“Warwick” (L.A. p.26, O.C. p.32) 

“Birmingham” (C.S. p.11)  

“St. James” (C.S. p.12) 

“Kensington Gardens” (C.S.p.12) 

“Trafalgar” (O.C. p.13)  

“Shepherd’s Bush” (O.C. p.13)  
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“Sydenham” (O.C. p.32)  

“Chelsea” (M.A. p.45)  

England (L.A. p.9; L.A. p.24) 

“Henley Street” (L.A. p.17) 

“Scottsville” (L.A. p.21) 

Charing cross road (M. p. 330) 

 

Portugal 

“Cedofeita” (G.E. “Cedofeita”; P.Q. p.31) 

“Rua do Rosário” (S.R. p.12) 

“Avenida da Noruega” (S.R. p.35) 

“Café O Pico” (S.R. p.36) 

“Praça da República” (M.A. p.34) 

“Porto” (M.A. p. 46; L.A. p.37) 

“Dallas” (M.A. p.46) 

“Vila Real” (M.A. p.49) 

“Praça da Alegria” (M.A. p.23) 

“São Pedro de Alcântara, 45” (P.Q. p.15) 

“Largo da serração” (P.Q. p.24) 

“Mafra” (P.Q. p.26) 

“Serra de Ossa” (P.Q. p. 32) 

“Rua da Estação” (P.Q. p.33) 

“Terena” (P.Q. p.35) 

“Lisboa” (P.Q. p.37; L.A. p.38; L.A. p.51; C.S. p.11; 

O.C. p.20; O.C. p.32) 

“Castelo” (P.Q. p.42) 

“Bragança” (L.A. p.29) 

“Moncorvo” (L.A. p.29; O.C. p.45) 

“Santa Apolónia” (L.A. p.33) 

“Feira de Camden” (L.A. p.37) 

“Lordelo” (C.S. p.24) 

“Rua Miguel Bombarda” (C.S. p.30) 
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“Buçaco” (O.C. p.26) 

“Marão” (M.A. p.49) 

“Mar de Cortegaça” (L.A. p.37) 

“C.C.Dallas” (C.S.p.30) 

“Pensão Bemposta” (C.S. p.31) 

“Lisboa” (PGB – M p. 314) 

“Lisboa” (M p. 326, M. p. 359) 

Macedo (M. p. 333) 

R. miguel bombarda, 175 (M. p. 335) 

Batalha (M. p.335)  

Boavista (M. p.335)  

Cedofeita (M. p.335)  

Rua da palmeira (M. p. 337) 

Rua da conceição (M. p. 352) 

Lusitania (LUS, título) 

 

Suíça 

“Boudry Castle” (G.E. “Notes on Boudry Castle”) 

“Boudry” (G.E. “Notes on Boudry Castle”) 

“Lausana” (G.E. “L’escargot”) 

“Bevaix” (G.E. “Notes on Boudry Castle”) 

“Neuchâtel” (M.A. p.41) 

“Luzerna” (M.A. p.47) 

“Suíça” (P.Q. p.20) 

“Zürichsee” (P.Q. p.20) 

“Lausana” (P.Q. p.26) 

“Genebra” (P.Q. p.26) 

 

Espanha 

“El Prado” (S.R. p.27) 

“Espanha” (S.R. p.17) 

“Pensão Albacete” (M.A. p.44) 

“Madrid” (M.A. p.39; C.S. p.17) 

“Gran Vía” (M.A. p.39) 
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“Barcelona” (C.S. p.11) 

“La Línea” (C.S.p.15) 

“Calle del Ángel” (O.C. p.27) 

“Salamanca” (M.A. p.44) 

“Madrid” (PGB – M p. 316) 

“Madrid” (M. p.335) 

 

Itália 

“canale di san marco” (G.E. – M p. 38) 

“Valcamonica” (G.E. “Valcamonica”) 

“Santa Maria del Fiore” (S.R. p.22) 

“Florença” (S.R. p.22) 

“Veneza” (M.A. p.43; P.Q. p.34) 

“Roma” (C.S. p.9) 

“Nápoles” (PGB – M p. 314) 

 

França 

“Gare du Nord” (M.A. p.48) 

“Hospital Cantonal de Perreux” (S.R. p.10) 

“Paris” (C.S. p.9; M.A. p.48) 

“Dieppe-Maritime” (S.R. p.18) 

“Mar da Mancha” (S.R. p.18) 

“Gasconha” (M.A. p.48) 

“Perreux” (S.R. p.10) 

Hungria “Budapeste” (G.E. “Hoje à noite não voamos sobre 

Budapeste”; G.E. “L’escargot”; C.S. p.9; M.A. p.42) 

“Danúbio” (G.E. “Hoje à noite não voamos sobre 

Budapeste”) 

“Wellington” (G.E. “L’escargot”) 

Marrocos “Dar Baroud 36” (P.Q. p.23) 

“Tânger” (P.Q.p.23) 

“Marrocos” (O.C. p.31, C.S. p.15) 

Alemanha “Münster” (M.A. p.40) 

“Hiltrup” (M.A. p.40) 

Estados Unidos “Califórnia”  (P.Q. p.26) 
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“Massena” (O.C. p.26) 

África “África” (C.S. p.15) 

Áustria “Salzburgo” (G.E. – M. p.37)  

“Viena” (G.E. -  p. 40) 

Brasil “Brasil” (L.A. p.25) 

Canadá “Canadá” (P.Q., p. 43) 

Colômbia “Colômbia” (M.A. p.43) 

Holanda “Amsterdão” (G.E. “Um Charro”) 

“Holanda” (M. p.335) 

Noruega “Tromsø” (M. p. 327) 

Médio Oriente “Médio Oriente” (L.A. p.12) 

República Tcheca “Celetná” (G.E. “Celetná”) 

Zâmbia “Zâmbia” (L.A. p.16) 

Zimbabué “Zimbabué” (L.A. p.16) 
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7. ANEXOS 

7.1. Letras e traduções de canções referenciadas em poemas de Rui Pires Cabral 

 

 “Sing me to sleep” (The Smiths)

Sing me to sleep 

Sing me to sleep/ 

I'm tired and I 

I want to go to bed/ 

Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

And then leave me alone 

Don't try to wake me in the morning 

 'Cause I will be gone 

Don't feel bad for me 

I want you to know 

Deep in the cell of my heart 

I will feel so glad to go 

Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

I don't want to wake up 

On my own anymore 

Sing to me 

Sing to me 

I don't want to wake up 

On my own anymore 

Don't feel bad for me 

I want you to know 

Deep in the cell of my heart 

I really want to go 

There is another world 

There is a better world 

Well, there must be 

Well, there must be 

Bye bye. 

 

Cante pra eu dormir 

Cante pra eu dormir 

Eu estou cansado e eu 

Eu quero ir pra cama 

Cante pra eu dormir 

Cante pra eu dormir 

E então me deixe sozinho 

Não tente me acordar de manhã 

Pois eu terei ido 

Não se sinta mal por mim 

Eu quero que você saiba 

No fundo da cela de meu coração 

Eu ficarei feliz de ir 

Cante pra eu dormir 

Cante pra eu dormir 

Eu não quero mais acordar sozinho 

Cante pra mim 

Cante pra mim 

Eu não quero mais acordar 

Não se sinta mal por mim 

Eu quero que você saiba 

No fundo da cela de meu coração 

Eu ficarei feliz de ir 

Há um outro mundo 

Há um mundo melhor 

Bem, deve haver 

Bem, deve haver 

Adeus.
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 “My funny valentine” (Richard Rodgers e Lorenz Hart) 

 

My Funny Valentine 

Sweet comic valentine 

You make me smile with my heart 

Your looks are laughable 

Unphotographable 

yet your my favorite work of art 

Is your Figure less than Greek? 

Is your mouth a little week? 

When you open it to speak 

Are you smart? 

But don't change your hair for me 

Not if you care for me 

Stay little valentine stay 

Each day is Valentines day 

 

Minha namorada engraçada 

doce, cômica namorada 

Você me faz sorrir com o meu coração 

Suas caras são cômicas, 

Infotografáveis 

e você é a minha obra de arte favorita 

Sua figura é menos que grega? 

Sua boca está um pouco fraca? 

Quando você a abre para falar 

é inteligente? 

Mas não mude o cabelo por mim 

Não se você se importar comigo 

Fique, namoradinha, Fique 

Todo dia é dia dos namorados 

 

 “I was made to love magic” (Nick Drake) 

 

I was born to love no one 

No one to love me 

Only the wind in the long green grass 

The frost in a broken tree. 

 

I was made to love magic 

All its wonder to know 

But you all lost that magic 

Many many years ago. 

 

I was born to use my eyes 

Dream with the sun and the skies 

To float away in a lifelong song 

In the mist where melody flies. 

 

I was made to love magic... 

 

I was born to sail away 

Into a land of forever 

Not to be tied to an old stone grave 

In your land of never. 

 

I was made to love magic... 

 

Eu nasci para não amar ninguém 

Ninguém para me amar 

Só o vento na longa grama verde 

A geada numa árvore quebrada 

 

Eu nasci para amar magia 

Toda sua maravilha para saber 

Mas vocês todos perderam essa magia 

Muitos e muitos anos atrás 

 

Eu nasci para usar os meus olhos 

Sonhar com o sol e os céus 

Sair flutuando numa música que dura a 

vida inteira 

Na névoa onde a melodia voa 

 

Eu fui feito para amar magia... 

 

Eu nasci para navegar 

Até a terra do para sempre 
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Não para ser amarrado a uma sepultura 

de pedra 

Na sua terra do nunca 

 

 

 “Back to the old house” (The Smiths) 

 

I would rather not go 

Back to the old house 

I would rather not go 

Back to the old house 

There's too many 

Bad memories 

Too many memories 

There ... 

There ... 

There ... 

When you cycled by 

Here began all my dreams 

The saddest thing I've ever seen 

And you never knew 

How much I really liked you 

Because I never even told you 

Oh, and I meant to 

Are you still there ? 

Or ... have you moved away? 

Or have you moved away ? 

Oh ... 

I would love to go 

Back to the old house 

But I never will 

I never will ... 

I never will ... 

I never will ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu preferiria não voltar  

À casa velha 

Eu preferiria não voltar  

À casa velha 

Há muitas  

Lembranças ruins 

Muitas lembranças  

Lá... 

Lá... 

Lá... 

Quando você pedalava 

Aqui começaram todos os meus sonhos 

A coisa mais triste que eu já vi 

E você nunca soube 

O quanto eu realmente gostava de você 

Porque eu nunca sequer lhe contei 

Oh, eu tentei... 

Você ainda está lá? 

Ou você se mudou? 

Ou você se mudou? 

Oh... 

Eu adoraria voltar  

À casa velha 

Mas eu nunca voltarei 

Nunca voltarei... 

Nunca voltarei... 

Nunca voltarei... 
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 “Rank Stranger” (The Stanley Brothers) 

 

I wandered again to my home in the 

mountains 

Where in youth's early dawn I was happy 

and free 

I looked for my friends but I never could 

find them 

I found they were all rank strangers to me 

 

Everybody I met seemed to be a rank 

stranger 

No mother or dad not a friend could I see 

They knew not my name and I knew not 

their faces 

I found they were all rank strangers to 

me. 

 

Now they've all moved away said the 

voice of a stranger 

To a beautiful home by a bright crystal 

sea 

And some day I'll meet them all up in 

Heaven 

Where no one will be a rank stranger to 

me 

 

Andei de novo para a minha casa nas 

montanhas 

Onde na madrugada de juventude eu era 

feliz e livre 

Eu olhei para os meus amigos, mas eu 

nunca poderia encontrá-los 

eu achei que eram todos estranhos para 

mim 

 

Todo mundo que eu conheci parecia ser 

um estranho posto 

Nenhuma mãe ou pai não um amigo que 

eu podia ver 

Eles não sabiam meu nome e eu não 

sabia o rosto 

eu achei que eram todos estranhos para 

mim 

Agora todos eles se afastaram, disse a 

voz de um estranho 

Para uma casa bonita por um mar de 

cristal brilhante 

Algum dia eu vou encontrá-los todos no 

Céu 

Onde ninguém será um estranho posto 

para mim 

 


