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RESUMO 

 

 

A dissertação apresenta alguns aspectos da obra poética do escritor uruguaio 

Rafael Courtoisie, demonstrando, em primeiro lugar, que, desde a sua 

multiplicidade genérica e sua linguagem repleta de oxímoros, paradoxos, 

antíteses, o escritor confere ao seu projeto – e, de modo especial, à sua poesia – 

um caráter enigmático, recobrando, à literatura, uma reflexão igual ou semelhante 

à da filosofia. Em um segundo momento, busca-se compreender o modo como tal 

operação pode ser notada em um dos temas trabalhados principalmente em sua 

antologia poética intitulada Todo es poco: o tema dos objetos que, vistos e 

d/escritos por meio da razão e da palavra da poética, tornam-se objetos complexos 

– imagens-críticas – capazes de acusar a nossa fragilidade. E, por último, toma-se 

a arqueologia enquanto tropo para designar o gesto de “baixar a vista”, olhar o 

mínimo objeto cotidiano ao rés-do-chão e fazer, dele, matéria de poesia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: poesia, imagem-crítica, arqueologia do presente. 
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RESUMEN 

 

 

El estudio que sigue presenta algunos aspectos de la obra poética del escritor 

uruguayo Rafael Courtoisie, demostrando, primeramente, que desde su 

multiplicidad genérica y lenguaje repleto de oxímoros, paradojas, antítesis, el 

escritor confiere a su proyecto –y, de modo especial, a su poesía– un carácter 

enigmático, recobrando la literatura como un lugar para la reflexión igual o 

semejante a aquel de la filosofía. En segundo lugar, se busca comprender el modo 

que tal operación puede ser notada en uno de los temas trabajados principalmente 

en su poemario titulado Todo es poco: el tema de los objetos que, vistos y 

d/escritos por medio de la razón y de la palabra poética, se vuelven objetos 

complejos –imágenes críticas– capaces de acusar nuestra fragilidad. Por último, la 

arqueología es tomada como tropo para designar el gesto de “restar la mirada”, 

ver un mínimo objeto al ras del suelo y hacer de él materia de poesía. 

 

PALABRAS-CLAVE: poesía, imágen-crítica, arqueología del presente. 
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{ 0 

 

 

: começar de novo. começar do zero. do zero: de onde ninguém nunca – nunca – 

começa. hesitei tantas vezes em continuar a escrever este texto. hesitei porque, 

depois de parar e respirar, sempre desejava apagar o já-feito e recomeçar. hesitei 

porque tive medo. medo de que o texto se desdobrasse por si e, assim, se tornasse 

o texto que jamais esperei que fosse. e, eis, insuflei-me de alguma coragem e 

coloquei-me a escrever sem perder de vista alguns ensinamentos apre[e]ndidos de 

Roberto Corrêa dos Santos [e Renato Rezende]: 1. “escrever vai até o quase 

entendimento”; 2. “escrever envolve sangue e movediços músculos”; 3. “escrever 

vislumbra o coração das buscas”; 4. “escrever inclui no esforço o imprescindível 

fracasso”
1
. coloquei-me a escrever, apenas, e como muito antes deveria ter feito: 

convocando as metáforas, os conceitos, as imagens, tudo o que foi necessário, 

para que o texto, de algum modo, fosse. coloquei-me a escrever perseguindo, 

como um cão que persegue o próprio rabo, o que será, por condição, sempre 

inalcançável: le mot juste, isto é, a palavra solicitada que coincidisse 

perfeitamente com o pensado. coloquei-me a escrever, apenas, e, então, seguiu o 

texto porque deveria seguir [ou porque é uma das únicas possibilidades de registro 

capaz de provar que eu sou um homem com alguma habilidade para ler, escrever e 

relacionar ideias; isto é: que eu sou um homem merecedor de ser, mais uma vez, 

certificado, e certficado com toda a minha errância]} 

 

                                                 
1
 DOS SANTOS, Roberto; REZENDE, Renato. No contemporâneo: Arte e escritura expandidas. 

Rio de Janeiro: Circuito, 2011. 
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RAFAEL COURTOISIE nasceu em Montevidéu em 1958. Lançou seu primeiro livro 

de poesia, Contrabando de auroras, em 1971, no Uruguai. Depois disto, publicou 

mais de duas dezenas de poemarios e outras duas dezenas de livros em prosa, 

entre contos, ensaios e romances, e organizou antologias – como a Antología 

plural de la poesía uruguaya del siglo XX (1995), realizada juntamente com 

outros dois poetas uruguaios, Washington Benavides e Sylvia Lago. Recebeu 

prêmios como o da Fundación Loewe, na Espanha, em 1995, pelo livro de poesia 

intitulado Estado sólido – prêmio que contou com a participação de Octavio Paz 

no juri, que mencionou, como atributos de sua obra, “la gran precisión y a la vez 

una sorprendente libertad en el manejo del lenguaje”
2
–, o Premio Internacional 

Jaime Sabines, no México, em 2002, pelo livro, também de poesia, Música para 

sordos e, o mais recente deles, o prêmio honorífico José Lezama Lima, concedido 

pela Casa de las Américas, por seu poemario Tiranos temblad, publicado no 

Uruguai, em 2010. 

 

Embora tenha se formado em Química, o escritor tem se dedicado ao jornalismo 

desde a juventude e vem atuando como professor de literatura íbero-americana no 

Centro de Formación de Profesores del Uruguay, bem como de Narrativa e 

Roteiro cinematográfico na Universidad Católica del Uruguay e na Escuela de 

Cine del Uruguay. Foi Professor Convidado da Florida State University (EUA), 

Cincinnati University (EUA), Birmingham University (Inglaterra), Universidad 

Nacional de Colombia, entre outras. Foi convidado pela Universidade de Iowa 

para integrar o Internacional Writing Program. E, além disso, ministrou vários 

cursos e conferências em outras universidades latino-americanas, norte-

                                                 
2
 COURTOISIE, 2010, p. 17. 
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americanas e europeias. Muitos de seus livros foram publicados fora do Uruguai, 

em outros países hispanos, como Argentina, Espanha, Colômbia, México, 

Venezuela, e traduzidos em alguns países da Europa, bem como nos Estados 

Unidos e no Canadá. 

 

No Brasil, a obra de Rafael Courtoisie ainda não entrou no mercado editorial, 

contando apenas com alguns poemas traduzidos para o português disponíveis em 

meios alternativos [três destas traduções realizadas por mim, duas publicadas em 

um blog que mantive até novembro de 2013 e uma publicada em Vinagre: 

antologia de poetas neobarrocos
3
 lançada, com certa urgência, durante os 

protestos que marcaram o Brasil em meados deste ano] e menos de uma dezena 

[incluindo excertos de prosa] em um ou dois artigos de Luis Alberto Brandão – 

professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais que já publicou 

pelo menos três textos críticos em torno da obra do escritor. 

 

* 

 

Foi no último ano da graduação, em 2009, que me deparei com os primeiros 

excertos de poemas de Rafael Courtoisie em um artigo intitulado “Modelos de 

espacialidade na obra de Rafael Courtoisie” – assinado pelo professor Luis 

                                                 
3
 A antologia foi idealizada como ação poética de resposta emergencial contra a truculência em-

preendida pela polícia paulistana que, na ocasião das manifestações de julho – que ocorreram 

especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro –, prendeu manifestantes que portavam vinagre 

em suas mochilas, usado para amenizar os efeitos do gás lacrimogênio. Consta, ali, a tradução que 

fiz do poema de Courtoisie, intitulado “La policía es hermosa y asesina”, do livro Todo es poco 

(2004). O prefácio da antologia é assinado por Alberto Pucheu e está disponível para download no 

link < http://www.calameo.com/books/002515624634ef893c090>.  

http://www.calameo.com/books/002515624634ef893c090
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Alberto Brandão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Na ocasião, os 

poemas citados no artigo me suscitaram enorme curiosidade, especialmente pela 

força de suas imagens, pelo tom singular, pela “hibridização” genérica que 

empreendiam... aspectos que, desde já, traziam problematizações tanto no tocante 

às categorias de “prosa” e “poesia”
4
 quanto aos modos de perceber o mundo, 

garantindo, à prática do poeta, o exercício do pensamento e colocando em xeque 

os limites mesmo da “literatura”. Constava, ali, por exemplo, parte do proème
5
 El 

amor de los locos em que o escritor sobrepõe a loucura à razão científica, 

relativizando – ou dialetizando – a própria noção de “saber”: 

 

El cerebro de un pájaro no pesa más que algunos gramos, y la parte 

que modula el canto es de un tamaño mucho menor que una cabeza de 

alfiler, un infinitésimo trocillo de tejido, de materia biológica que, con cierto 

aburrimiento, los sabios escrutan al microscopio para descifrar de qué 

manera, en tan exiguo retazo, está escrita la partitura. 

Pero desde mucho antes, y sin necesidad de microscopio ni de 

tinciones, el loco sabe que el canto del pájaro es inmenso y pesado, plomo 

puro que taladra huesos, que se mete en el sueño, que desfonda cualquier 

techo y no hay cemento ni viga que pueda sostener su hartura, su tamaño 

posible. Por eso algunos locos despiertan antes de que amanezca y se tapan 

los oídos con su propia voz, con voces que sudan de adentro, de la cabeza. 

 

Assim, tive o súbito interesse de conhecer mais das obras do escritor. Aos poucos, 

fui adquirindo livros, levantando bibliografias que lhe diziam respeito e mapeando 

os seus temas mais recorrentes. Não tardou muito para que eu encontrasse o seu 

endereço de e-mail, em uma ementa do curso de roteiro cinematográfico que 

                                                 
4
 Algo posto em voga na modernidade, desde Baudelaire. 

5
 Nome que o poeta francês Francis Ponge atribuíra aos seus poemas em prosa e que calha tão bem 

aos poemas de Courtoisie. 
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estava disponível na rede. Entrei em contato dizendo do meu interesse em me 

aproximar mais de sua obra e ele, prontamente, me respondeu, enviando-me, 

alguns dias depois, um exemplar de Música para sordos e Poesía y caracol. Ao 

longo das trocas de e-mails, agendei com ele uma entrevista informal que 

aconteceu em agosto de 2010, em Montevidéu, onde também poderia “garimpar” 

mais alguns livros seus. 

 

* 

 

Em alguma medida, o texto que apresento enquanto dissertação assume alguns 

aspectos da obra de Rafael Courtoisie, primeiro, em sua condição multigenérica 

que, ora o inscreve em um regime de escrita afim à crítica – quando, por exemplo, 

investe na descrição do texto poético –, ora ao ensaio – no que tange o seu 

constante jogo de desviar[-se de] e retomar o objeto de que fala –, ao mesmo 

tempo que reivindica, benjaminianamente, a dignidade do fragmento; depois, por 

ser um texto breve, no que diz respeito à “quantidade”, mas que solicita questões 

teóricas que julgo serem relevantes não só para que se compreenda uma parte do 

projeto courtoisieano, senão, também, outros projetos criativos da 

contemporaneidade – o que pretendo retomar em pesquisa posterior – ao 

considerar o paradigma de que “todo es poco”. 

 

Procurei dividir o texto em “partes”, não em capítulos, cujos títulos são 

acompanhados por uma chave que raramente vai ser fechada; seguindo esta 

mesma lógica, os subtítulos são precedidos por colchetes e alguns apontamentos, 

que achei por bem irem à parte, por parênteses. De modo que as noções de dobra 
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e enigma – tomando um poema de Rafael Courtoisie intitulado cebolla como 

alegoria – sejam, assim, encenadas. Isto é, uma chave que leva a um colchete que 

leva a um parêntese que, por sua vez, leva a outra chave, operaria assim, também 

no registro gráfico, com a ideia de um processo reflexivo que nada conclui, mas 

segue, constantemente, in progress... 

 

Na primeira parte – intitulada {Si un libro no desacomoda, no sirve – apresento a 

obra de Rafael Courtoisie dando ênfase ao seu aspecto multigenérico e às figuras 

de linguagem que jogam com a união de ideias contrárias – o oxímoro, o 

paradoxo, a antítese. Ao tratar deste segundo tema, trago à baila as considerações 

de Octavio Paz contra a dialética hegeliana, já que a contradição, ensejada pela 

antítese, não é, em nenhuma hipótese, unívoca como a síntese, mas polissêmica e, 

por isso, um dos elementos constitutivos da poesia.  

 

Aproveitando tais desdobramentos, solicito o conceito de enigma, tal como 

delineado por Mario Perniola – como “coincidência de contrários” – para designar 

o pensamento dinâmico oposto ao pensamento estático que considera haver uma 

única verdade. Tal dinamicidade é ilustrada, pelo filósofo, como o gesto de 

descascar uma cebola, debaixo de uma casca haverá sempre outra – exatamente a 

imagem suscitada por Rafael Courtoisie em seu poema Cebolla... Deste modo, 

procuro encerrar com a ideia de que um livro que incomoda, para o escritor, é, 

propriamente, um livro enigmático, isto é, um livro que leve o leitor a pensar. 

 

Na segunda parte – {A vida secreta dos objetos – falo do tema que mais tem me 

interessado na obra de Courtoisie e em outros projetos criativos: o tema dos 
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objetos que, ao serem vistos e d/escritos por meio da poesia, tornam-se enigmas, 

matéria para a poesia e, concomitantemente, para o pensamento. Para tanto, 

procuro refletir sobre a operação que faz, da coisa vista, uma imagem crítica – nos 

termos de Didi-Huberman. É, neste sentido, que uma cadeira, na poesia, é capaz 

de acusar a nossa fragilidade, tão somente nos disponhamos a vê-la para além de 

sua condição de objeto utilitário. 

 

Na última parte – {Rafael Courtoisie enquanto arqueólogo do presente – pondero 

sobre o sintagma conferido ao escritor pelo seu conterrâneo Mario Benedetti. 

Trago de Freud, passando por Benjamin até chegar a Didi-Huberman, algumas 

“inserções” do fazer da arqueologia enquanto metáfora para o fazer do 

psicanalista, do filósofo ou “do homem que deseja se aproximar de seu passado 

soterrado”. No entanto, e para além disso, busco refletir – eis, aí, um ponto que se 

estenderá em outros trabalhos – sobre a contradição instaurada pelo genitivo “do 

presente” atrelado a este “arqueólogo” singular chamado Rafael Courtoisie, 

demonstrando que, para ele, a superfície é tão potencialmente profunda quanto o 

fosso escavado pelos investigadores da origem... 
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{SI UN LIBRO NO DESACOMODA, NO SIRVE 
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Descifrar un enigma 

para crear otro mayor 

deshojar una margarita 

con zarpas de tigre 

trazar un dibujo sonoro 

danzado por el júbilo, el pasmo 

de no saber nunca 

lo que va  a pasar 

con el sentido. 

 

Un beso inesperado 

 

una cita a ciegas. 

 

– RAFAEL COURTOISIE 
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[PENSAR IMPOSIBLES ES BUENO 

 

 

Um dos traços da obra de Rafael Courtoisie mais explorados pelos críticos é a sua 

multiplicidade de gêneros, muitas vezes operada em um mesmo livro. Grande 

parte dos textos de suas antologias de poesia – em sua maioria escritos em terceira 

pessoa –, apresenta-se em prosa e, ora pode esbarrar na novela – como em Umbría 

(1999), livro em que coloca em jogo micronarrativas em torno de uma terra 

ficcional –, ora nos apólogos chineses, nas narrativas burlescas medievais ou nas 

fábulas bíblicas – como em Cambio de estado (1990) e Textura (1991).  

 

Esta sua versatilidade genérica nos permitiria concluir, juntamente com o crítico e 

poeta uruguaio Hugo Achugar, que os poemas de Courtoisie “pueden ser leídos 

como cuentos” ao mesmo tempo que “ciertos cuentos pueden funcionar como 

novelas” ou, ainda, que “toda su prosa está atravesada por la poesía”
6
. O que o 

próprio escritor explica muito lucidamente em uma de suas entrevistas concedida 

em 2007 a Jesús Montoya Juárez, ao dizer que, apesar de trafegar por gêneros 

distintos, todos os seus trabalhos dizem respeito ao mesmo projeto de criação: 

 

Lo que creo es que mi proyecto de creación es consciente, y no pasa por una 

formulación exclusivamente narrativa. Creo que lo que trabajo en poesía, 

narrativa y eventualmente en ensayo se relaciona entre sí de modo tal que no 

se trata de actividades paralelas y de distinto orden, sino que están dentro de 

un mismo orden, del mismo proyecto de creación
7
. 

 

                                                 
6
 Apud. RIVERO, 2005, p. 83. 

7
 COURTOISIE, 2007, p. 914. 
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Em um texto crítico de 2002 – resultado de uma de suas falas registrada nos 

Cuadernos de América sin nombre – Courtoisie aponta o hibridismo não só dos 

gêneros, mas também dos meios, como uma marca da narrativa latino-americana 

de nosso tempo, na qual também reconhece uma influência de outras mídias que 

fizeram irromper uma mudança significativa na percepção do homem do século 

passado, notadamente ocasionada com o advento do cinema e da televisão, tal 

como afirma: 

 

En la reciente narrativa latinoamericana se advierte una marcada influencia 

de la estética del parpadeo o estética del videoclip: lo secuencial y lineal han 

sido en parte desplazados por el concepto de un relato multilineal: 

escenificación simultánea, aceleración de los tiempos narrativos, contracción 

de la dimensión temporal de la ficción. Todos estos procedimientos quizás 

estén relacionados con la idea de caos y/o exaltación de los sentidos no 

necesariamente anárquica, no necesariamente racional, sino tributaria de una 

razón poética diferente
8
. 

 

Não é por acaso que ele propõe, neste mesmo texto, que há, na literatura hodierna, 

algo de “transgénico”, “transgenérico” e “transmediático” que denotaria uma 

“crise” de alguns gêneros e meios. Entretanto, uma “crise” que compreende 

enquanto “oportunidad y riesgo”, e não como o que precederia o seu fim, 

justamente porque – como dissera McLuhan, um dos teóricos solicitados na 

ocasião de sua conferência – “los medios no desaparecen, se transforman”
9
. 

 

Quem melhor analisa, sinteticamente, o aspecto multigenérico da obra de 

Courtoisie é Fernando Ainsa que, em Siete ensayos sobre la inteligencia 

                                                 
8
 COURTOISIE, 2002b, p. 71. 

9
 Id., ibid, p. 72. 
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uruguaya, publicado em 2011, dirá que o que o escritor faz não é, apenas, uma 

transgressão das regras que definem os gêneros, mas algo que sinaliza uma 

“actitud provocadora, de auténtico desafio”
10

. Uma atitude que é – ela sim – como 

a ignição que move o motor de sua escritura por meio de seus aspectos diversos, 

sempre sob o paradigma de que “pensar imposibles es bueno”
11

] 

 

 

[PERROS Y GATOS /LUCHAN DENTRO/DE LA POESÍA 

 

 

Se, no tocante aos gêneros, Rafael Courtoisie faz com que eles se esbarrem ou se 

misturem, no ímpeto de provocar e desafiar o leitor – tal como observado por 

Ainsa –, podemos dizer que este mesmo “gesto” é notado no que diz respeito à 

linguagem, sobretudo por meio das figuras retóricas ali mais frequentes: o 

paradoxo, o oximoro e a antítese, que fazem detonar tantas contradições, 

percebidas já a partir de alguns de seus títulos, como Música para sordos, Todo es 

poco, Mirar de ciego, ou versos: 

 

Beber agua seca. 

Bañarse con arena. 

Enamorarse del miedo. 

Comer sandías discretas 

salir adentro sin jugo 

pesar sin cuerpo.
12

 

 

                                                 
10

 AINSA, 2011, p. 136. 

11
 COURTOISIE, 2002a, p. 13. 

12
 Id., ibid., 2002a, p. 20. 
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Em uma resenha publicada no jornal El país, em 1996, por ocasião do lançamento 

de Estado sólido (1995), Mario Benedetti apontou esta como uma de suas 

características mais originais ao salientar que “la ardua comunicación de los 

contrarios es uno de los rasgos más originales de la poesía de Courtoisie”. 

  

Nesta “comunicação dos contrários”, Courtoisie trabalha com a dialética 

hegeliana. No entanto, ele repensa a fórmula tal como desenvolvida pelo filósofo 

– tese – antítese – síntese – de modo que a “síntese” possa ser adiada e a tensão 

entre a tese e a antítese seja potencializada, conforme é indicado, explicitamente, 

no poema V (la Anti Santa), de Santa poesia: 

 

La poesia es hegeliana  

se afirma: 

tesis-antítesis 

(Ya se hablará de la síntesis algun día).
13 

  

(A referência à antipoesía do poeta chileno Nicanor Parra não é só sugerida pelo 

título. Courtoisie cita, trazendo para o poema, a pessoa do poeta chileno – 

“Nicanor de Chile/San Nicanor Parra/el bueno anti solemne/despertó un día en el 

sur/frente al Pacífico […]” – que  é ali figurado como aquele que viu aparecer, 

como em uma epifania, a “antítese”: “Nicanor repitió/la célebre pregunta/de 

Lenin:/¿Qué hacer?//¿Qué hacer en este país/de mierda de poetas/-viva Chile 

mierda-/por la razón o la fuerza? //Entonces se le apareció/Nuestra Señora://tesis-

antítesis/poesía-antipoesía.”  

 

                                                 
13

 COURTOISIE, 2012, p. 45. 
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Deste modo, a força do efeito antitético não devém de uma razão categórica capaz 

de sintetizar o que é problematizado, senão de uma “razão poética” que tudo pode 

relativizar [se pensamos no imperativo categórico da nação chilena – por la razón 

o por la fuerza, [di]lema pátrio que aparece no brasão do Chile  –  a interrogação 

ou a relativização proposta pela pergunta de Parra torna-se ainda mais potente]) 

 

Pensando sobre o tema do paradoxo enquanto algo constitutivo da “imagem” 

poética – compreendida como “toda forma verbal, frase, o conjunto de frases, que 

el poeta dice y que unidas componen un poema”
14

 – Ocatvio Paz atenta para o 

fato de que algumas imagens, na poesia, se ajustam aos três tempos da dialética 

hegeliana, mas destaca, enfaticamente, que não seria necessário recorrer a muitos 

exemplos para mostrar o contrário: 

 

[...] a pesar de que muchas imágenes se despliegan conforme al orden 

hegeliano, casi siempre se trata más bien de una semejanza que de una 

verdadera identidad. En el proceso dialéctico piedras y plumas desaparecen 

en favor de una terceira realidade, que ya no es ni piedras ni plumas sino otra 

cosa. Pero en algunas imágenes –precisamente las más altas– las piedras y 

las plumas siguen siendo lo que son: esto es esto y aquello es aquello; y al 

mismo tempo, esto es aquello: las piedras son pluma sin dejar de ser piedra. 

Lo pesado es ligero.
15

  

 

Na operação assim desencadeada pela imagem, ou melhor, pela “mais alta 

imagem” [poética], o crítico e poeta mexicano orienta que não há transmutação 

qualitativa apreensível pela dialética hegeliana, bem como não houve redução 

quantitativa da ciência. De maneira que, “también para la dialéctica [hegeliana] la 

                                                 
14

 PAZ, 1986, p. 98. 

15
 Id., ibid., p. 100. 
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imagen [poética] constituye un escándalo y un desafío”, ela “viola las leyes del 

pensamiento”, conforme deslinda, posteriormente, Octavio Paz: 

 

La razón de esta insuficiencia –porque es insuficiencia no poder explicarse 

algo que está ahí, frente a nuestros ojos, tan real como el resto de la llamada 

realidad– quizá consiste en que la dialéctica es una tentativa por salvar los 

principios lógicos –y, en especial, el de la contradicción– amenazados por su 

cada vez más visible incapacidad para digerir el carácter contradictorio de la 

realidad. La tesis no se da al mismo tiempo que la antítesis; y ambas 

desaparecen para dar paso a una nueva afirmación que, al englobarlas, 

las trasmuta. En cada uno de los tres momentos reina la contradicción. 

Nunca afirmación y negación se dan como realidades simultáneas, 

pues eso implicaria la supresión de la idea misma de proceso.
16

 

 

A partir disto, Octavio Paz conclui que a dialética [hegeliana] deixa intacto o 

princípio da contradição e, portanto, que sua lógica condena a imagem poética. 

Dada como uma operação que vislumbra uma única síntese, ela [a dialética 

hegeliana] torna-se incapaz de unir – o que é relevante destacar – as ideias 

contrárias em um mesmo tempo: no tempo presente [da antítese], quando uma 

pedra se choca com a outra e produz uma chispa que se propaga e dá a ver a 

verdade em meio às trevas. Tal é a imagem que nos oferece Rafael Courotisie em 

uma entrevista recente que nos concedeu, ao responder a pergunta que lhe fiz 

sobre o título de uma de suas antologias de poesia: “¿Todo es poco y, lo poco, 

mucho?” 

 

La paradoja es una de las figuras retóricas que suelo emplear. El oximoron. 

Porque de la contradicción surge la luz de la verdad: dos sustantivos son 

como dos piedras que se chocan con cierta violencia y de allí nace la chispa, 

                                                 
16

 PAZ, 1986, p. 100. 
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la luz original que habrá de propagarse por las tinieblas. Lo mismo sucede 

con los adjetivos y con los adverbios: poco y mucho se ponen a jugar el 

juego dialéctico de la relatividad, y así nos muestran cosas…
17

 

 

Neste constante jogo de aproximação dos opostos [desde, inclusive, a hibridização 

genérica de que falamos anteriormente: isto é prosa, poesia ou ensaio? Isto é 

prosa, poesia e também ensaio: um “transgênero” que desafia o costume] Rafael 

Courtoisie demonstra a sua motivação embalada pela concepção de uma poesia 

que se apresenta como um campo de batalha entre os sentidos, do que resulta não 

a síntese unívoca e acachapante, mas uma polissemia enquanto potência 

enigmática. Assim, a batalha: 

 

Perros y gatos 

luchan dentro 

de la poesia. 

 

Tirios y troyanos.
18

 

 

 

[O SEGREDO, A DOBRA, O ENIGMA 

 

 

A contradição tal como compreendida por Octavio Paz e reclamada pela poesia de 

Rafael Courtoisie é, para o filósofo Mario Perniola, o que suscita o pensamento 

enigmático. Partindo da noção de segredo – instaurada por Guy Debord em A 

sociedade do espetáculo – passando pela noção de dobra – conforme recuperada 

                                                 
17

 Cf. Entrevista no final da dissertação. Grifos meus. 

18
 COURTOISIE, 2012, p. 34. 
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por Gilles Deleuze da teoria de Leibniz – o filósofo italiano desenvolve a noção 

de enigma.  

 

* 

 

Para Perniola, o conceito de segredo elaborado por Debord se funda a partir de um 

pensamento da negatividade e segundo um pressuposto dualístico, maniqueísta, 

“em última análise não dialético”, influenciado pelo contexto histórico-político de 

sua emergência: aquele do final dos anos 1960, na França, “quando se acreditava 

em dois partidos que se enfrentavam e combatiam entre si: o partido da burguesia 

e o do proletariado”
19

.  

 

Com a derrocada do proletariado, vinte anos depois, Debord lamentaria que o 

mundo já não fosse mais o mesmo, “claro, aberto, desdobrado”, mas sim 

“obscuro, escondido, secreto”, dominado, então, pela burguesia vitoriosa que 

apenas vigiaria a si mesma e conspiraria contra os seus pares. A sociedade – agora 

sociedade do espetáculo – teria, então, se tornado algo encoberta pelo manto da 

incompreensão que, ao ser retirado, deixaria, outra vez, que a verdade 

resplandecesse por si só, “sem que isso comportasse um grande trabalho da 

razão”
20

. 

 

Este preâmbulo dá a ver o modo como Perniola lê Debord, sua noção de segredo 

e, concomitantemente, de verdade, acusada pelo filósofo italiano de “verdade 

                                                 
19

 PERNIOLA, 2009, p. 22. 

20
 Id., ibid., p. 22. 
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simples”, já que o caminho para desvendá-la “pode ser longo, complicado e 

tortuoso, mas anula-se no momento em que [ela aparece]” 
21

.  

 

Lido desta maneira, o segredo deporia contra a atividade do pensamento ao 

atribuir-lhe “um papel secundário e, em última análise, inessencial”. De modo 

que, observa Perniola: “cada vez que [o pensar] é apresentad[o] como o modelo 

de uma investigação policial atenta-se contra a sua própria dignidade, 

compromete-se a sua primazia, não se sai do quadro cultural de neo-

obscurantismo e de neobarbárie delineado por Debord”.
22

 

  

* 

 

À diferença de Debord, que “considera a sociedade do espetáculo a pior de todas 

as sociedades existentes”
23

, Deleuze se inscreve em um paradigma pós-niilista que 

se opõe à “concepção estática” do pensamento debordiano e ao qual se filia Mario 

Perniola; um paradigma para o qual 

 

a pior realidade é sempre melhor que a melhor utopia, exatamente porque é, 

ao menos, uma realidade. Se o mundo existe – escreve Deleuze interpretando 

Leibniz – não é porque seja o melhor, é, antes o inverso, é o melhor porque 

existe, porque é aquele que existe.
24

  

 

                                                 
21

 PERNIOLA, 2009, p. 23. 

22
 Id., ibid, p. 23. 

23
 Id., ibid, p. 28. 

24
 Id., ibid, p. 29. 
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À concepção de segredo do primeiro, contrapõe-se a noção de dobra do segundo, 

trazida à tona a partir da teoria leibniziana da mônada e entendida como um modo 

de pensar que “[...] nos propõe a imagem de um mundo não vazio, mas pleno, ou 

melhor, pleníssimo, apinhado, repleto, no qual há um máximo de matéria por um 

mínimo de extensão”
25

. 

 

* 

 

Perniola relaciona a ideia de dobra e seu consequente desdobramento à ideia da 

explicação”
26

 em sua acepção kantiana: como “conceito [que] não se encontra 

dentro de limites certos e, portanto, não pode ser definido”
27

. Esta indefinição, 

depreendida por Kant como um defeito da explicatio, é vista, por Perniola, como 

uma qualidade. Afinal, “se a atividade de pensar não se encontra nunca dentro de 

limites certos, mas tende a superá-los, é porque ela implica a experiência de um 

desenvolvimento. Explicatio e explicare significam desenvolvimento e 

desenvolver”
28

. O que, em seguida, é enfatizado quando o filosofo escreve: 

 

Deriva [da ideia de explicatio] que o conhecimento não é simplesmente a 

revelação de um segredo, nem a iluminação de algo obscuro, nem, enfim, a 

exposição de um conceito dado a priori, mas o entender, o deslindar, o 

exprimir algo que está embrulhado, envolto, recolhido.
29    

 

* 

                                                 
25

 PERNIOLA, 2009, p. 28. 

26
 Id., ibid, p. 23. Grifo meu. 

27
 Id., ibid, p. 24. 

28
 Id., ibid, p. 24. 

29
 Id., ibid, p. 24. 



35 

 

 

 

 

A explicação é, neste caso, uma das vias pela qual Perniola vai além da dobra e 

chega à sua concepção de enigma. De acordo com ele, enquanto na dobra estão 

contidas apenas “as explanações, desenvolvimentos, flexões e declinações [que 

lhe são] afins e semelhantes entre si”
30

, de maneira que as contradições não sejam 

nela engendradas, o enigma é, exatamente, “coincidência de contrários, 

concatenação de opostos, contato de divergentes e também contrariedade de 

coincidentes, oposição de concatenados, divergência de coisas que estão em 

contato entre si”
31

. 

 

* 

 

Em síntese, se de um lado, o segredo veste uma verdade que, uma vez descoberta, 

aniquila todo o processo reflexivo que até ali a fez resplandecer, de outro, orienta-

nos Perniola, a dobra – e, neste caso, a imagem também vale como alegoria para o 

enigma – nos dá a ideia de uma verdade vestida – mas essencialmente vestida e, 

portanto, sempre desdobrável – de forma que “filosofar [seja] como descascar 

uma cebola: debaixo da casca tem outra casca e assim por diante. Debaixo do 

vestido tem a pele, mas a pele ainda é vestido”
32

.  

 

(((( )))) 

 

                                                 
30

 PERNIOLA, 2009, p. 40. 

31
 Id., ibid, p. 40. 

32
 Id., ibid, p. 26. 
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Em uma entrevista de 1998, concedida a Gustavo Laborde, Rafael Courtoisie faz 

uma declaração que – resguardado o seu ar, a priori, pretensioso – é pertinente na 

medida em que dá a ver a sua compreensão de poesia como um exercício de 

reflexão semelhante, equiparado ou até mesmo mais intenso que o da própria 

filosofia. Diz o escritor: 

 

Es una teoría que vengo sosteniendo hace tiempo. Creo que ahora, en vez de 

ser el ensayo el ámbito natural para el desarrollo del pensamiento, la poesía 

está ocupando ese lugar. Y lo está haciendo con más orden y con más rigor 

que los propios filósofos. 

 

Não é por acaso que em um poema de Todo es poco intitulado Cebolla, o escritor 

reivindica a imagem a imagem da cebola. Diferente do modo como ela é 

apresentada em Oda a la cebolla – uma das odes mais conhecidas de Pablo 

Neruda que a descreve como “redonda rosa de/agua,/sobre/la mesa/de las pobres 

gentes” – impregnada por questões de fundo social, no poema de Courtoisie ela 

emerge enquanto imagem mesma da poesia: 

 

La poesía es un objeto que no se puede tocar, un cuerpo invisible 

dentro de otro cuerpo invisible dentro de otro cuerpo invisible dentro de otro 

cuerpo invisible dentro de otro cuerpo invisible dentro de otro cuerpo 

invisible. Y así sucesivamente, sin detenerse. 

Una cebolla. Pero crece. 

Una cebolla con alas, bajo tierra. Viva. 

La poesía es una cebolla com alas. 

[...]
33
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Assim, começa por apresentar-nos a cebola poesia, encarnada em sua contradição 

vital, em sua condição enigmática: uma cebola poesia alada que, entretanto, 

jamais alça voo. Isto é: uma cebola poesia alada que não propõe transcendências, 

que conclama as profundidades terrestres, estabelecendo o contato entre o dentro, 

por meio de seu bulbo, & o fora, por meio da umbela [suas folhas externas que 

crescem apontando para o céu, embora permaneçam sempre atadas ao chão]. 

  

Si se la saca al sol y se intenta pelarla, si se le quitan las delgadas 

alas invisibles, concéntricas, se comprueba que cada capa oculta una 

subsiguiente, que cada pétalo translúcido cubre otro pétalo interior y así para 

siempre: no se llega nunca al centro de la cebolla, la cebolla se deshace en el 

tiempo, sin que se alcance su núcleo, el núcleo de su bulbo de alas, 

enterrado. 

Quien intenta desnudarla se queda sin centro y sin nada, se queda 

sin cebolla. 

Y llora.
34

 

 

Se arrancada ao sol, se descascada explicada, tudo o que se comprova é que cada 

pétala verso oculta uma pétala verso posterior. Ou seja, descascar a cebola 

desdobrar a poesia – na expectativa de encontrar o que jaz ali, em seu centro, é 

vão. Pois não haverá, no depois deste gesto, nenhuma descoberta, a não ser a de 

que o objeto contido entre as suas “asas concêntricas” não é coisa visível ou 

palpável, senão o próprio pensamento mobilizado pelo desejo de apreender algo, 

sabendo-o, no entanto, sempre inapreensível, já que a verdade da poesia, assim 

compreendida, é, e será sempre, reticências... 
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Assim, se Neruda escreve, à cebola, “Nos hiciste llorar sin afligirnos", o choro de 

que fala Courtoisie, ao final de seu poema, advém, justamente, da aflição que 

acomete aquele que, ansioso para encontrar o centro do “bulbo de asas”, se depara 

com o nada. Não obstante, não com um nada “vazio”, mas um nada-pleroma, isto 

é, um nada prenhe de sentidos [em devir] – tal como expressa, por exemplo, em 

uma poesia intitulada El poema es un dibujo de la nada, ocasião em que recobra, 

especialmente, a imagem  da laranja: 

 

La naranja descuartizada 

ya engullida, extinta 

deja otra fruta en el plato 

más honda: 

 

aroma el pensamiento.
35

  

 

* 

 

Diante destes dois poemas, perguntamos a Courtoisie de que maneira poderia ser 

evitada uma leitura que implicasse o risco de uma dissolução da poesia, uma 

leitura “positivista” – citará o escritor – que nos levaria a um nada-vazio, que seria 

incapaz de ver, na poesía, a possibilidade de reflexões que fossem para além do 

óbvio. Ao que me responde: 

 

La idea es presentar la imposibilidad del lenguaje ante el absoluto, pero el 

lenguaje ES EL UNICO INSTRUMENTO DE LA POESÍA para develar el 

misterio y, más aun, el juego, la dialéctica entre lenguaje y silencio. El 

silencio es clave en el decir poético, como lo demostró en su momento y por 
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su vía Paul Celan y por otra vía Wittgenstein… El silencio, el valor de lo 

referido que no se dice, el valor de la alusión, es fundamental en la poesía. Y 

en la filosofía, y en la construcción a través del discurso de todo saber 

humano. Y es fundamental en un plano, digamos, más… místico. Pero el 

silencio, paradójicamente, se DICE con palabras. Ese es uno de los mayores 

desafíos de la poesía en el siglo XXI, resignificar, modular, hacer que el 

lenguaje nombre lo que en apariencia, en el empleo cotidiano de las 

palabras, se escapa, se esconde… Dibujar la nada es también mostrar la 

profundidad espiritual de una simple fruta, de una naranja. En esa naranja, en 

el objeto frutal y en la palabra que lo nombra en el idioma que sea (laranja, 

naranja, orange, etc.) hay una verdad que nos presenta frente al cosmos 

como humanos, una verdad tan grande como el sol. En el poema de la 

cebolla se alude a otro asunto muy cercano al que se acaba de mencionar: en 

el texto de la cebolla se plantea esa imposibilidad de la definición clásica, 

positivista, para los objetos y en particular para la disciplina de la poesía: el 

intento de definirla en un modo clásico es también la desaparición del objeto 

que se procura definir. Pero la poesía, mediante la metáfora, viene 

precisamente en auxilio y trae en sus manos la cebolla, la metáfora de la 

cebolla, para que podamos entender el asunto en su materialidad simple y 

cotidiana… 

 

* 

 

 

O poeta ouve l’appel du vide ao compreender o seu fazer como atividade do 

pensamento. Ouve e se lança, [d]escrevendo, na poesia, o experimentado que 

restará, ao leitor, como um chamado à mesma empreitada: deparar-se com o 

enigma do nada, enquanto um vazio  pleno de sentidos. 

 

 

* 
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O funâmbulo: eis a imagem que o poeta carioca Paulo Henriques Britto apresenta 

em um de seus poemas de Trovar claro. O funâmbulo vai, de salto em salto, 

abismando-se: para ele não há outra maneira de ir de píncaro a píncaro. Ele se 

projeta, em seu saut dans le vide. Ele quer experimentar isto que nos será 

explicado se, com sorte, ele alcançar a corda que pode levá-lo de uma ponta a 

outra. E, no entanto, ao concluir seu percurso, ele saltará outra vez. 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

O funâmbulo: eis a imagem que Britto apresenta como uma metáfora que convoca 

outra metáfora – uma mise en abyme – para dizer do poetar. O funâmbulo vai, de 

um salto ao outro, como aquele que, ao descascar a cebola, segue tirando camada 

por camada da pele que a reveste: a cebola ávida, que, como no desfecho da 

Cebolla de Rafael Courtoisie, deixa o ar “tenso de lágrimas”, nos faz chorar: 
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O funâmbulo 

 

Entre a palavra e a coisa 

o salto sobre o nada. 

  

Em torno da palavra 

muitas camadas de sonho. 

Uma cebola. Um átomo. 

Uma cebola ávida. 

Entre uma e outra camada 

nada. 

  

Saltam sobre o abismo 

tomam o vazio de assalto. 

De píncaro a píncaro 

projetam-se, impávidas, 

epifânicas, esdrúxulas, 

teimosas e dançarinas. 

  

O salto é uma dança, 

a teima é uma doença. 

Em torno da cebola 

o ar é tenso de lágrimas. 
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Figura 1 - Yves Klein. Saut dans le vide [1960] 
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[DURA/LITERA/-TURA 

 

 

Poesia enquanto pensamento. Pensamento enquanto enigma. Não foi sem razão 

que Rafael Courtoisie declarou que “si un libro no desacomoda, no sirve”. No 

terreno de sua “dura/litera-/tura”
36

, o leitor não encontrará apenas fruição e terá 

sempre que se dispor a deslindar a com-plexidade ali ensejada tanto na sua 

[in]conformação “transgenérica” quanto na sua lide com os paradoxos.  Uma 

complexidade que 

 

[…] 

no se parece 

a las estrofas más conocidas 

de Mario Benedetti, de Antonio Machado 

ni de Joaquín Sabina. 

 

Esta complejidad espanta lectores 

espantapájaros lectores, Oliverio 

Girondo. Borges 

decía de joven que al leer 

un poema sudaba a chorros. 

 

Así las cosas, una poesía 

“que se pueda leer” 

y agregamos, mentecatos: 

“por cualquiera” 

es un desafío 

para todos. 

Vaya que es un desafío. 

[…]
37 
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{A VIDA SECRETA DOS OBJETOS 
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me miro en lo que miro,                   es mi creación esto que veo 

como entrar por mis ojos                la percepción es concepción 

en un ojo más limpio                      agua de pensamientos 

me mira lo que miro,                      soy la creación de lo que veo 

 

– OCTAVIO PAZ 
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[ALGUNS TEMAS RECORRENTES NA OBRA DE RAFAEL COURTOISIE... 

 

 

Os temas abordados nas obras de Rafael Courtoisie obedecem ao mesmo regime 

de multiplicidade que empreende em relação aos gêneros. No tocante às obras 

narrativas, por exemplo, Fernando Ainsa ressalta o caráter de um “realismo 

sucio”, desencadeado por “provocadores violentos”
38

, como “la crueldad gratuita, 

el sexo brutalizado, la tensión urbana, el racismo rompante, el sojuzgamiento de 

las sociedades indígenas”
39

, enquanto assuntos explorados pelo escritor “como un 

auténtico  inventario de los males contemporaneos”
40

.  

 

Sem sombra de dúvida, todos eles também aparecem, em alguma medida, na 

poesia de Rafael Courtoisie, pelo menos desde Cambio de estado (1990), 

passando por Textura (1991), Estado sólido (1995), Umbría (1999), Todo es poco 

(2004) – no qual um dos poemas é intitulado “La policía es hermosa y asesina” –, 

Poesía y caracol (2008), até chegar em Tiranos Temblad (2010), este último com 

um forte apelo político e transgressor, a começar pelo título retirado de um dos 

versos do hino nacional do Uruguai [que também lhe serviu de epígrafe] ou pelos 

primeiros versos, que dizem:  

 

Todos los habitantes del país son tiranos. Desde el más débil al más fuerte, 

desde el más adusto y solemne hasta el más suelto y alegre. 

 

La tiranía es una enfermedad endémica y contagiosa que 
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 AINSA, 2011, p. 136. 
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 Id., ibid. 

40
 Id., ibid. 



47 

 

 

 

penetra en la carne y la vuelve tensa, vehemente, ominosa.  

[…]
41

 

 

A sinestesia também perpassa muitas de suas obras, como foi especialmente 

sinalizado por Francisca Noguerol Jiménez em seu artigo intitulado “Rafael 

Courtoisie con los cinco sentidos”
42

, no qual afirma: “Si existe un escritor 

interesado en destacar cómo los sentidos influyen en nuestra percepción de la 

realidad, éste es el uruguayo Rafael Courtoisie”
43

; um tema largamente explorado 

em Umbría (1999) – “Una canción, en la aldea de los Ciegos, es el sol cada día. 

La voz ilumina las tareas y hasta los gallos de ojos vacíos responden ante esa luz 

audible”
44

 –, mas que ganha força significativa em Música para sordos (2002) – 

“Música para sordos, piedras de largo cabello”
45

 – e Mirar de Ciego (2009), a 

começar pelos títulos. 

 

Outro tema relevante, é o tema que, ultimamente, mais tem nos interessado 

pensar, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, e que é central em livros 

como Orden de cosas e Todo es poco: o tema dos objetos – que são deslocados, 

desfuncionalizados e ressignificados poeticamente por meio da escritura ou pelos 

fazeres mais diversos do artista  – que acionam outros modos de ver, perceber e 

[re]conhecer o mundo.  

  

 

                                                 
41

 COURTOISIE, 2010, p. 58. 

42
 Resultado de sua fala no congresso internacional da Asociación Española de Estudios Literarios 

Hispanoamericanos, realizado em 2002, na Universidad de A Coruña. 

43
 JIMÉNEZ, 2005, p. 473. 

44
 COURTOISIE, 1999, p. 18. 

45
 COURTOISIE, 2002, p. 28. 
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[DE CHAQUE CHOSE EXTRAIT LA QUINTESSENCE 

 

 

Quando Rafael Courtoisie fala do objeto em sua poesia, ele torna-o capaz de nos 

comunicar enigmas na medida em que os descreve deslocando-os e, por 

conseguinte, desvinculando-os de sua função. Mesmo o mais repugnante, ali, pode 

comunicar o que, em seu lugar corriqueiro, dificilmente comunicaria. Tal é um 

dos ofícios do poeta, desde que Baudelaire inaugurou a chamada “Modernidade”.  

 

Em um poema de Santa poesia, intitulado “Derecho laboral”, o escritor uruguaio 

apresenta uma alegoria semelhante à imagem com a que Baudelaire traz no seu 

“Épilogue” à segunda edição de Fleurs du mal [que diz, nos seus últimos versos: 

“Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence,/Tu m’as donné ta boue et j’en ai 

fait de l’or”]; um poema que nos permite ver o modo como ele compreende o 

lugar, o fazer e a recompensa dos poetas: 

 

Los poetas trabajamos 

en el muladar del mundo. 

 

A paladas el estiércol 

se vuelve canto de trigo. 

 

La putas nos besan la boca 

los niños saludan nuestro paso 

a pedradas, los gerentes 

esputan sobre el plato 

que comemos.  

 

Tu trabajo es tocar 
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la mierda 

y convertirla en oro.
46   

 

O poeta precisa, portanto, frequentar o infrequentável, como o muladar asqueroso 

em que se encontram tantos abutres; precisa de força para fazer o esterco, a 

pauladas, converter-se em campo – digo, canto – de trigo, para fazer, da merda, 

ouro. Mas o ouro de que falamos é, para a maioria, ouro de tolo. De modo que a 

recompensa do poeta não é, senão, a mirada transgressora e, ao mesmo tempo, 

sensível, com a que vai concebendo ou – é uma questão de perspectiva – 

arruinando o [seu] mundo. A mirada que lhe possibilita, por assim dizer, criar ou 

abalar, através da – ou, pelo menos, na – literatura, modos de ver, enquanto 

modos de sentir, modos de pensar, modos de fazer, modos de agir, modos de 

conviver, modos de ser... 

 

Em uma entrevista que realizei com Rafael Courtoisie, indaguei-lhe sobre a sua 

motivação para falar das coisas pontuando, sinteticamente, a de outros poetas que 

trataram do tema, como Francis Ponge, em seu Parti pris des choses e Pablo 

Neruda, com suas Odas Elementales. Sua resposta foi contundente e simples, o 

que ele almeja é “recuperar el mundo”: 

  

La idea puede parecer tan simple que da miedo: recuperar el mundo. Verlo 

por primera vez. Verlo a través de la palabra, verlo y sentirlo en la máquina 

de producción de significados que es el texto. Que no se agote en una 

descripción ideológica positivista, en un pre-juicio, que el objeto se 
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 COURTOISIE, 2012, p. 17. Embora tenha sido tematizada também pelos poetas barrocos de 

ambas as margens do Atlântico, esta tensão aparecerá expressada como tópico da modernidade na 

tradição hispano-americana especialmente no conto “El rey burgués”, de Rubén Darío. 
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construya en la lectura de cada uno con la mayor libertad y goce posible. En 

segundo lugar, se trata de procurar que la poesía sea una razón y una forma 

de conocimiento del universo. Se trata de que la poesía active la maravilla 

del lenguaje en el acto de conocer. Por eso, para evitar el lugar común y el 

desgaste, para ejercer una violencia bella a través del lenguaje que comunica 

y descubre el mundo, y que en esa bella violencia del decir haya un profundo 

acto de armonía, de paz… 

 

Eis o seu método: “Verlo por primera vez […]. Verlo a través de la palabra […] 

verlo y sentirlo en la máquina de significados que es el texto”, evitando a 

descrição postulada ideologicamente pelo positivismo. De modo que o objeto seja 

convertido, assim, em objeto enigmático, objeto pleno de camadas de sentido, 

como a cebola de que falávamos anteriormente. 
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[RESTAR LA MIRADA. NO SOSTENER LA ATENCIÓN: LAS COSAS NO SON LO QUE SON 

 

 

 

Figura 2 - René Magritte. La trahision des images [Ceci n’est pas une pipe], 1928-29 

 

 

De um poema de Orden de cosas
47

 vem-nos a primeira constatação de um modo 

de ver prescrito por Rafael Courtoisie que, como a conhecida obra de Magritte, 

nos ensina, no seu desfecho, que as coisas não são o que são. Diz-nos o poema: 

 

Para conocer un objeto 

—para saberlo en verdad— 

hay que restar la mirada 

suprimir los ojos fijos 

                                                 
47

 Os poemas de Orden de cosas me chegam como o que um dia foi lançado ao mar e retorna à 

praia após a ressaca, em fragmentos. Orden de cosas é um livro que há muito foi esgotado. Todos 

os poemas da antologia aos quais tive acesso, e que contribuem enormemente para este estudo, 

devo-os, especialmente, aos artigos de Francisca Noguerol Jiménez que, em algumas ocasiões, os 

citou – pelo que sou grato. 
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la mente que considera 

cortar de golpe el pulso 

del que mira 

rodearlo 

prescindir 

no sostener la 

atención 

enterrarlo en la realidad 

poner un mundo encima. 

 

Para comprender 

hay que ignorar por completo 

(Fraguar una distracción 

mirar para otro lado) 

Se sabe: 

las cosas no son lo que son. 

 

Conhecer, saber, são os verbos primeiramente empregados em lugar de um ver 

taxativo: isto que vejo é isto que vejo. Não é por acaso que o escritor sugere 

“restar la mirada”, “suprimir los ojos fijos”, “fraguar una distracción/mirar para 

otro lado”. De modo que o que ele reivindica não é um ver de fato, embora 

tampouco seja um não ver, mas um entrever que, ao “no sostener la/atención”, ao 

“ignorar por completo” ou “fraguar una distracción”, possibilitaria que aquele que 

estivesse diante do objeto pudesse se livrar da razão que não lhe permitiria 

vislumbrar algo novo na mesmice das coisas. 
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O modo de ver proposto por Rafael Courtoisie seria, assim, semelhante ao modo 

de escutar que Freud aconselha aos médicos que começam a exercer a psicanálise: 

uma escuta que pudesse “manter a mesma atenção uniformemente suspensa”
48

. 

 

Diante de uma abundância de material de escuta, Freud adverte que é necessário 

não dirigir o reparo para algo específico e manter a mesma ‘atenção 

uniformemente suspensa’ diante de tudo o que se escuta
49

. Ele argumenta que ao 

ouvir o paciente é preciso poupar o “esforço violento da atenção”, pois ao 

concentrar-se bastante, começa-se “a selecionar o material que [...] é 

apresentado”, de modo que “um ponto [pode ser fixado] em sua mente com 

clareza particular e algum outro [pode ser], correspondentemente, negligenciado”.  

 

Este tipo de negligência é o que deve ser evitado, já que “ao fazer essa seleção, [o 

psicanalista] estará seguindo suas [próprias] expectativas ou inclinações”. De 

maneira que, ao seguir as suas expectativas, “estará arriscado a nunca descobrir 

nada além do que já sabe”; e, ao seguir suas inclinações, “certamente falsificará o 

que possa perceber”. Conselho que encerra ao dizer que “não se deve esquecer 

que o que se escuta, na maioria, são coisas cujo significado só é identificado 

posteriormente.” 

 

Analogamente à escuta psicanalítica, o ver recomendado no poema deve seguir o 

princípio da “atenção flutuante” para que nos demos conta de que os objetos são 

mais do que sabemos ser. Eles podem nos dizer mais do que esperamos, se 

                                                 
48

 FREUD, S. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. [1912]. In.: 

<http://freudonline.com.br>. Todas as citações de Freud foram tomadas do referido site. 

49
 Id,. ibid. 
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abrirmos mão da nossa razão e fixidez, atreladas ao nosso olhar sobranceiro; se 

nos colocamos a girar ao seu redor para percebê-los de outros ângulos; se nos 

abrirmos para uma reconfiguração no tocante à ordem das coisas, dos lugares e, 

em última análise, do próprio tempo. 

 

Tal seria a condição para que pudéssemos, inclusive, romper com a lógica da 

história dos vencedores e compreender-nos pela via de uma história “a 

contrapelo”. Isto é: uma história que não considerasse apenas os grandes feitos, os 

grandes acontecimentos, os grandes monumentos, mas que também percebesse, 

naquilo que está ao rés-do-chão, movências. 

 

* 

 

Já a partir do poema de Orden de cosas, pode-se notar que os objetos, para 

Courtoisie, não são apenas um argumento, uma desculpa para escrever poesia e 

exercitar a forma – como um “Vaso chinês” para um parnasiano brasileiro. Eles 

são, antes, solicitados como objetos potencialmente enigmáticos que emergem 

para desafiar a percepção refratando-a como um prisma sobre o qual incide um 

foco de luz; eles tornam-se capazes de mobilizar o pensamento ao colocar em 

xeque a razão e incitar-nos a outros modos de ver. 
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[MODOS DE VER 

 

 

O tema dos objetos na poesia de Rafael Courtoisie nos coloca diante de 

implicações filosóficas em torno dos modos de ver que dizem respeito a nossa 

maneira de nos relacionarmos com o mundo. 

 

Em O que vemos, o que nos olha, Didi-Huberman reflete sobre o tema do visível a 

partir da cisão aberta em nós ao nos depararmos com a inelutável imagem da 

morte. Situação em que, de um lado, há aquilo que se vê do túmulo, a evidência 

de um volume e, de outro, há aquilo que nos olha e no que não há mais nada de 

evidente, “uma espécie de esvaziamento” que diz respeito ao que é absolutamente 

inevitável: “o destino do corpo semelhante ao nosso”, esvaziado de vida e de seu 

“poder de levantar os olhos para nós”. Assim, diante da tumba, nós mesmos 

tombamos angustiados ao nos darmos conta do que vem a ser o nosso próprio 

corpo, “entre sua capacidade de fazer volume e sua capacidade de se oferecer ao 

vazio, de se abrir”
50

. 

 

Resultam destas duas constatações, duas hipóteses de gestão da angústia 

entendida enquanto dois modos de ver. O primeiro é o que quer permanecer 

“aquém da cisão”, o que detém os olhos no volume e faz da experiência do ver 

“um exercício da tautologia: uma verdade rasa
51

”. O homem da tautologia, tal 

como é chamado, recusa as “latências do objeto ao afirmar como triunfo a 

                                                 
50

 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 38. 

51
 Id., ibid, p. 39. Em itálico no original. 
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identidade manifesta – minimal, tautológica – desse objeto mesmo”; recusa “a 

aura do objeto, ao ostentar um modo de indiferença quanto ao que está justamente 

por baixo, escondido, presente, jacente” ao afirmar: “O que vejo é o que vejo, e 

me contento com isso”. Atitude cujo escopo não é outro senão uma “espécie de 

cinismo”. 

 

No outro extremo está um segundo meio de “suturar a angústia” que consiste na 

atitude do homem da crença, aquele que vai “além da cisão” e quer superar, 

imaginariamente, aquilo que vê e aquilo que lhe olha. Para este regime, o volume, 

na tumba, não passa de um volume “vazio e desencarnado, como se a vida – 

chamada então de alma – já tivesse abandonado esse lugar decididamente 

concreto demais, material demais, demasiado próximo de nós”.  

 

A verdade, para o homem da crença, não é rasa nem profunda, mas “se dá 

enquanto verdade superlativa e invocante, etérea mas autoritária”. Sua herança 

vem da “arte”
52

 cristã, “de túmulos fantasticamente esvaziados de seus corpos 

[...], esvaziados de sua própria capacidade esvaziante ou angustiante”. 

 

Para ir além do horizonte limitado que se deslinda nesta hipotética dicotomia, 

Didi-Huberman solicita o conceito benjaminiano de aura enquanto um 

“espaçamento tramado do olhante e do olhado, do olhante pelo olhado”
53

. Um 

paradigma visual apresentado por Benjamin como um poder da distância que 
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 Aspas no original. 
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desencadearia uma “única aparição de uma coisa distante, por mais próxima que 

ela esteja”
54

.  

 

Deste distanciar-se e aproximar-se do objeto aurático, as distâncias contraditórias 

se “experimentariam umas às outras, dialeticamente”
55

. Deste paradoxo advém um 

outro aspecto da aura entendido como um poder de olhar, assim explicado por 

Benjamin: “Sentir a aura de uma coisa é conferir-lhe o poder de levantar os 

olhos”; ao que acrescentava: “Esta é uma das fontes mesma da poesia”
56

. 

 

Ante estas considerações, Didi-Huberman argumenta que, para Benjamin, “a aura 

não poderia se reduzir a uma pura e simples fenomenologia da fascinação alienada 

que tende para a alucinação”, ela é, antes, “um olhar trabalhado pelo tempo 

[...], um olhar que deixaria à aparição o tempo de se desdobrar como 

pensamento, [...] que deixaria ao espaço o tempo de se retramar de outro modo, 

de se reconverter em tempo”
57

.  

 

A partir desta distância que nos olha e ao mesmo tempo nos toca, tem-se, ainda, a 

seguinte definição de Benjamin: “Entende-se por aura de um objeto oferecido à 

intuição o conjunto das imagens que, surgidas da memoire involontaire, tendem a 

se agrupar em torno dele”
58

. Ao que Didi-Huberman acrescenta: 
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 BENJAMIN, 1985, p. 170. 

55
 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 148. 
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Aurático, em consequência, seria o objeto cuja aparição desdobra, para além 

de sua própria visibilidade, o que devemos denominar suas imagens, suas 

imagens em constelações ou em nuvens, que se impõem a nós como outras 

tantas figuras associadas, que surgem, se aproximam e se afastam para 

poetizar, trabalhar, abrir tanto seu aspecto quanto sua significação, para 

fazer delas uma obra do inconsciente. 

 

 

À aura, soma-se “a onipotência do olhar e a de uma memória que se percorre 

como quem se perde numa ‘floresta de símbolos’”
59

. Deste modo, a memória faz 

despontar o passado que é dialetizado na protensão de um futuro, e é dessa 

dialética, enquanto um conflito, que advém o “presente emergente” e anacrônico: 

esse “choque” da “experiência aurática” que se apresenta como um sintoma. Um 

sintoma cuja significação ultrapassa o domínio da arte devido ao seu “valor de 

culto” que confere à aura o poder de experiência.  

 

O “culto”, apresentado como paradigma histórico da aura na teoria benjaminiana, 

coloca-nos outra vez diante da crença. As imagens de “culto” põem em jogo as 

relações entre o ver, o crer e o olhar. Mas na presença do objeto sagrado, o crente, 

tal como nos situa Didi-Huberman, não pode mais do que baixar os olhos, pois o 

que o olha, nesta ocasião, o olha com um olhar insustentável. Se por um lado a 

aura está historicamente associada à religião, por outro, ela deve ser secularizada. 

De modo que nos seja dado encarar o objeto aurático nos olhos. 

 

Para ultrapassar o dilema da crença e da tautologia, Didi-Huberman nos oferece o 

conceito de imagem dialética, enquanto uma imagem crítica, como ferramenta 

teórica, impelido pela proposição de Walter Benjamin que dizia que “somente as 
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imagens dialéticas são imagens autênticas”
60

. A imagem crítica é então definida 

como  

 

imagem em crise, uma imagem que critica a imagem – capaz portanto de um 

efeito, de uma eficácia teóricos –, e por isso uma imagem que critica nossas 

maneiras de vê-la, na medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la 

verdadeiramente. E nos obriga a escrever esse olhar, não para ‘transcrevê-

lo’, mas para constituí-lo
61

. 

 

A imagem dialética é, deste modo, entendida como o que, em sua emergência, 

nem é apenas aquilo que vemos, como uma tautologia, nem aquilo que, de tão 

distante, temos que ficcionalizar, como na crença, mas o que, dialetizado, 

comunica-nos um choque, uma fissura no espaço e no tempo, uma abertura. Ela 

faz mover o pensamento, e não estagná-lo: ela nos “mostra justamente o motor 

dialético da criação como conhecimento e do conhecimento como criação”
62

. 
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[TODO ES POCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Reprodução da capa de Todo es poco 
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Todo es poco foi lançado no ano de 2004 pela Editorial Pre-textos, incluído na 

coleção “La cruz del sur” que abarca outros inúmeros títulos de poetas de todo o 

mundo. É um livro relativamente curto que contém, exatamente, vinte e oito 

poemas em prosa, dispersas entre 76 páginas que, se de um lado parece investir, 

devido ao título, contra o peremptório ditame do less is more, por outro, e por 

dentro, reafirma a condição enigmática da poesia que “habla poco/y dice mucho” 

– como escrevera o poeta, em Santa poesía
63

. 

 

 

[PRIMEIRO COMEÇO POSSÍVEL... 

 

 

No poema que inaugura o livro, “El comienzo de todo”, o primeiro verso apela 

aos leitores – “PIENSEN en la letra a”
64

 – de modo que o verbo imperativo, não 

por acaso em caixa alta, solicite-nos logo pensar, sobretudo PENSAR... na letra a, 

letra também primeira no alfabeto de tantas línguas. “PIENSEN en la letra a”, e o 

poema e o livro vão, assim, sendo concebidos: El comienzo de todo [es poco] – a 

priori, qual a gênese bíblica do mundo que se dera sob a sentença divina do “Fiat 

lux”: 

 

PIENSEN en la letra a. 

La letra “a”, abierta, es como una boca eterna y viva. Un anillo 

elemental, una letra sin huesos, carne esencial, pulpa sin carozo, materia de 

los recuerdos.  
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[...]
65

 

 

Perguntado por nós sobre a possível relação de “El comienzo de todo” 

com o Gênesis bíblico, o escritor nos disse: 

 

Hay sí una intención de fundación en el primer poema. Habla de la “a” 

como podría hablar del aleph o de la alfa o de cualquier letra inicial de 

cualquier alfabeto. El primer poema invita a la iniciación en un 

sentido literal y en un sentido cabalístico: la primera letra de cualquier 

idioma, el primer signo de un repertorio ordenado de signos, tiene un 

valor extraordinario y fundacional, de génesis. Reflexionar y gozar (en 

forma también ensayística) sobre ese valor primario, sobre esa “letra” 

primera, sobre ese “verbo” inicial, generador de toda materia y 

decidor de toda la inmaterialidad está en el primer gesto que humaniza 

y hace del Homo sapiens “poeta”. Puede ser un ideograma, un dibujo 

de las cuevas de Altamira, una cierta constelación en el cielo que se 

toma como “punto de partida”. El hecho de armar un sistema de 

signos y hacer corresponder a uno de ellos el primer lugar es una 

parodia pero también una re-presentación del Génesis, en cuanto 

“libro de la creación del mundo”, en cuanto libro de la creación de la 

realidad. Es un enigma: la realidad se crea cuando se dice, pero está 

allí desde un indeterminado “antes” para que el hombre la diga, para 

que el poeta la conozca, la invente, la moldee, la celebre, la festeje. 

Para que la cante con la magia ancestral de la voz, para que la grabe 

sobre piedra, sobre arcilla o sobre un soporte electromagnético con 

cualquier marca que luego llamará “letra”. 

 

Assim, o que nos fala o escritor nos leva, para além de uma ideia da gênese, a 

atrelar a letra a, e o poema, à origem em seu sentido benjaminiano
66

. Como 
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“huevo del tiempo, germen del lenguaje”
67

, ela não se referiria à gênese, ao 

momento preciso e nunca alcançável em que a coisa se deu [afinal, antes do ovo e 

da linguagem, algo já havia]; ela seria, antes, como um “torvelinho” que, em meio 

ao fluxo do vir-a-ser, move-se rápido e constantemente, trazendo o que está no 

fundo para a superfície e vice-versa, e forçando-nos a imobilizá-lo para que seja 

possível pensá-lo
68

. 

 

Já no poema, a ideia de um pouco que seja capaz de acolher, em si, o tudo, é 

apresentada. Parataticamente, a vogal a vai sendo desdobrada, desvelando-se 

como uma imagem da mônada: nela, a um só tempo, todos os tempos e todas as 

coisas coexistem, justamente por não serem precisados [semelhante àquele ponto 

mínimo de luz que pode ser vislumbrado no décimo nono degrau da escada que 

leva ao porão da casa de Beatriz Viterbo, a que Jorge Luis Borges nomeara, em 

seu conto homônimo, “El Aleph”]. A letra “a”: 

 

Agujero de la belleza, orificio del viento, costumbre alta de las 

proezas. Pozo de los mártires. Plomo sin peso evidente. 

La letra “a”. 
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Cara sin boca. Oreja sin el agua de los sonidos. La semana sin días. 

El día sin horas. Las horas sin sustancia en el torrente del cuerpo. Los 

minutos sin la aguja de los segundos. Los segundos eternos y ciertos. [...]
69

  

 

“El comienzo de todo” é – como a letra a em relação às demais letras do alfabeto 

– o poema a partir do qual se deslinda todo o restante do livro: um poema prenhe 

dos outros que estão por vir... um poema que vai se desdobrando e revelando, em 

cada dobra que se desfaz, uma outra dobra, uma outra dobra, uma outra dobra... 

tal como em “Cebolla”.  

 

 

[SEGUNDO COMEÇO POSSÍVEL... 

 

 

Desde a capa de Todo es poco, com o desenho de uma cadeira, qual um esboço, 

em finas linhas de nanquim, nos é comunicado o tema central da antologia que 

busca inventariar as coisas mais ordinárias da vida cotidiana: o quebra-nozes, as 

pedras, os ímãs, a cebola, o cão, as sacolas, a cadeira, as meias de mulher, o pente, 

o papel higiênico, o sapato, a escova de dente, as camisas, a luva, o pão... Todos, 

ali, pongeanamente tornados assunto de poesia – o que, aliás, Rafael Courtoisie 

vem retomando desde Orden de cosas e Música para sordos até, inclusive, seus 

poemas mais recentes [dos quais apresentaremos cinco, ao final da dissertação, 

que, segundo o escritor, fazem parte de um livro que ainda está no prelo]. 

 

* 
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Na entrevista que nos concedeu em janeiro deste ano, perguntamos a Rafael 

Courtoisie se havia escolhido a capa de Todo es poco, pois chamava a atenção o 

fato de o desenho ser assinado pelo pintor e poeta espanhol Ramón Gaya, de 

quem um dos livros, Algunos poemas, também consta na coleção “La cruz del 

sur”. Ao que nos respondeu: 

 

No, lo eligió el editor, Manuel Borrás, pero coincido absolutamente con esa 

elección: comprende, muestra el espíritu del libro, da un adelanto gráfico, 

icónico de lo que quiso lograrse en el diseño textual… Además, refiere uno 

de los textos clave del libro, el que habla de la silla. Es un texto que, además, 

re significa un viejo refrán español: “el que fue a Sevilla perdió su silla”. 

Toma esa referencia para construir otra intertextualidad, otra realidad que en 

realidad estaba allí, a la vista… 

 

“La silla”, de fato, e justamente pela referência óbvia da capa, já havia nos servido 

como primeiro passo para deslindar uma via de leitura que contribuísse, de algum 

modo, tanto para entender o modus operandi, o fio condutor, de Todo es poco, 

quanto as demais tessituras de Rafael Courtoisie [e, por que não, de outros tipos 

de representação, outros modos de [d]escrever, colocar em jogo a cadeira – 

enquanto objeto e o objeto enquanto imagem – em quaisquer feitos artísticos].  

 

* 

 

 

Octavio Paz fala que, na percepção de um objeto, somos capazes de unificar, em 

um só sentido, toda a gama de qualidades que ele apresenta: somos capazes de 
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dizer sobre a sua forma, sobre a sua cor, sobre o material de que é feito e dar, 

assim, uma descrição que possa representá-lo.  

 

O ensaísta exemplifica tal operação exatamente com a imagem da cadeira, cuja 

apreensão de todas as suas propriedades nos daria o seu significado – tautológico, 

para trazer à baila as categorias de Didi-Huberman – de seu ser móvel, de seu ser 

um utensílio. Gradativamente, no curso de tal descrição, a princípio, teríamos a 

forma, depois, certa classe de madeira, até que se chegasse, finalmente, ao seu 

significado “abstrato”, sua definição em seu grau zero: a cadeira é um objeto que 

serve para sentar-se
70

.  

 

Não obstante, ao contrário desta descrição “tautológica”, óbvia, “en el poema la 

silla es una presencia instantánea y total, que hiere de golpe nuestra atención”
71

, 

argumenta e, em seguida, enfatiza: 

 

El poeta no describe la silla: nos la pone enfrente. Como en el momento de 

la percepción, la silla se nos da con todas sus contrarias cualidades y, en la 

cúspide, el significado. Así, la imagen reproduce el momento de la 

percepción y constriñe al lector a suscitar dentro de sí al objeto un día 

percibido. El verso, la frase-ritmo, evoca, resucita, despierta, recrea. O como 

decía Machado: no representa, sino presenta. Recrea, revive nuestra 

experiencia de lo real. No vale la pena señalar que esas resurrecciones no 

son sólo las de nuestra experiencia cotidiana, sino las de nuestra vida más 

oscura y remota. El poema nos hace recordar lo que hemos olvidado: lo que 

somos realmente.
72
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* 

 

Em “La silla”, o poema começa, justamente, propondo uma reflexão sobre a 

lógica de quem só é capaz de perceber a cadeira devido a sua utilidade, deixando-

a cair na insignificância – no vazio – quando ela é dada como um objeto 

desnecessário. Já na primeira frase – “cuando una silla se distrae alguien se 

sienta
73

” – o poeta concede-lhe a capacidade de “distrair-se” no instante em que 

estaria em desuso, quando haveria sua única possibilidade de trégua. No entanto, 

esta circunstancial “distração” torna-a, novamente, vulnerável à ocupação, de 

modo que não haja a possibilidade de que ela seja arrancada de sua serventia. 

 

A partir desta postura, a priori tautológica, o poema vai se desenvolvendo. O 

ciclo de uma imperceptível “dança das cadeiras” que acontece nas casas que 

habitamos, nos lugares pelos quais passamos ou que frequentamos, vai sendo 

descrito; um ciclo que delataria o desejo tácito de quem “aprovecha de la 

ausencia” de um outro para tirar alguma vantagem, no desespero comum aos que 

anseiam chegar sempre à frente e garantir, pelo menos, o próprio conforto, 

segundo a máxima infantil do “saiu, perdeu” [“El que fue a Sevilla perdió su 

silla”]. 

 

Alguien abre la puerta de la sala, irrumpe en la habitación y la 

ocupa, se instala con descaro en el instante, en la vacante súbita que se 

produce. A semejanza de esos moluscos primitivos faltos de forma, 

exasperadamente grises, parásitos que disponen de caparazones de seres 

anteriores, cáscaras vacías del fondo del mar, endurecidas hace tiempo, el 

que se sienta aprovecha de la ausencia. 
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Alguien estaba allí, un tiempo antes, alguien había nacido, echado 

estatura y nalgas para posarse allí. 

Pero el que viene no lo sabe, o lo sabe e igual se sienta. 

El que fue a Sevilla perdió su silla
74

. 

   

Malgrado a vontade [daqueles que se sentam] de permanecer ali, em uma zona de 

conforto, está o tempo. E ninguém, jamais, poderá resistir-lhe. Chegará o 

momento em que cada um “acabará por ceder su lugar, por dejar el sitio a otro. 

Terminará por ceder, por acostarse o pararse. Se cansará de vivir, de estar allí”. 

Chegará o momento em que, cada um, “va a pudrirse hasta los huesos, quizás 

antes de que la madera de la silla se apolille”. Assim, ao observar e delatar esta 

dança ingrata envolta do objeto, o poeta dá visibilidade ao outrora invisível, 

conferindo-lhe o poder de nos olhar e, ao olhar-nos, atormentar-nos: 

 

En el descuido, en la distracción salta el intruso, la espuma, el tigre del 

silencio. De la memoria entran mil vacas, dos mil cuernos de ganado del 

recuerdo. El castigo de un relámpago breve pero intenso. La imagen de una 

dicha pasada o el cuerpo gris de una vergüenza, babosa, el olvido blando 

para atormentar
75

. 

 

Aparece, outra vez, a “distração” enquanto “atenção flutuante”. Ao “restar la 

mirada” e ver, de fato, a cadeira, aquele que dela fazia uso é tomado pela 

compreensão do que antes ignorava e, então, “enterra” o objeto “na realidade”
76

. 

Por esta via, a epígrafe de Todo es poco pode ser, aí, convocada. Três versos do 

poema La realidad y el deseo, da argentina Olga Orozco, que dão a dimensão do 
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tormento suscitado pelo clarão –  “breve pero intenso” – de um relâmpago capaz 

de revelar em nós a solidão de um Deus que nos fez à sua imagem e semelhança:  

 

La realidad, sí, la realidad 

ese relámpago de lo invisible 

que revela en nosotros la soledad de Dios
77

.  

 

Um relâmpago que, não por acaso, é citado no poema de Rafael Courtoisie como 

um “castigo”, pois ele nos situaria, em um lance, na realidade que, para Orozco, 

não é outra coisa senão um dar-se conta da morte que em tudo nos cerceia, como 

ela define, no final de seu poema: 

 

La realidad, sí, la realidad: 

un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo
78

. 

 

À diferença do poema de Orozco, escrito em primeira pessoa e calcado em um 

sentimento e um tom melancólicos ante o inelutável [“este territorio engalanado 

por las burbujas de la muerte”
79

], em “La silla”, Rafael Courtoisie escreve em 

terceira pessoa e emprega um tom irônico, tão somente para acercar a cadeira 

daquele que a olha a partir da condição por eles compartilhada: a de corpo 

matérico que, ao longo do tempo, acaba. “¿De dónde salen estos objetos?”
80

, 

“salta el intruso” e indaga. Ao que lhe é respondido:   

 

Se siembra una semilla. La semilla crece y da un tallo. Del tallo 

sale un árbol y del árbol las hojas de la muerte y la madera de la silla. 
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Es simple
81

. 

 

“Es simple”, encerra o poema, como se zombasse do outro surpreendido por um 

objeto tão cotidiano como uma cadeira, ou devolvendo-lhe uma conclusão tão 

indiferente quanto a sua maneira anterior de olhá-la. “Es simple” é como o título 

do livro que, como quem afirma algo com uma das sobrancelhas arqueada, 

afirma-o querendo dizer o contrário: Todo es poco, mas o pouco é muito, tal como 

nos lembra Arnaldo Antunes em seu livro intitulado As coisas: “Todas as coisas do 

mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra tudo”
82

. 

 

 

[TERCEIRO COMEÇO POSSÍVEL: “en lugar de escribir un poema, mejor hacer pan” 

 

 

No último poema de Todo es poco, “Pan en la noche”, Rafael Courtoisie nos 

coloca diante da imagem de um pedaço de pão, “sobre la superficie sólida de la 

sombra”, envolta do qual se divisam migalhas como “planetas en torno de un sol”, 

embora não se movam. O pão, então esquecido, vai, pouco a pouco, tendo o seu 

processo de encruamento descrito: 

 

La sustancia del pan oscurece, pierde humedad y volumen. 

En unas horas el pan ha disminuido unos milímetros, de modo que 

altura y ancho se concentran, van a un sitio interior, profundo, como si 

buscaran el pan dentro del pan, como si quisieran hacer coincidir la 

identidad, la suma de las partes con el todo, el cuerpo con su centro oculto. 

El pan disminuye. 
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Ao contrário do que vimos em “El comienzo de todo” – em que o a vai, em uma 

crescente, desvelando-se como uma mônada –, ou mesmo na cebolla – que, apesar 

de estar enterrada, possui asas – o pan en la noche não vai diminuindo-se, isto é, 

ele não se desdobra, mas se redobra, como uma folha de papel que, sendo 

amassada, se tornasse coisa compacta: 

 

En esa disminución se comprueba un hecho curioso: todo el 

universo, con sus estrellas y sistemas planetarios, comprime al pan. La 

gravedad se mete, se introduce en la harina del pan, en su flacura. 

 

* 

 

Como a cebolla, o pão pode ser dado, também, como uma encarnação da poesia, 

principalmente se procuramos correspondências entre o poema de Todo es poco e 

um dos poemas inéditos do autor, intitulado “Hacer pan”. Ali, depois de começar 

divagando, melancolicamente, sobre a diferença dos dias [“Todos los días son 

diferentes. Cada día, como una fruta clara, tiene una marca, cierto desvío en la 

curvatura de su forma, cierta diferencia en el ombligo o pie del cabo que lo une al 

árbol del tiempo”],  o poeta conclui, logo em seguida: 

 

 [...] 

Y como cada día es diferente hoy, que como siempre en este eterno 

y fugaz verano llueve ("Lloverá siempre" es el hermoso título de Denis 

Molina que tomó prestado Onetti para última línea de una notable novela), 

hoy, en lugar de escribir un poema, mejor hacer pan. 
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Hay harina. 

Hay levadura. 

Hay un poco de sal. 

¡Hay agua! 

¿Hay ganas de amasar? 

 

Sí, hay ganas de amasar.  

Amasar es muy parecido a escribir, dejar leudar, dar forma, 

hornear, esperar a que esté listo y luego saborear una hogaza, un trozo, es 

muy parecido a escribir. 

A escribir y a leer. 

 

¿Hay horno? 

Sí, hay horno. 

 

Entonces, a escribir un poema. 

 

Deste modo, não só o processo de feitura do pão é comparado ao escrever e ao ler, 

mas o próprio desejo de empreender ambas as tarefas, bem como o de comprazer-

se com o produto que delas resulta, são, aí, confundidos. Se, por um lado, o pão é 

uma metáfora para a poesia, por outro, podemos entender que a poesia é também 

alimento. 

 

* 

 

Decorrem, destes dois poemas, resultantes diferentes: neste último, o desejo de 

fazer pão e dele alimentar-se, enquanto metáfora do escrever e do ler [o poema], 

torna-o enigma operante, imagem dialética, pensamento posto em movência; já no 

primeiro, o pão amanhecido, que não alimentara a ninguém, seria, por isso 

mesmo, inutilizado, sua dureza e seu peso, afinal, o converteriam em pedra, mas, 
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no entanto – eis o trunfo da poesia, capaz de ressignificar positivamente o que se 

esfacela – uma pedra que cresce. 

 

Así viaja el pan dentro el pan, en su materia opaca, en su sitio cada 

vez que le acontece, figura taciturna, la masa en el centro del cuerpo sin 

moverse. 

El pan en la noche crece como una piedra. 

 

O, então, último poema de Todo es poco, termina, assim, redobrando o que, desde 

“El comienzo de todo”, começara a desdobrar. O pão que, de um lado, não serve 

como alimento ao corpo, torna-se alimento de outra ordem, de maneira que o 

poema, em seu fim, não é mais que um convite ao recomeço, tal como nos 

respondera Rafael Courtoisie depois que o havíamos questionado sobre tal: 

 

El último poema del libro es un recomienzo con un objeto que a su vez 

refiere a otro, como si ese pan fuera una letra que significa pan y significa 

piedra, y que le da a la piedra un carácter orgánico humano. Es, sí, un 

recomienzo. Pero para llegar allí hubo que recorrer los textos intermedios, 

hubo que jugar con las letras para “saber” con las letras, a través de las 

letras. 
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{RAFAEL COURTOISIE, ARQUEÓLOGO DO PRESENTE 
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Sofro por causa do meu espírito de 

colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito 

[achado] numa caixa com chave para abrir de 

vez em quando e olhar. 

 

– ADÉLIA PRADO 
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Em um parágrafo de apresentação a um livro de crônicas de Rafael Courtoisie, 

intitulado Vida y milagros (2006), Mario Benedetti conferiu ao escritor a alcunha 

de “cautivante y sagaz arqueólogo del presente”. Não parece haver predicado mais 

conveniente para um escritor como Courtoisie, que procura “restar la mirada” para 

conhecer melhor aquilo com o que se depara, semelhante ao arqueólogo que 

perscruta o solo, em escavações, a fim de encontrar o que, achado, lhe servirá 

como evidência do havido outrora soterrado, mas que, no agora de sua reaparição, 

tornar-se-ia “objeto histórico” [para a arqueologia], “objeto enigmático”/“imagem 

crítica” [para a filosofia e a literatura]. 

 

O sintagma proposto por Bendetti, no entanto, coloca-nos diante de uma 

contradição que, problematizada, torna-se operativamente capaz de nos dizer – 

senão nomear ou conceituar - sobre o processo criativo de Courtoisie, 

desvelando-se, assim, como um caminho de entendimento, pelo menos, do que 

tange uma parte de sua produção: aquela que vislumbra, no mais simples objeto a 

ver, uma oportunidade de reflexão que culmina nas dobras, nas desdobras e 

redobras, de sua tessitura poética. Neste caso, falo, especialmente, da contradição 

instaurada pelo genitivo “do presente” somado ao “arqueólogo”, que se torna 

determinante para diferenciar o interesse do poeta daquele do arqueólogo que, em 

tese, se ocuparia, sobretudo, do “passado”. 

 

Partimos, portanto, desta problematização para desenvolver uma ideia, para 

começar a tatear o que, urdido, poderá ser um conceito relevante que diga respeito 

não somente a certo aspecto da obra literária de Rafael Courtoisie, senão, também, 
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de outros fazeres, outros processos criativos inscritos no “presente” ou no que se 

vem chamando de “contemporaneidade”. 

 

 

[ARQUEOLOGIA 

 

 

O dicionário Houaiss nos diz que a “arqueologia” é a “ciência que, utilizando 

processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos 

antigos através do material (fósseis, artefatos, monumentos etc.) que restou da 

vida desses povos”. 

 

* 

 

Escavar, escavar e escavar, cautelosamente escavar: eis a tarefa do arqueólogo 

para procurar evidências que lhe possibilitem [re]contar – ou, quem sabe mesmo, 

fabular – um pouco da história perdida da Humanidade. De repente, a face de um 

mínimo objeto se apresenta: uma ferramenta, um adorno, um artigo religioso... 

Uma adaga ou um talher? Um cântaro ou uma urna? Um colar ou um amuleto? O 

que restou. Apenas o que restou. Ele assopra. Olha-o, atentamente. Registra as 

coordenadas de sua localização e faz a cata, removendo-o com a devida 

delicadeza. Submete-o, em seguida, aos exames de carbono 14: quer saber a época 

em que foi forjado. Utiliza-se, assim, da tecnologia e dos conhecimentos de seu 

tempo para ler [o que quase nunca está escrito] e explicar, o quanto melhor, o ali 

havido, segundo algumas hipóteses e critérios. 
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Eis, deste modo – desculpado o apelo de uma simplificação – o fazer do 

arqueólogo: as ruínas são o seu campo de interesse. O passado é o tempo de que 

busca aproximar-se e [d]escrever. 

 

 

[A ARQUEOLOGIA ENQUANTO METÁFORA DE OUTROS FAZERES 

 

 

(Freud e a psicanálise enquanto “arqueologia do inconsciente”  

 

 

É pouco provável que Freud tenha sido o primeiro, de muitos outros pensadores, a 

estabelecer uma analogia entre o seu fazer e o fazer do arqueólogo. Mas é óbvio 

que ele foi o primeiro a refletir sobre a prática da psicanálise oferecendo-nos a 

imagem do psicanalista como um “arqueólogo do inconsciente” em pelo menos 

duas de suas conferências – sem citar seu estudo sobre a Gradiva, de Jansen, livro 

cujo protagonista era um jovem arqueólogo alemão. 

 

Em Fragmento da análise de um caso de histeria, texto escrito em 1905, 

publicado em 1906, Freud escreve, brevemente, sobre a “revolução radical” que a 

técnica psicanalítica havia sofrido desde os Estudos sobre a Histeria que 

desenvolvera e publicara com Breuer, em 1895. Dita revolução consistia em uma 

mudança de interesse que culminou no surgimento da chamada “associação livre”: 

antes, ele e Breuer se detinham nos sintomas de seus pacientes para esclarecê-los 
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o quanto melhor; agora, ele queria lidar com a “estrutura mais fina da neurose”, 

deixando que o paciente determinasse o tema do trabalho cotidiano, de maneira 

que ele pudesse partir da “superfície” que seu inconsciente oferecia à sua atenção. 

 

O novo método, entretanto, trazia à tona outras implicações: “tudo o que se 

relaciona[va] com a solução de determinado sintoma emerg[ia] em fragmentos, 

entremeado com vários contextos e distribuído por épocas amplamente dispersas”. 

Porém, diz, enfaticamente, que “apesar dessa aparente desvantagem, a nova 

técnica é muito superior à antiga, e é incontestavelmente a única possível”. É 

neste ponto, ao lidar com os fragmentos advindos da fala de seus pacientes, que o 

psicanalista se defronta com o desafio semelhante ao fazer do arqueólogo:  

 

Ante o caráter incompleto de meus resultados analíticos, não me restou 

senão seguir o exemplo daqueles descobridores que têm a felicidade de 

trazer à luz do dia, após longo sepultamento, as inestimáveis embora 

mutiladas relíquias da antiguidade. Restaurei o que faltava segundo os 

melhores modelos que me eram conhecidos de outras análises, mas, como 

um arqueólogo consciencioso, não deixei de assinalar em cada caso o ponto 

onde minha construção se superpõe ao que é autêntico.
83

 

 

O arqueólogo é, então, citado como um “descobridor” que traz à luz as relíquias 

inestimáveis e arruinadas de um passado sepultado, restaurando-as segundo um 

conhecimento a priori sem, contudo, e se for consciencioso, deixar de demarcar o 

ponto de sua “sutura”. Tal é a via de compreensão, tal é a imagem escolhida por 

Freud para designar, no momento gestacional da psicanálise, o trabalho do 

analista que, a esta altura, já não deveria apenas descrever os sintomas de seu 
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 FREUD, 1905 [1901]. [Vol. VII – (1), Fragmento da análise de um caso de histeria] In.: 

<http://www.freudonline.com.br/>. 
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paciente, senão contribuir, ao costurar – depois de localizar o lugar da fratura: o 

trauma –, para a sua cura. 

 

A metáfora aparecerá, outra vez, em Construções em análise, texto de 1937 no 

qual declara serem idênticos os procedimentos da arqueologia e da psicanálise
84

, 

exceto pelo fato de que o analista trabalharia em “melhores condições”, pois ele 

teria mais material à disposição, já que aquilo com o que está tratando não está 

destruído, mas vivo. Esta divergência, no entanto, será fundamental, na medida 

em que ela explicita as distintas finalidades da [re]construção empreendida pelo 

arqueólogo e pelo analista: 

 

O analista [...] trabalha em condições mais favoráveis do que o arqueólogo, 

já que dispõe de material que não pode ter correspondente nas escavações, 

tal como as repetições de reações que datam da tenra infância e tudo o que é 

indicado pela transferência em conexão com essas repetições. Mas, além 

disso, há que manter em mente que o escavador está lidando com objetos 

destruídos, dos quais grandes e importantes partes certamente se perderam, 

pela violência mecânica, pelo fogo ou pelo saque. Nenhum esforço pode 

resultar em sua descoberta e levar a que sejam unidas aos restos que 

permaneceram. O único curso que se lhe acha aberto é o da reconstrução, 

                                                 
84

 “[...] assim como o arqueólogo ergue as paredes do prédio a partir dos alicerces que permanece-

ram de pé, determina o número e a posição das colunas pelas depressões no chão e reconstrói as 

decorações e as pinturas murais a partir dos restos encontrados nos escombros, assim também o 

analista procede quando extrai suas inferências a partir dos fragmentos de lembranças, das associ-

ações e do comportamento do sujeito da análise. Ambos possuem direito indiscutido a reconstruir 

por meio da suplementação e da combinação dos restos que sobreviveram. Ambos, ademais, estão 

sujeitos a muitas das mesmas dificuldades e fontes de erro. Um dos mais melindrosos problemas 

com que se defronta o arqueólogo é, notoriamente, a determinação da idade relativa de seus acha-

dos, e se um objeto faz seu aparecimento em determinado nível, frequentemente resta decidir se 

ele pertence a esse nível ou se foi carregado para o mesmo devido a alguma perturbação subse-

quente. É fácil imaginar as dúvidas correspondentes que surgem no caso das construções analíti-

cas”. 
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que, por essa razão, com frequência só pode atingir um certo grau de 

probabilidade. Mas, com o objeto psíquico cuja história primitiva o analista 

está buscando recuperar, é diferente. Aqui, defrontamo-nos regularmente 

com uma situação que, com o objeto arqueológico, ocorre apenas em 

circunstâncias raras, tais como as de Pompéia ou da tumba de Tutancâmon. 

Todos os elementos essenciais estão preservados; mesmo coisas que parecem 

completamente esquecidas estão presentes, de alguma maneira e em algum 

lugar, e simplesmente foram enterradas e tornadas inacessíveis ao indivíduo. 

Na verdade, como sabemos, é possível duvidar de que alguma estrutura 

psíquica possa realmente ser vítima de destruição total. Depende 

exclusivamente do trabalho analítico obtermos sucesso em trazer à luz o que 

está completamente oculto. Há apenas dois outros fatos que pesam contra a 

extraordinária vantagem que assim é desfrutada pelo trabalho de análise, a 

saber, que os objetos psíquicos são incomparavelmente mais complicados do 

que os objetos materiais do escavador, e que possuímos um conhecimento 

insuficiente do que podemos esperar encontrar, uma vez que sua estrutura 

mais refinada contém tanta coisa que ainda é misteriosa. Mas nossa 

comparação entre as duas formas de trabalho não pode ir além disso, pois a 

principal diferença entre elas reside no fato de que, para o arqueólogo, a 

reconstrução é o objetivo e o final de seus esforços, ao passo que, para o 

analista, a construção constitui apenas um trabalho preliminar.
85

 

 

Disto depreendemos que, para Freud, o método da arqueologia é idêntico ao da 

análise no que diz respeito a que ambos se voltam para o passado soterrado para 

“descobrir”, no fundo, os objetos de seu interesse. Entretanto, a diferença entre as 

duas “arqueologias” reside exatamente quando da emergência do achado: 1. Para 

a arqueologia, ele se apresentará – quase sempre – de tal maneira fragmentado, 

que a ausência das outras partes só poderá ser suprida por meio uma reconstrução 

que será sempre hipotética e o objetivo final da empresa do arqueólogo; 2. Para a 

análise, apesar de fragmentado, ele guardará a possibilidade de ser trazido à luz, já 
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que está apenas esquecido, inacessível, mas presente, de maneira que [re]construí-

lo será apenas um primeiro passo para compreendê-lo. 

 

 

(Walter Benjamin e o “escavar” enquanto “recordar” 

 

 

Na esteira de Freud, Walter Benjamin, em um texto intitulado Escavando e 

recordando, afirma que “quem pretende se aproximar do próprio passado 

soterrado deve agir como um homem que escava”.
86

 O gesto de escavar da 

arqueologia é, assim, análogo à faculdade de recordar, de tal modo que a memória 

seja concebida como “o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio 

no qual as antigas cidades estão soterradas”. 

 

A escavação de que fala Benjamin, implica a retomada constante aos fatos para 

“espalhá-los como se espalha a terra” e “revolvê-los como se revolve o solo”, 

pois, como compreende o filósofo, os fatos “nada são além de camadas que 

apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a 

escavação”: os fragmentos, os restos, as ruínas, ou, como cita, “as imagens que, 

desprendidas de todas as conexões mais primitivas ficam como preciosidades nos 

sóbrios aposentos de nosso entendimento tardio, igual a torsos na galeria do 

colecionador”
87

. 
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 BENJAMIN, 1997, p. 239. 

87
 Id., ibid, p. 139. 
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A imagem do torso é, aí, repisada pelo filósofo que, em outro excerto de Rua de 

mão única, intitulado Antiguidades, já havia mencionado: 

 

Somente quem soubesse considerar o próprio passado como fruto da coação 

e da necessidade seria capaz de fazê-lo, em cada presente, valioso ao 

máximo para si. Pois aquilo que alguém viveu é, no melhor dos casos, 

comparado à bela figura à qual, em transportes, foram quebrados todos os 

membros e que agora nada mais oferece a não ser o bloco precioso a partir 

do qual ele tem que esculpir a imagem de seu futuro
88

. 

 

A partir disso pode-se compreender que o “achado” com que se depara aquele que 

escava não é mais do que uma porção de matéria encrustada de “vivências” – 

enquanto marca/evidência/presença de um havido outra vez vindo à tona – e ainda 

com[o] potência de entalhe
89

. Ele se deslinda como o ponto de intersecção entre o 

passado e o porvir em um presente que deve ser compreendido não só enquanto 

tempo “saturado de agoras”
90

, mas, também, enquanto “presença”
91

, enquanto 

coisa que se torna significativamente enigmática ao apresenta-se fora de seu 

contexto [anacronicamente] e que, ao se dar à nossa vista, ela também nos olhe – 

para falar com Didi-Huberman. 
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 BENJAMIN, 1997, p. 40-41. 

89
 Uma tese que poderíamos levantar em outra oportunidade é a de que, ao [re]entalhar o torso que 

se apresenta como “vivência”, ele é trabalhado de tal forma que possa se tornar “experiência”. Isto 

é, em termos benjaminianos, um modo de fazer da Erlebnis [a “vivência” que diz respeito ao indi-

víduo] uma Erhfarung [a experiência enquanto saber que se transmite ao coletivo] que, só assim, 

poderia ser considerada um tesouro na galeria do colecionador. Seria este o papel do poeta e do 

artista contemporâneos que, ao trazer à tona algo que diz respeito apenas a si, faz, deste algo, sua 

“obra” que, exposta, produz saber. 

90
 A expressão vem das teses “Sobre o conceito de História” de Walter Benjamin. 

91
 Falarei sobre isso mais adiante, ao retomar Mario Perniola e sua explicação do “presente”. 
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Ao vislumbrar o achado, entretanto – e tal como salientara Freud quando dissera 

ser necessário saber apontar o lugar em que suturava os fragmentos –, Benjamin 

enfatiza que é preciso saber “assinalar no terreno do hoje o lugar no qual está 

conservado o velho”
92

; é preciso atentar-se ao registro de cada passo da 

escavação, pois é através do “relatório arqueológico” que o “escavador” se 

defronta com a sua própria imagem. 

 

 

(Didi-Huberman: “convém saber olhar como um arqueólogo” 

 

 

Georges Didi-Huberman, em um ensaio intitulado Cascas, fala da viagem que fez 

à Polônia, onde visitou os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. 

Entre os tantos relatos que resultaram de sua passagem terrível por ali – onde seus 

avós foram executados e que se tornou um lugar de “cultura”, pois Auschwitz é 

hoje um museu da barbárie –, o autor cita o texto de Walter Benjamin, “Escavar e 

recordar”, e, em um dos trechos do ensaio, escreve algo relevante sobre o olhar do 

arqueólogo: 

 

Logo, nunca poderemos dizer: não há nada para ver, não há mais nada para 

ver. Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver, apesar de 

tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas. Convém saber 

olhar como um arqueólogo. E é através de um olhar desse tipo – de uma 

interrogação desse tipo – que vemos que as coisas começam a nos olhar a 

partir de seus espaços soterrados e tempos esboroados.
93
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 BENJAMIN, 1997, p. 139. 
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 DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 127. 
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Do passado soterrado, as coisas começam a nos dizer tão logo as “descobrimos”, 

tão logo as “descortinemos”, tão logo se façam, novamente, “presentes”, e nos 

disponhamos a chamá-las à conversa. 

 

* 

 

Em todos estes casos
94

, de Freud, passando por Benjamin até chegar a Didi-

Huberman, enfatiza-se, com a alegoria do arqueólogo, a investigação do passado. 

Em Freud, o passado, enquanto memória, é então visto como o lugar em que 

ocorre a escavação empreendida pelo analista que, junto ao seu paciente, almeja a 

cura dos sintomas psíquicos, tão logo possa trazer à luz a matéria do trauma para 

ressignificá-la. Em Benjamin, ocorre exatamente o mesmo, embora uma diferença 

aí seja substancial: se, para a psicanálise, o que está em jogo é um objetivo 

individual, para a filosofia [e para a história], o que parece estar em jogo é um 

modo de fazer da vivência do indivíduo, ao ser [re]esculpida, um saber à História. 

Tal é o que faz Didi-Huberman ao voltar a Auschwitz e Birkenau para refazer o 

percurso de seus familiares – algo que, enquanto vivência, só a ele diria respeito, 

mas que, ao [d]escrevê-lo e problematizá-lo, faz-se saber que diz respeito a todos.   

 

 

[PERNIOLA E SUA COMPREENSÃO DO PRESENTE 
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 Não nos escapa a referência à Arqueologia do saber de Michel Foucault, obra em que o filósofo 

toma a arqueologia enquanto método para analisar o processo de formação discursiva. No entanto, 

só nos voltaremos também para esta via em momento posterior, quando as questões aqui tratadas 

forem ampliadas enquanto um projeto de tese de doutorado. 
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Neste cenário, que toma a arqueologia como um tropo para métodos que visem, 

obviamente, uma compreensão do outrora, o sintagma proposto por Benedetti 

como sintetizador de certa verve do projeto criativo de Courtoisie, nos coloca 

diante de uma interessante contradição: como compreender o fazer de uma 

arqueologia que se ocuparia, sobremaneira, do “presente”? Para tanto, valho-me 

dos dizeres do filósofo italiano Mario Perniola que tratou de delimitar o 

“presente” como o assunto de seu interesse e oferecer uma definição do que seria, 

portanto, uma “filosofia do presente”. 

 

* 

 

Como mencionamos anteriormente, Perniola não é tributário de um pensamento 

da negatividade ou um pensamento que esbarra em qualquer sentimento 

nostálgico ou melancólico – tal como se notaria em Walter Benjamin, aqui tantas 

vezes solicitado. Sua filosofia não lamenta a ausência de nada, justamente porque 

entende os valores e os ideias como “demasiadamente irreais e abstratos”
95

.  

Motivado por isto, o filósofo busca um escape, uma “exclusão radical”, de duas 

orientações filosóficas que, segundo ele, são muito difundidas na 

contemporaneidade: de um lado, a hermenêutica, que privilegiaria o passado; de 

outro, o utopismo, que privilegia o futuro.  Assim, para ele, “nem a categoria de 

interpretação nem a noção de esperança constituem uma resposta adequada e 
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pertinente aos problemas do homem contemporâneo”
96

 já que “o que importa não 

está no passado e na sua atualização – como pressupõe a hermenêutica – e nem no 

porvir e na sua pré-figuração – como pressupõe o utopismo –, mas no aqui e 

agora”
97

. 

 

A partir desta escolha, Perniola delineia, em quatro acepções, a sua “filosofia do 

presente”. 1) Em primeiro lugar, ele fala de dois modos de entender a expressão 

“filosofia do presente” no sentido de um “pensamento do presente”, não do 

passado ou do futuro, como bem pontuamos no parágrafo anterior; 2) depois, no 

sentido de um pensamento do presente, não do ausente, isto é – assim quero 

entender – da coisa mesma ali, ao alcance da vista e das mãos; 3) Em terceiro 

lugar, ele fala de uma relação de copertença entre uma sociedade e um 

pensamento definidos por ele como “enigmáticos”
98

; 4) e, em quarto e último 

lugar, ele ressalta uma subjetivação deste “presente”, de maneira que ele seja mais 

do que o “objeto do filosofar”, pois “ele pensa em si mesmo através da 

filosofia”
99

. 

 

Há, ainda, outros excertos relevantes do texto que dão a ver, mais alegoricamente, 

as concepções de Perniola que, neles, coloca em jogo a ideia – a incômoda ideia 

para os que se filiam ao pensamento utópico – de que nada se pode esperar. Nada 

houve no passado que supere o presente, nada, tampouco, haverá: tudo o que 

temos é isto que temos. Deleuzeanamente, o mundo, para ele, não é vazio, sua 
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 Id., ibid., p. 74.  

97
 Id., ibid, p. 74. 

98
 Falamos do modo como o filósofo conceitua o “enigma” quando buscávamos entender as con-

tradições ensejadas pela poesia de Rafael Courtoisie. 
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 PERNIOLA, 2009, p. 76. 
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pesquisa “anima-se com a imagem de um mundo pleno, de um pleroma, em que 

tudo está à disposição”
100

. Pois então, o que deve fazer o filósofo do presente? 

 

O filósofo, a meu ver, não é a vaca que rumina incessantemente um texto, 

nem o galo que anuncia o nascer do dia, ele se parece mais com um dos 

animais enigmáticos descritos por Borges no seu Manual de zoologia 

fantástica, como o simurg, o pássaro imortal que se aninha entre os ramos da 

árvore da ciência, ou o baldanders, que toma suscessivamente a forma de 

um homem, de um carvalho, de uma linguiça, de um campo de trevos, de 

esterco, de uma flor, de um ramo florido, de uma amoreira, de um tapete de 

seda, de muitas outras coisas e seres, e depois novamente de um homem. 

Certamente ele se move à vontade num mundo que não tem mais 

lembranças, mas memórias sempre disponíveis, que não tem mais 

esperanças, mas consolações: a sua tonalidade afetiva é caracterizada por 

uma quietude confiante e ativa, atravessada por lampejos e ímpetos
101

. 

 

Para que o filósofo possa pensar na coisa que se apresenta no aqui e no agora, é 

preciso que ele mesmo esteja disposto a reificar-se. Isto é, a nosso ver, a 

abandonar os pressupostos de uma subjetividade constituída segundo alguns 

padrões que modulam a nossa percepção. Ou seja, a olhar a coisa, ali dada, não 

apenas conforme o que, até então, se pensou dela – a sua função, as suas 

propriedades materiais, o seu tempo –, mas sentir-se, igualmente, a coisa, saber-

se, igualmente, condicionado, circunscrito a uma função, a um corpo e ao tempo. 

[Tal como busca fazer Rafael Courtoisie ao nos colocar, ironicamente, diante da 

imagem da “simples” cadeira] 
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[RAFAEL COURTOISIE ENQUANTO ARQUEÓLOGO DO PRESENTE 

 

 

Assegurado, como procuramos demonstrar no começo desta dissertação, o lugar 

do poeta enquanto pensador – restituído, assim, à res publica de que fora expulso 

por Platão –, poderíamos inferir, tomando de empréstimo as acepções de Perniola, 

que: 1) uma poética concebida a partir do exercício de uma “arqueologia do 

presente” seria aquela que não visaria o passado, mas o presente; 2) ela seria uma 

poética que dissesse do que está presente, e não ausente, de modo que  não seria 

necessário investir na “escavação do solo”, já que seu objeto estaria, desde já, aí; 

3) seria aquela poética que considerasse tanto o seu objeto quanto a sua prática 

algo “enigmático”; e, por último, 4) que pensasse o presente não só como objeto 

da poesia, pois ele pensa em si através da poesia. 

 

Um poema de Todo es poco, intitulado “Nadador”, reflete na superfície – no 

presente? – enquanto algo demasiadamente complexo que, visto de tal maneira, 

dispensaria a imersão às profundezas – do passado [?]. Diz o poema:  

 

Los nadadores tienen cuerpo aéreo, pero lo sumergen. Porfían. El 

mar los traga y asoman. 

Como si las cosas que ocurren en el mundo no resultaran 

suficientemente serias y complejas, como si lo que existe no estuviera de por 

sí condenado, repleto de riesgo o inminencia, los nadadores exponen a la 

profundidad su cuerpo, y lo hacen casi desnudos, como si la falta de pudor 

los volviera más livianos, les permitiera avanzar y desplazarse por el agua. 

La dialéctica del nadador: a dos voces entre aire y agua. 
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Tienen la vida en un hilo. Se les corta la respiración. Ven el fondo 

con los dedos de los pies, no con los ojos. Tragan agua. Mortifican y 

espantan a los peces.
102 

 

A imagem do nadador, no poema, correlacionada à imagem do arqueólogo, 

ironiza aqueles que só são capazes de experimentar a profundidade ao mergulhar 

ou escavar, ignorando, assim, a possibilidade de compreender as coisas da 

superfície como potências de sentido. Tal como diante da cebolla – sim, outra vez 

a cebola, alimento tão à vista, e cheio de camadas, com-plexo, com dobras –, o 

poeta, enquanto “arqueólogo do presente”, é capaz de ver, em cada coisa que se 

lhe apresenta, uma oportunidade enquanto aventura ou investigação. 

 

Se a dialética do nadador está “a dos voces: entre aire y agua”, tudo o que ele 

pode é experimentar, por instantes, o fundo e retornar para respirar ou deixar-se 

morrer. Não obstante, o poeta consegue experimentar o encantamento, o risco, a 

magia, tão aqui e agora iminente, se nos dispomos, tão somente, a pensar; 

consegue divisar, na cebola, a poesia; consegue divisar, na cadeira, o inelutável, 

consegue transmutar o pão em pedra que se esfacela ao mesmo tempo em que 

cresce. Daí que ele não escava como um arqueólogo, mas, como dizia Didi-

Huberman no excerto citado acima, ele possui um olhar do mesmo tipo ao fazer, 

do visto, um “achado” que tanto pode dizer.  

 

É operando com esta dinâmica que, no poema “Camisas”, por exemplo, o guarda-

roupa torna-se o solo em que é possível descortinar, apenas ao abri-lo, a figura de 

um torso: 
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En la oscuridad del guardarropa los torsos mutilados de seis 

camisas. Dos blancas, dos celestes, una a rayas, otra de fondo oscuro y 

pequeños motivos de hilo repetidos cada dos centímetros. 

Parecen cuerpos colgados.
103

 

 

Cada uma das camisas, com sua singularidade, parece um corpo dependurado. 

Cada uma delas é como um torso “na galeria do colecionador”, como a estátua de 

mármore que, durante o transporte perdera os seus membros e agora se dá à vista 

do poeta arqueólogo que, olhando-as atentamente, pode indagá-las. 

 

Sus botones, unidos a la piel de tela por un hilo, están dispuestos a 

cerrarse sobre la piel humana, a soportar la extranjería, el cepo de una 

corbata. 

Los ojales, vaginas predispuestas, múltiples. 

Los cuellos delatan el uso. 

Una, casi intacta, virgen de la nuca. El cuello o la garganta del 

diablo, bajo el que se ocultará la nuez de Adán, al tragar. La blancura 

endurecida pesa mucho, pesa la luz del día al abrir el ropero, en los ojos. 

 

A “brancura endurecida pesa muito”, como as esculturas da Antiguidade 

escavadas no mármore e das quais conhecemos apenas o torso; a brancura 

endurecida que rebate a luz pesada do dia nos olhos daquele que abre o guarda-

roupa escuro, como a luz da história na face do arqueólogo que desenterra o 

achado. Cada camisa, um torso, um tanto de tempo, e a potência do todo: 

 

La piel de estos torsos sin cabeza se arruga, muestra el pecho de la 

camisa, el pecho lampiño junto a los pantalones colgados en el guardarropa. 
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Brazos y piernas huecos se tocan, palpan la oscuridad 

descuartizada. 

 

* 

 

Voltamos, assim, ao olhar capaz de perceber a abertura que pode nos causar 

aquilo que vemos e, ao mesmo tempo, nos olha. A imagem dialética, enquanto 

imagem crítica, que opera segundo o paradigma de que “ver no es mirar 

solamente”, tal como nos ensinara Didi-Huberman, tal como nos diz Rafael 

Courtoisie – o arqueólogo do presente – no  poema que segue: 

 

La poesía despierta más allá 

de la vigilia. 

 

No estar dormido, tener 

los ojos abiertos, ver 

no es mirar solamente. 

 

Cada cosa que se vislumbra 

de verdade 

 

hiere para siempre.
104
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{PA-LAVRAS FINAIS 
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Eu sempre sonho que uma coisa gera. 

Nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera. 

 

– ADÉLIA PRADO 

 

There is no such thing as an empty space 

or empty time. There is always 

something to see, something to hear 

 

–JOHN CAGE 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

Em La fin du poème, Agamben oferece-nos a imagem da versura, palavra latina 

que designa a volta que o arado faz na terra ao final de um trecho, para ilustrar a 

quebra do verso [instaurada para que se mantenha certa sonoridade, jogo de rimas] 

cujo sentido apenas se completa no verso posterior – uma característica da poesia 

[clássica] conhecida, nas poéticas, como enjambement, e que ele entende como 

uma das únicas que a diferenciaria da prosa. Partindo de tal observação, o filósofo 

pergunta qual seria o destino do último verso do poema, já que não haveria, 

posteriormente, nenhum outro para amalgamar-se a ele, nem no tocante aos 

aspectos sonoros, nem no tocante ao sentido
105

. Ao que conclui, depois de analisar 

um quinteto de Dante: 

 

Tout se passe comme si le vers qui, à la fin du poème, était en train 

désormais de s’engloutir irrémédiablement dans le sens, se reliait étroitement 

à son rhyme-fellow, et ainsi embrassé choisissait de s’abîmer avec lui dans le 

silence. 

 

Cela signifierait que le poème tombe en marquant encore une fois 

l’ópposition du sémiotique et du sémantique, de sorte que le son semble à 

jamais confie au son et le sens remis au sens. La double intensité qui anime 

la langue ne s’apaise pas en une compréhension ultime, mais sombre, pour 

ainsi dire, dans le silence en une chute sans fin. De cette façon le poème 

révèle le but de cette orqueilleuse stratégie: que la langue parvienne 

finalement à se communiquer elle-même, sans rester non-dite dans ce qu’elle 

dit.
106
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O último verso, portanto, levaria o poema a abismar-se para o silêncio, o que nos 

remeteria, outra vez, ao nada a que chega aquele que descasca a cebola ansioso 

para encontrar o seu centro, ou ao funâmbulo, de topo a topo, em seu “saut dans 

le vide” como o fizera Yves-Klein. 

 

Tais imagens apresentadas por Agamben ressignificam o que chamamos o fim – 

logo aqui, nestas “palavras finais”. Além de colocar-nos, outra vez, diante, ou 

sobre, a terra... Agora, não só para escavá-la, como o arqueólogo que deseja 

encontrar o que jaz no passado soterrado, mas para preparar a sua superfície – no 

presente do trabalho contínuo do agricultor que lhe crava o arado levando-o, de 

lado a lado, de versura à versura, para um final que nada finda, senão termina em 

um silêncio que nada mais é do que a espera para o momento oportuno em que o 

ali semeado brote, floresça e renda frutos. 

 

Curiosamente Agamben termina o seu texto com um parêntese, citando 

Wittgenstein – que dizia que “a filosofia deveria, verdadeiramente, ser poetizada” 

– e parafraseando-o: “a poesia deveria, verdadeiramente, ser filosofada”. 

 

. ≥ ∞ 
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TODO ES POCO ¿Y, LO POCO, MUCHO?: 

ENTREVISTA A RAFAEL COURTOISIE
107

 

 

 

MAYKSON CARDOSO
108: Me gustaría hacerte varias preguntas acerca de tu 

proyecto creativo, pero intentaré circunscribirlas en torno al eje temático que 

elegí en búsqueda de una vía de comprensión por lo menos de uno de tus 

poemarios, en este caso, el que se titula Todo es poco y en el que veo 

implicaciones que, en alguna medida, dicen respecto tanto a otras obras 

tuyas, como a la literatura u otras artes contemporáneas. Así, empiezo: 

  

En Todo es poco buscas evitar la primera persona del discurso. Una evitación 

que se nota en gran parte de tus poemarios, excepto en Biblia húmeda y Santa 

poesía [tus libros más “tradicionalmente” líricos, creo]. Esto hace que mucho 

de tu poesía tope con la narrativa. Sin embargo, en Todo es poco existe un 

régimen mucho más próximo a la descripción. ¿Por qué? 

 

RAFAEL COURTOISIE: Evitar el uso de la primera persona y todas las referencias 

gramaticales relativas es un elemento que está planteado con toda intencionalidad, 

para lograr que esa prosa poética se acerque a un discurso de apariencia 

impersonal donde el objeto o el referente sea el protagonista, es decir: aquello de 

lo que se habla, objeto material o inmaterial, es más importante que un supuesto 

“yo” lírico que entorpecería o nublaría la visibilidad de ese objeto, material e 
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inmaterial. Como en Estado sólido, en muchos de mis otros libros de poesía y en 

muchas de mis prosas poéticas e incluso de poemas que tienen cierta métrica, 

cierta forma tradicional, se trata de evitar toda efusión sensible en términos de una 

“autorreferencia”, al menos gramatical. Se trata de que el objeto devenga sujeto en 

una operación de construcción de texto, de construcción de un discurso donde se 

borre el “yo lírico” del primer plano para que resplandezca el objeto o la idea. 

En  parte se acerca a la narrativa, sí, pero solamente en la medida en que se 

emplea o se privilegia la función referencial, la función denotativa del lenguaje, 

pero a la vez se logra un alejamiento, un apartamiento de la prosa narrativa, de lo 

meramente denotativo,  porque se exalta otra forma de lo connotativo, 

precisamente por alejar un “yo” protagonista y acercar la idea, la razón poética o 

la aprehensión poética del objeto. Es una operación semejante a la que a veces 

realiza el discurso científico, solo que con mucha más libertad: una libertad de 

conexión entre seres, entre experiencias, que va más allá de una simple 

experiencia perceptiva. Se trata de construir la maquinaria autónoma de 

producción de significados llamada “texto”, y que esa construcción tenga un 

equilibrio y un valor estéticos. 

 

La mayor parte de los poemas de Todo es poco habla sobre las cosas de la 

vida cotidiana, algo que ya está en tu repertorio quizás desde Orden de cosas. 

En ambos libros, ofreces una mirada poética hacia aquello que ya [casi] no es 

visto, sobre todo debido a la costumbre que tantas veces nos ciega. Otros 

poetas, como Francis Ponge en su Parti pris des choses y Pablo Neruda con 

sus Odas elementales, tocaron este mismo tema, motivados por cuestiones 

distintas: el primero, para no hablar de los sentimientos humanos, el 
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segundo, para dar énfasis a los asuntos sociales por medio del más simple 

objeto. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para escribir Orden de cosas y Todo 

es poco? 

  

La idea puede parecer tan simple que da miedo: recuperar el mundo. Verlo por 

primera vez. Verlo a través de la palabra, verlo y sentirlo en la máquina de 

producción de significados que es el texto. Que no se agote en una descripción 

ideológica positivista, en un pre-juicio, que el objeto se construya en la lectura de 

cada uno con la mayor libertad y goce posible. En segundo lugar, se trata de 

procurar que la poesía sea una razón y una forma de conocimiento del universo. 

Se trata de que la poesía active la maravilla del lenguaje en el acto de conocer. Por 

eso, para evitar el lugar común y el desgaste, para ejercer una violencia bella a 

través del lenguaje que comunica y descubre el mundo, y que en esa bella 

violencia del decir haya un profundo acto de armonía, de paz… 

 

El dibujo de la cubierta de Todo es poco –una silla, hecha con tinta china– 

está firmado por el pintor y escritor español Ramón Gaya. ¿Fuiste tú quién lo 

eligió? 

 

No, lo eligió el editor, Manuel Borrás, pero coincido absolutamente con esa 

elección: comprende, muestra el espíritu del libro, da un adelanto gráfico, icónico 

de lo que quiso lograrse en el diseño textual… Además, refiere uno de los textos 

clave del libro, el que habla de la silla. Es un texto que, además, resignifica un 

viejo refrán español: “el que fue a Sevilla perdió su silla”. Toma esa referencia 
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para construir otra intertextualidad, otra realidad que en realidad estaba allí, a la 

vista… 

 

El epígrafe del libro es parte del poema La realidad y el deseo, de la escritora 

argentina Olga Orozco; un poema muy melancólico y que habla de nuestros 

deseos cercados por la terrible muerte. ¿El título “Todo es poco” tiene que 

ver con este epígrafe? 

 

Sí, absolutamente. El libro en parte puede parecer un inventario, una recorrida por 

los seres concretos e inconcretos, pero desde el título declara que, aun nombrando 

todo, aun yendo objeto por objeto, se trata en verdad de la procura de un 

imposible: el catálogo es infinito, y por tanto se anuncia que aun nombrando todo, 

es poco, es poco para la voz poética, es poco porque la verdad más profunda es 

inefable, todo es poco frente al misterio, pero rozar o  al menos mencionar el 

misterio es la propuesta del libro: entrever esa absoluta luz que es la oscuridad, 

también en palabras de Orozco. Ese epígrafe es una posible línea de lectura del 

poemario. Hay otras, otras que están en la ironía, en la introducción del diálogo, 

en cierto tono sarcástico respecto a una construcción “positivista” del 

conocimiento… en ese sentido, el libro quiere ser un rompimiento con la 

sentenciosidad absoluta de las ciencias de la modernidad… y de la construcción 

de saberes con pretensión de absoluto o de conclusión… la verdad se hace a cada 

instante, y se escapa, y vuelve a hacerse, y se escapa, y vuelve a decirse, y se 

escapa, y se transforma, y así, y así… 
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En el poema “Cebolla” –así como en “Un poema es un dibujo de la nada” 

de Santa poesía– pones al lector delante del riesgo de una lectura capaz de 

llevar la poesía a la disolución. ¿De qué manera esto podría ser evitado? 

 

La idea es presentar la imposibilidad del lenguaje ante el absoluto, pero el 

lenguaje ES EL ÚNICO INSTRUMENTO DE LA POESÍA para develar el 

misterio y, más aún, el juego, la dialéctica entre lenguaje y silencio. El silencio es 

clave en el decir poético, como lo demostró en su momento y por su vía Paul 

Celan y por otra vía Wittgenstein… El silencio, el valor de lo referido que no se 

dice, el valor de la alusión, es fundamental en la poesía. Y en la filosofía, y en la 

construcción a través del discurso de todo saber humano. Y es fundamental en un 

plano, digamos, más… místico. Pero el silencio, paradójicamente, se DICE con 

palabras. Ese es uno de los mayores desafíos de la poesía en el siglo XXI, 

resignificar, modular, hacer que el lenguaje nombre lo que en apariencia, en el 

empleo cotidiano de las palabras, se escapa, se esconde… Dibujar la nada es 

también mostrar la profundidad espiritual de una simple fruta, de una naranja. En 

esa naranja, en el objeto frutal y en la palabra que lo nombra en el idioma que sea 

(laranja, naranja, orange, etc.) hay una verdad que nos presenta frente al cosmos 

como humanos, una verdad tan grande como el sol. En el poema de la cebolla se 

alude a otro asunto muy cercano al que se acaba de mencionar: en el texto de la 

cebolla se plantea esa imposibilidad de la definición clásica, positivista, para los 

objetos y en particular para la disciplina poesía: el intento de definirla en un modo 

clásico es también la desaparición del objeto que se procura definir. Pero la 

poesía, mediante la metáfora, viene precisamente en auxilio y trae en sus manos la 
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cebolla, la metáfora de la cebolla, para que podamos entender el asunto en su 

materialidad simple y cotidiana… 

 

El libro comienza con un poema que yo podría llamar “genesíaco” [“PIENSEN 

en la letra a” es como “Fiat lux”] y termina con “Pan en la noche”, un poema 

que habla sobre el fin, pero un fin comprendido como una especie de 

recomienzo [“el pan en la noche crece como una piedra”]. ¿Esto sería una 

versión de la Biblia “a contrapelo”? 

  

Hay sí una intención de fundación en el primer poema. Habla de la “a” como 

podría hablar del aleph o de la alfa o de cualquier letra inicial de cualquier 

alfabeto. El primer poema invita a la iniciación en un sentido literal y en un 

sentido cabalístico: la primera letra de cualquier idioma, el primer signo de un 

repertorio ordenado de signos, tiene un valor extraordinario y fundacional, de 

génesis. Reflexionar y gozar (en forma también ensayística) sobre ese valor 

primario, sobre esa “letra” primera, sobre ese “verbo” inicial, generador de toda 

materia y decidor de toda la inmaterialidad está en el primer gesto que humaniza y 

hace del homo sapiens “poeta”. Puede ser un ideograma, un dibujo de las cuevas 

de Altamira, una cierta constelación en el cielo que se toma como “punto de 

partida”. El hecho de armar un sistema de signos y hacer corresponder a uno de 

ellos el primer lugar es una parodia pero también una re-presentación del Génesis, 

en cuanto “libro de la creación del mundo”, en cuanto libro de la creación de la 

realidad. Es un enigma: la realidad se crea cuando se dice, pero está allí desde un 

indeterminado “antes” para que el hombre la diga, para que el poeta la conozca, la 

invente, la moldee, la celebre, la festeje. Para que la cante con la magia ancestral 
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de la voz, para que la grabe sobre piedra, sobre arcilla o sobre un soporte 

electromagnético con cualquier marca que luego llamará “letra”. El último poema 

del libro es un recomienzo con un objeto que a su vez refiere a otro, como si ese 

pan fuera una letra que significa pan y significa piedra, y que le da a la piedra un 

carácter orgánico humano. Es, sí, un recomienzo. Pero para llegar allí hubo que 

recorrer los textos intermedios, hubo que jugar con las letras para “saber” con las 

letras, a través de las letras. 

 

Todo es poco y ¿lo poco, mucho?  

 

La paradoja es una de las figuras retóricas que suelo emplear. El oxímoron. 

Porque de la contradicción surge la luz de la verdad: dos sustantivos son como dos 

piedras que se chocan con cierta violencia y de allí nace la chispa, la luz original 

que habrá de propagarse por las tinieblas. Lo mismo sucede con los adjetivos y 

con los adverbios: poco y mucho se ponen a jugar el juego dialéctico de la 

relatividad, y así nos muestran cosas... A la vez, cuando un sustantivo tan grande, 

tan “heideggeriano” como “todo” se liga a una palabra tan pequeña, tan 

“existencialista” como “poco” sucede una posibilidad de alumbramiento. En lo 

minúsculo existe una grandeza que solamente la poesía descubre. Por otro lado, lo 

que las civilizaciones suelen calificar como “grandeza” o “riqueza” puede ser 

minúsculo, nimio. La misma palabra “nimio” etimológicamente, al inicio, refería 

a algo grandioso. Por desplazamiento semántico pasó a designar “algo muy 

pequeño”. Ese juego de relatividad es más que un juego: es una metodología de 

conocimiento. Humildemente, Todo es poco quiere dar un elemento en esa 

metodología, un paso… 
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{ANIMALES DOMÉSTICOS: 

ALGUNS POEMAS INÉDITOS DE RAFAEL 

COURTOISIE
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 A publicação dos poemas aqui apresentados foi autorizada pelo escritor. Em breve, serão tradu-

zidos e publicados por mim em revistas especializadas ou outros meios alternativos. 



106 

 

 

 

OBJETOS COTIDIANOS 

 

 

Los fantasmas de una cuchara: litros y litros de sopa, puré, compotas, 

mermeladas, pitanzas que fueron conducidas por la mano de la madre a la boca 

del hijo. Alimentos amorosos hace décadas deglutidos, asimilados, defecados, 

devueltos al mar o a la tierra en forma de humus, detritus, basura y polvo de las 

eras. 

La madre está muerta desde hace muchos años. El hijo, aquel bebé 

rollizo, rozagante, es ahora un señor canoso, refunfuña, da órdenes en su oficina, 

sufre reúma. Consume viagra, sedantes, cardioaspirina y antitrombos para 

prevenir un ataque cardíaco. Bebe whisky escocés, tal vez en demasía, el hígado 

ya no funciona tan bien como debiera. 

Los fantasmas de aquel peine extraviado entre dos láminas de madera de 

un cajón de la cómoda adquirida en un remate: cabelleras, metros y metros de 

fragmentos de unos pocos centímetros de pelo crespo, lacio, castaño, rubio, negro. 

Pelo difunto, alambre flexible, seda opaca, mustia, humana, cabello ahora exento 

de toda esperanza de belleza o brillo. 

Aquel traje oscuro, con finísimas rayas verticales, elegante en su 

momento, casi una mortaja hoy, ajado y demodé, exánime, colgante como un 

cuerpo en la morgue de una tienda de segunda mano, piel usada, cáscara o pellejo 

de los días que se fueron, de la felicidad, del llanto o el beso y su huella en la 

solapa. 

Y el martillo con su mango partido. 

Y el cuchillo mellado. 
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Y las tijeras chuecas junto a los carretes de hilo negro y blanco dentro del 

ataúd del necessaire, del costurero que la mano muerta de la abuela ya no volverá 

abrir jamás. 

Y aquel reloj de cuerda que menciona Julio Cortázar en un texto y da a 

cada instante la misma hora, maquinaria burda, antigua,de la era pre digital, 

ingenio vetusto, empecinado, reliquia del siglo de la guerra fría, de la revolución y 

de los pueriles viajes a la luna. Ese reloj de pulsera que alguna vez fue joya, 

orgullo en la muñeca viva, con su pulso detenido da las doce y quince, las doce y 

cuarto para siempre, las doce y cuarto en punto para toda la eternidad. 
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EL ESPÍRITU DE LAS BOTELLAS 

 

 

Las vacías son el pasado, lo que ya se bebió: agua con perlas inasibles, con perlas 

que viajan desde el fondo hasta el cuello aumentando su diámetro, ensanchándose, 

hasta la boca de la botella donde se liberan como joyas de nada en la paciencia de 

la tarde, brebajes de color de cielo agrio, brebajes de color de sol, brebajes de 

color ámbar con el recuerdo del lúpulo y del sonido de los vasos. 

En las de vino, varietal o coupage, anillos tintos de tanino pegados al 

fondo seco como pulseras sin brazo, sin manos, pulseras de mujeres idas, 

fantasmas, genios que al frotar la botella agotada surgen, pero en vez de cumplir 

tres deseos cumplen tres temores, tres momentos de temblor, de tiniebla en el 

cuerpo. 

En las de whisky la luna de vidrio, la bolita que dio vueltas y vueltas en 

cada trago, en cada risa, la luna atragantada para siempre en el cuello transparente 

y el espectro de la ebriedad ocupando el espacio, los novecientos cincuenta 

centímetros cúbicos que antes, llenos de líquido, simulaban un sol que tomaba la 

forma del recipiente que lo contenía y que, una vez ingerido, provocó riñas, 

cefalea, malos recuerdos, augurios de la resaca del día siguiente, malos presagios, 

manchas de desmemoria en el aliento. 

Las botellas llenas, intactas, son pura inminencia: todo está por pasar, la 

fiesta no comenzó todavía. Guardan sustancia de los sueños futuros, promesas de 

una verdad que una vez servida en el vaso se aleja del agua pura y se sitúa en el 

simulacro del paroxismo, en la nube de sopor que va a venir, en la nube cuya 

carne sin peso cubre el cielo de adentro. 
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Las botellas rotas, cuya corona de espinas transparentes evoca un reino 

invisible, un suplicio ancestral posterior a una última cena y la metáfora física y 

paradójicamente viva para siempre del milagro atroz de la crucifixión. 
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PERDER LA CABEZA 

 

 

El cráneo es una cáscara que envuelve la pulpa de la fruta del 

pensamiento.  

La piedra de la cabeza está en lo alto del cuerpo como una luna viva, 

como una luna con ojos, orejas, cabellera larga o rala como el terciopelo de un 

durazno, o simplemente calva y porosa como la piel de una naranja, o vellosa 

como el interior de un coco ya cercenado de su palmera madre. 

En la huerta semoviente de los seres humanos van y vienen, se miran, se 

besan, se rozan, se saludan, se apartan, miles y miles de árboles frutales de dos 

patas, cuyo producido principal está en el extremo del cuerpo, en la parte más alta, 

cuya pulpa no consiste en las circunvoluciones del cerebro, llamativamente 

iguales a las de una nuez, sino en su pensamiento, en el dulzor invisible y sabroso 

de sus ideas nutricias, de sus gajos oracionales, de sus alimenticios, verdaderos, 

equívocos o sencillamente falsos silogismos de premisa mayor, premisa menor y 

conclusión.  

Sus semillas, como obsesiones aquí y allá, dispersas en el parénquima 

cerebral, su carne verbal cuyo exprimido la fruta del cerebro expulsa por la boca 

sita en la parte inferior de la cara y recibe por los orificios paralelos de los oídos 

para aumentar o disminuir el volumen glucídico del razonamiento, los racimos de 

creencias, deontologías y estupideces aprendidas que se alojan y acumulan a lo 

largo de la vida dentro de la cáscara protectora de la testa. 

Un planeta, un mundo, una luna, una fruta viva con nariz y cejas, plena 

de gestos, sonrisas de dicha o muecas de disgusto, una figura esferoide que suele 



111 

 

 

 

perderse sin caer, sin que madure, suele perderse aún verde, mantenida en su sitio, 

y en esto se diferencia de las demás parientes -hortalizas y frutales- que se 

compran en el mercado: mientras las naranjas, manzanas y ciruelas poseen una 

lógica constante y evidente, la cabeza se vuelve súbitamente amarga y se echa a 

perder con frecuencia aunque no se la coseche, aunque no se la corte, aunque siga 

en su sitio hasta el postrer momento. 
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HACER PAN 

  

 

Todos los días son diferentes. Cada día, como una fruta clara, tiene una marca, 

cierto desvío en la curvatura de su forma, cierta diferencia en el ombligo o pie del 

cabo que lo une al árbol del tiempo, al árbol frondoso y alto o al arbusto enano y 

espinoso que nos tocó vivir, cierta cicatriz de una decepción, de un disgusto o de 

una alegría –porque las alegrías, muchas veces, son también como heridas, cortan, 

rasgan, abren la piel, dejan su marca en la línea de la vida, si no, mírense las 

manos, la palma de las manos: ese surco quebrado correspondió a una pasión, esa 

marca partida en medio de la mano izquierda abierta habla del amor de tu vida–. 

 

Y como cada día es diferente hoy, que como siempre en este eterno y fugaz verano 

llueve ("Lloverá siempre" es el hermoso título de Denis Molina que tomó prestado 

Onetti para última línea de una notable novela), hoy, en lugar de escribir un 

poema, mejor hacer pan. 

 

Hay harina. 

Hay levadura. 

Hay un poco de sal. 

¡Hay agua! 

¿Hay ganas de amasar? 

 

Sí, hay ganas de amasar.  



113 

 

 

 

Amasar es muy parecido a escribir, dejar leudar, dar forma, hornear, 

esperar a que esté listo y luego saborear una hogaza, un trozo, es muy parecido a 

escribir. 

A escribir y a leer. 

 

¿Hay horno? 

Sí, hay horno. 

 

Entonces, a escribir un poema. 
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ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

  

Un corral lleno de maravillas. 

Maravillas con el pelaje suave, maravillas de color castaño, maravillas que van y 

vienen, salvajes, imprevistas, llenas de luz de la mañana. 

Tibias.  

Unas como la palabra seda, otras como la palabra epifanía. 

Opacas, transparentes, rojas. 

Casi todas son dóciles, pero algunas muerden. 
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