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RESUMO 

 
 
 

A presente dissertação tem como objetivo a releitura de quatro poemas, 

escritos no século XX, que, de algum modo, rondam a questão da guerra civil 

espanhola. São eles: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935), de Federico 

García Lorca, El crimen fue en Granada (1936), de Antonio Machado, El tren 

de los heridos (1937 - 1939), de Miguel Hernández, e O Pan negro (1985), de 

Manuel Rivas. Além disso, objetiva-se estabelecer uma aproximação dos 

poemas selecionados com a visão de ética desenvolvida pelo filósofo francês 

Jacques Derrida (1930 – 2004). A opção por tais poemas se fez não por acaso, 

mas por um potencial dialógico que acreditamos existir entre eles. 

Pretendemos realizar sua releitura através de uma lente capaz de nos desvelar 

o sentido ético que acreditamos ali existir. Para Derrida, a ética não pode ser 

compreendida como um conjunto de regras morais a serem seguidas. Ser ético 

pressupõe uma tomada de decisão, um olhar para o outro. É aqui que 

encontramos um ponto de contato com os poemas acima mencionados: um 

olhar para o outro.  

 

 

 

Palavras – chave: Poesia espanhola – Poesia produzida na Espanha - Guerra 

Civil Espanhola – Federico García Lorca – Antonio Machado – Miguel 

Hernández – Manuel Rivas – Jacques Derrida – Ética - Alteridade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 

 

 
 
 
 

RESUMEN 

 
 
 

El objetivo de la presente tesina es hacer la relectura de cuatro poemas, 

escritos en el siglo XX, que, de algún modo, circundan la cuestión de la guerra 

civil española: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935), de Federico García 

Lorca, El crimen fue en Granada (1936), de Antonio Machado, El tren de los 

heridos (1937 - 1939), de Miguel Hernández, y O Pan negro (1985), de Manuel 

Rivas. Además, se propone todavía establecer un acercamiento de los poemas 

seleccionados a la visión de ética desarrollada por el filósofo francés Jacques 

Derrida (1930 – 2004). La elección de estos poemas resulta del potencial 

dialógico que acreditamos existir entre ellos. Pretendemos realizar la relectura 

de estos poemas a través de una lente capaz de revelarnos el sentido ético que 

acreditamos allí existir. Para Derrida, la ética no puede ser comprendida como 

un conjunto de reglas morales. Ser ético presupone un acto de decisión, una 

mirada hacia el otro. Encontramos aquí un ponto de contacto con los poemas 

que constituyen el corpus de nuestra investigación: una mirada hacia el otro.  

 

 

 

Palabras – clave: Poesía española – Poesía producida en España - Guerra 

Civil Española – Federico García Lorca – Antonio Machado – Miguel 

Hernández – Manuel Rivas – Jacques Derrida – Ética - Alteridad 
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INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos um período de crise, não apenas em nossas instituições, mas 

também uma crise de valores, dentre os quais destacaríamos a ética. Que 

seria ética? Que seria ser ético em circunstâncias adversas? 

 Para tentarmos compreender tais questões, voltamos nosso olhar para 

uma época singular dentro da Historia da Espanha: o período da Guerra Civil 

Espanhola (1936 – 1939). Em realidade, pretendemos, nesta dissertação, nos 

voltar não apenas para o período da guerra, mas também para o momento que 

a antecede, bem como para os anos que se seguiram, até chegar à 

redemocratização.  

 Assim, optamos por debruçar-nos sobre a poesia produzida durante 

essa época. Mais especificamente, decidimo-nos por realizar a releitura de 

alguns poemas que, devido à sua autoria e aos momentos históricos em que 

foram escritos, nos permitem fazer um percurso pela Espanha, desde a pré-

guerra, passando pela Guerra Civil, o período de Ditadura Franquista, até 

alcançar a redemocratização. Os poemas selecionados para integrar o corpus 

a ser comentado são Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935), de Federico 

García Lorca, El crimen fue en Granada (1936), de Antonio Machado, El tren 

de los heridos (1937 - 1939), de Miguel Hernández, e O Pan negro (1985), de 

Manuel Rivas.  

 Federico García Lorca (1898 – 1936) escreve Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías em homenagem ao amigo morto durante uma tourada. Esse 

amigo é Ignacio Sánchez Mejías, o toureiro intelectual que incentivou a 

Geração de 27, e que também se dedicou à arte da escrita. Antonio Machado 

(1875 – 1939) escreve El crimen fue en Granada devido ao assassinato brutal 

de García Lorca. É uma homenagem a García Lorca, à medida que Machado 

em seu poema dialoga com a obra lorquiana, mas também denuncia a 

brutalidade cometida contra o poeta granadino. Miguel Hernández (1910 – 

1942) escreve El tren de los heridos entre os três últimos anos da guerra civil 

(1937 – 1939), descrevendo a morte como um trem silencioso e agonizante 

que leva seus mortos. Retrata os dias finais da guerra por meio de um trem 

fantasmal e fantástico. Miguel Hernández lê parte dos poemas que integram 

sua obra El hombre acecha (1937 – 1939), onde está inserido o referido 
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poema, na ―Alianza de Intelectuales‖, durante um de seus períodos de 

descanso das trincheiras (ROMERO, 2010, p. 174 – 175). É um poeta soldado. 

E Manuel Rivas (1957) dedica O Pan negro a seus avôs, Manuel Barros e 

Manuel Rivas, e a seu filho, Martiño. Em O Pan negro, a voz do poema refere-

se a uma memória que não é a sua. É a memória de seus antepassados, de 

sua herança, que sempre retorna, de ―cara ao futuro‖. 

A opção por tais poemas se fez não por acaso, mas por um potencial 

dialógico que acreditamos existir entre eles. Isso porque pretendemos realizar 

sua leitura através de uma lente capaz de nos desvelar o sentido ético que 

acreditamos ali existir. Para tanto, decidimos buscar uma aproximação desses 

poemas com a idéia de ética desenvolvida pelo filósofo francês, nascido na 

Argélia, Jacques Derrida (1930 - 2004). 

 Para Derrida, a ética não pode ser compreendida como um conjunto de 

regras morais a serem seguidas. Ser ético pressupõe uma tomada de decisão, 

um olhar para o outro. É aqui que encontramos um ponto de contato com os 

poemas acima mencionados: um olhar para o outro.  

 Derrida em seu Exórdio, no qual introduz a obra Espectros de Marx 

(1994), considera que só é possível aprender a viver através do outro e com a 

morte. Para ele, aprender a viver somente pode ocorrer entre a vida e a morte, 

pois é com o outro e a morte que podemos compreender nossa existência. É o 

―estar-com‖ os espectros que nos conecta com a memória, a herança, as 

gerações. Assim, para Derrida, nenhuma ética parece possível, pensável e 

justa sem os que não estão ―presentemente vivos‖, os que não estão mais 

aqui, e os que estão por vir (DERRIDA, 1994 p. 11). Para que esse contato se 

faça, há a poesia, e em última análise, a literatura.  

Derrida considera que a literatura, talvez mais do que outras áreas do 

conhecimento, estaria apta ao desconhecido, a nos levar a ter experiências 

com os fantasmas, com nossa herança e com o que está por vir. 

Além disso, pretendemos ainda aproximar a questão da literatura com a 

memória e trazer à discussão a importância da poesia como ato de resistência, 

como instrumento dialógico e como meio de reflexão. Para tanto, utilizaremos 

como base para o presente estudo as idéias e o pensamento de estudiosos e 

escritores tais como Hannah Arendt (1906 – 1975), María Teresa López de la 

Vieja, Gonçalo M. Tavares (1970), Sophia de Mello Breyner Andresen (1919 – 
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2004), Isabel Castro Vázquez (1975), Giorgio Agamben (1942), Jurandir Freire 

Costa (1944), Carlos Bousoño (1923) e Alfredo Bosi (2004). 

 Chama-nos a atenção uma literatura que mantenha viva a idéia de um 

olhar para o outro, que denuncie ou que se manifeste como ato de resistência, 

especialmente quando esta se realiza através da poesia. 

 Em 2009, por meio do curso Mínimos teatros: poesia contemporânea e 

ética, ministrado pela Profª Drª Paula Glenadel, na Universidade Federal 

Fluminense, entramos em contato com textos de diversos autores, entre eles, 

Derrida, e também com a possibilidade de se estabelecer uma relação (ou 

relações) entre ética e poesia. Uma ética que está por vir e que não se encaixa 

nos padrões éticos tradicionais, melhor dizendo, padrões morais.  

 No primeiro semestre de 2010, foi possível ainda entrar em contato com 

autores do período da Guerra Civil Espanhola e do pós - guerra, através do 

curso A recriação da guerra civil na ficção espanhola, ministrado pela Profª Drª 

Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento, também na Universidade Federal 

Fluminense. Observamos o entorno histórico e cultural que permeou tal 

momento da vida espanhola, bem como parte de sua importante produção 

ficcional, com obras de Miguel Delibes, Mercè Rodoreda, de Manuel Rivas, 

dentre outros. 

 Diante de tal cenário, iniciamos a escolha dos poemas. Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, estava desde o início do 

projeto, tendo em vista seu potencial visionário e simbólico do que estaria por 

vir (―como todos los muertos que se olvidan / en un montón de perros 

apagados‖). (GARCÍA LORCA, 1996, p. 520).  

 Selecionamos em seguida El crimen fue en Granada, de Antonio 

Machado que, tanto em forma como em conteúdo, acreditamos fazer um 

diálogo com a obra lorquiana, bem como pelo seu caráter de denúncia contra 

as atrocidades da Guerra Civil Espanhola. 

 Mais tarde, foi selecionado o poema El tren de los heridos, de Miguel 

Hernández, que denuncia a morte e a brutalidade da guerra. Um poeta 

soldado, que lutou durante a guerra civil espanhola. 

 E, finalmente, O Pan negro, de Manuel Rivas, traz à tona os espectros 

de seus antepassados, recordando a memória de outros, dos tempos difíceis 

da fome pelos quais passou a Espanha, mas de ―cara ao futuro‖. 
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Pretendemos, portanto, realizar a releitura de quatro poemas de 

importantes poetas espanhóis, poemas esses que acreditamos serem peças 

relevantes para um possível diálogo dessa poesia com a idéia de ética 

apresentada por Derrida. Além disso, acreditamos que tal poesia recria ou 

retrata o que foi a Guerra Civil Espanhola e, de algum modo, suas 

conseqüências, inclusive para os nossos dias. 

Sendo assim, objetivamos com o presente estudo realizar uma releitura 

dos poemas escolhidos, bem como estabelecer uma aproximação destes com 

a visão de ética proposta por Derrida, bem como sua noção de espectro, além 

de verificar a existência de relações dialógicas entre os quatro poemas. 

 A presente dissertação está constituída por três capítulos. No primeiro, 

abordaremos questões como a relação que acreditamos existir entre literatura 

e ética, bem como a relação entre literatura e memória. Ademais, 

demonstraremos a questão da poesia como ato de resistência através da 

palavra. Nesse mesmo capítulo, abordaremos as noções ou quase-conceitos 

que envolvem a idéia de ética, de responsabilidade, de justiça e de alteridade 

segundo Emanuel Lévinas (1906 – 1995) e Jacques Derrida (1930 – 2004). 

 No segundo capítulo, pretendemos fazer uma releitura dos quatro 

poemas selecionados (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, El crimen fue en 

Granada, El tren de los heridos, e O Pan negro), a partir da visão do crítico 

literário espanhol Carlos Bousoño (1923), que considera que a poesia é ato de 

comunicação. 

 No terceiro e último capítulo, buscaremos estabelecer diálogos poéticos 

entre os poemas selecionados, a partir das relações entre ética, memória, 

reflexão e literatura discutidas no primeiro capítulo. Além disso, 

apresentaremos neste capítulo o poema La voz de los muertos (1937), de Luis 

Rosales (1910 – 1992), poeta nacionalista, com o intuito de demonstrar como a 

criação poética se constituía no lado nacionalista de então. 

 É importante salientar que somente as citações em língua estrangeira 

serão traduzidas para o português. Isso porque optamos por manter os poemas 

em sua língua original: em espanhol ou em galego, como é o caso do poema O 

Pan negro, de Manuel Rivas. 

 Com respeito às obras em língua espanhola, estas terão o nome do 

autor citado de acordo com a norma espanhola (os dois últimos sobrenomes – 
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quando houver - em destaque, no inicio da indicação bibliográfica), já que os 

autores são assim conhecidos internacionalmente. Todas as demais citações 

seguirão as normas da ABNT. 

 Pretendemos, assim, através de um possível diálogo com a ética de que 

trata Jacques Derrida, reler poemas escritos no século XX, buscando um 

contato com os espectros de seus autores, seu passado, e com sua forma de 

olhar para o outro e para o por vir.  
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1 MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: DIÁLOGOS POÉTICOS ENTRE LITERATURA 

E ÉTICA 

 

 No presente capítulo pretendemos estabelecer alguns diálogos entre 

literatura e ética. Para tanto, partiremos de algumas reflexões que, a nosso ver, 

são fundamentais: as relações entre literatura e memória, bem como a poesia 

vista a partir do uso da palavra como resistência. 

 Nesse sentido, resistir pode ganhar diversas conotações. A resistência 

pode ser encarada como o ato de não aceitação, mas também como o ato de 

simplesmente não esquecer. Aqui encontramos uma relação possível do ato de 

resistir com a memória: sobreviver a situações difíceis por meio de um encontro 

com o passado, por meio da poesia. Assim, recordar seria resistir. 

 As situações difíceis às quais nos referimos são aquelas que 

assombram não apenas nosso passado, mas também nosso presente. 

Vivenciamos um período de guerra constante, que se mostra através dos 

conflitos no Oriente Médio, das ameaças de terrorismo, dos conflitos sociais de 

minorias esquecidas por seus governantes. No Ocidente, especialmente na 

Europa, alguns grupos revitalizam posicionamentos e visões de extrema 

radicalização, como a busca por uma pureza de raças, através, por exemplo, 

de atos de xenofobia direcionados àqueles que, na maioria das vezes, 

compõem a sua grande mão de obra (estrangeiros oriundos de países 

subdesenvolvidos ou de países emergentes). 

 Se pensávamos que os tempos sombrios da Guerra Civil Espanhola e 

da Segunda Guerra Mundial haviam ficado em um passado remoto, parece que 

a História nos demonstra exatamente o contrário. Ainda que ocorram marchas 

da vida, que reúnem estudantes de todas as partes do mundo para relembrar o 

holocausto, pensamentos totalitários, ditatoriais, xenófobos, e a busca por uma 

raça ―pura‖ parecem cada vez mais presentes nos dias de hoje.  

 Diante desse cenário de tempos sombrios, de certo enfraquecimento do 

sentido de humanidade1, voltamos nosso olhar para a poesia, produzida ou não 

no período da Guerra Civil Espanhola, mas que, de algum modo, a ronda.  

                                                
1
 O sentido de Humanidade ao qual nos referimos aqui está relacionado com a idéia de um 

olhar para o outro, para a alteridade, a qual, como veremos mais adiante, perpassa o 
pensamento de alguns dos autores citados nesta dissertação.  
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1.1 LITERATURA: MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 

 

 A seleção de poemas que, de certa maneira, tocam questões ou 

episódios relacionados à Guerra Civil, foi realizada mediante a observação de 

que foi com a guerra espanhola que se deu o início de um processo que 

mudaria radicalmente o mundo de até então.  

 O legado deixado pela Revolução Francesa de ideais de Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade seria questionado e fragmentado com o inicio da 

Guerra Civil Espanhola, à qual poderíamos nomear como o ensaio geral 

realizado por aqueles que desenvolveriam o processo fascista que se seguiria. 

 Por outro lado, nesses períodos sombrios também surgem os 

movimentos de reflexão e de pensamento voltados para o sentido de 

humanidade. Desse modo, a filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt 

(1906 – 1975), em sua obra Homens em tempos sombrios (2008), ao referir-se 

à humanidade como forma de fraternidade, esclarece que: 

 

A humanidade sob forma de fraternidade, de modo invariável, 
aparece historicamente entre povos perseguidos e grupos 
escravizados; e, na Europa no século XVIII, deve ter sido 
absolutamente natural detectá-la nos círculos literários. Esse tipo de 
humanidade é o grande privilégio de povos párias; é a vantagem que 
os párias deste mundo, sempre e em todas as circunstâncias, podem 
ter sobre os outros. O privilégio é obtido a alto preço; freqüentemente 
vem acompanhado de uma perda tão radical do mundo, por uma 
atrofia tão imensa de todos os órgãos com que reagimos a ele __ 
começando desde o senso comum com que nos orientamos num 
mundo comum a nós e outros, e indo até o senso de beleza ou gosto 
estético com que amamos o mundo__, que em casos extremos, onde 
o caráter pária persiste durante séculos, podemos falar de uma real 
ausência de mundanidade. E a ausência de mundanidade__ ai!___ é 
sempre uma forma de barbarismo. (ARENDT, 2008, p. 21) 

 

 Hannah Arendt faz referencia à Europa do século XVIII, período em que 

se deu a Revolução Francesa. Naqueles ares repletos de ideais de Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade (esta última vista aqui por Arendt como uma forma de 

Humanidade), era natural, segundo a filósofa, identificarmos tal 

humanidade/fraternidade nos círculos literários.  

 Acreditamos que a identificação de um sentido de humanidade também 

se manifeste no século XX por meio da literatura. A literatura seria um meio 
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propício e fértil para o nosso encontro com a memória. Não apenas a memória 

de quem a escreve ou a lê, mas inclusive a memória de outros.  

 

1.1.1 LITERATURA E MEMÓRIA 

 

Para tratarmos da relação entre literatura e memória, recordaremos a 

historia de Michel del Castillo (1933), escritor francês, nascido em Madri, filho 

de pai francês e mãe espanhola. 

 Com apenas cinco anos de idade, teve que fugir de Madri com sua mãe, 

como vários dos republicanos derrotados pela Guerra Civil. Quando finalmente 

chegam à cidade de Marselha, seu pai os denuncia à polícia francesa. São, 

então, enviados ao campo de concentração de Rieucros, França.  

 A mãe de Michel del Castillo decide deixá-lo, com a promessa de um dia 

retornar. Mas, nada saiu como esperavam: aos oito ou nove anos, é levado em 

um vagão de prisioneiros para um campo de concentração na Alemanha, 

passando ali três anos. A partir dos seus dezenove anos, Michel del Castillo 

passa a escrever: ―El día que deje de caminar, es decir de escribir, me moriré‖ 

(CASTILLO apud LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76)2 

 Essa historia foi relatada na obra Ética e Literatura (2003, p. 74-76), 

escrita por María Teresa López de la Vieja, Professora Titular da Faculdade de 

Filosofia da Universidade de Salamanca, Espanha. Segundo López de La 

Vieja3, ―escribir se convirtió para él en una forma de sobrevivir. La única forma 

de contar una vida y una verdad insoportables‖ (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 

76)4.  

 Assim, a memória de Michel del Castillo foi recriada e ressignificada por 

meio da escrita, de sua literatura, a qual lhe serviu de instrumento para buscar 

                                                
2
 ―O dia em que deixe de caminhar, quero dizer, de escrever, morrerei‖ (CASTILLO apud 

LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76). 
 
3
 As obras em língua espanhola terão o nome do autor citado de acordo com a norma 

espanhola (os dois últimos sobrenomes – quando houver - em destaque, no inicio da indicação 
bibliográfica), já que os autores são assim conhecidos internacionalmente. Todas as demais 
citações seguirão as normas da ABNT.  
 
4
 ―escrever passou a ser para ele uma forma de sobreviver. A única forma de contar uma vida e 

uma verdade insuportáveis‖ (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76) 
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alguma reparação ao mal que lhe haviam causado. Em última instância, uma 

forma de fazer justiça: 

 

M. del Castillo intentó reconstruir sus primeros años a través de la 
escritura: la guerra civil en España, exilio en Francia, prisión en 
Alemania, represión en España, abandono por parte de sus padres. 
La escritura no sólo era el medio para componer una vida, para 
sobrevivir. Escribir era, ante todo, una manera de ajustar cuentas: 
servía para nombrar y para denunciar a los verdugos. La exactitud de 
los textos recomponía una historia personal y, además, aportaba otra 
dimensión a una memoria envenenada por el sufrimiento y el daño 
padecido. No podía creer lo que veían sus ojos, no podía sentir 
realmente la violencia que padecía. La escritura le guió con su 
―justicia austera‖. Justicia para señalar a los culpables. Pues en la 
exactitud del estilo estaba la verdad, antes que en los hechos. A 
causa de esto, a pesar de todo, los libros son los mejores amigos. 
(LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76)

5.  
 

 No entanto, não acreditamos que a literatura propicie ―alívio‖ ou ―justiça 

austera‖ somente aos que a produzem. Ao escritor, que sofreu algum tipo de 

violência, certamente sua escrita lhe será importante como forma de exorcizar 

e de, ao mesmo tempo, reconstruir um passado que, fragmentando sua 

individualidade, ao ser remontado, geraria algum tipo de recriação desse 

indivíduo. Ou seja, a literatura possuiria a capacidade de fazer memória e de 

reconstruir a essência do individuo a partir de sua escrita. Contudo, 

acreditamos ainda que a literatura seja capaz de produzir um efeito ainda 

maior, tanto para escritores, como para leitores: o de fazer pensar.  

Nesse sentido, o escritor português, nascido em Angola, Gonçalo M. 

Tavares (1970), em entrevista ao Jornal O Globo (Caderno Prosa & Verso, de 

13/08/2011, p. 3), ao ser questionado sobre a indagação que faz em suas 

obras sobre a verdade, defende que: 

 

[...] Diria logo de imediato que talvez seja isso que separa literatura e 
filosofia. Um dos centros da filosofia é a verdade. E a literatura 

                                                
5
. M. del Castillo tentou reconstruir seus primeiros anos através da escrita: a guerra civil na 

Espanha, exílio na França, prisão na Alemanha, repressão na Espanha, abandono por parte de 
seus pais. A escrita não apenas era um meio para compor uma vida, para sobreviver. Escrever 
era, antes de tudo, uma maneira de ajustar as contas: servia para nomear e para denunciar 
aos carrascos. A exatidão dos textos recompunha uma historia pessoal e, além disso, 
proporcionava outra dimensão a uma memória envenenada pelo sofrimento e o dano padecido. 
Não podia acreditar no que seus olhos viam, não podia sentir realmente a violência que 
padecia. A escrita o guiou com sua ―justiça austera‖. Justiça para apontar aos culpados. Pois 
na exatidão do estilo estava a verdade, antes que nos fatos. Por causa disso, e apesar de tudo, 
os livros são os melhores amigos. (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76) 
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procura através da ficção, que de certa maneira é uma mentira, não 
exatamente a verdade, mas o pensamento, a reflexão. Tenho algum 
medo da filosofia pura, porque ela pode fazer como que caiamos na 
tentação de encontrarmos uma verdade. A mim, pessoalmente, me 
agrada a literatura como um processo para encontrar várias 
verdades, muitas vezes paradoxais. Há uma riqueza do não 
terminado, do não definitivo, precisamente um prazer no percurso do 
pensamento. [...] Acho muito importante que um livro esteja a refletir, 
e não a fazer definições. Definir é dizer a última palavra sobre o 
assunto, e acho que isso é muito perigoso, tanto literariamente 
quanto num nível político. Em contraponto à idéia de uma verdade 
única, portanto, a ficção aponta uma infinidade de possibilidades. 
(TAVARES, 2011, p.3) 

 

 Para ele, então, a literatura consiste na busca pelo pensamento, pela 

reflexão, pela diversidade de pensamento, ainda que paradoxal. Tavares não 

vê distinção entre narrativa e reflexão, isto porque ele acredita que o próprio 

pensamento possui uma seqüência, uma narrativa (TAVARES, 2011, p.3). 

 Desse modo, e retornando à questão da memória, recordar é reconstruir 

um passado, mas acima de tudo, é abrir-se à diversidade de possibilidades de 

reflexão sobre os eventos que compõem tal passado. E isso pode se dar tanto 

a partir da perspectiva do escritor, como do olhar do leitor. Ambos participam 

dessa reflexão, dessa construção de pensamento. 

 Na poesia, esta pode ser vista como a memória, como uma memória-

mimesis, imitação da vida. Esse é o olhar proposto pela poeta, também 

portuguesa, Sophia de Mello Breyner Andresen (1919 – 2004).  

 A poeta possuía um fascínio pela Grécia Antiga, a qual representa uma 

forte influência em sua obra, de acordo com José Ribeiro Ferreira, que publicou 

um estudo sobre sua obra: Atenta Antena: a poesia de Sophia e o fascínio da 

Grécia (2008), obra produzida no âmbito das atividades do Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra.  

 Sophia de Mello Breyner Andresen possui um poema cujo título é 

Memória, no qual ela nos apresenta sua forma de relacioná-la à poesia: 

 

Memória 
 
Mimesis. E vós Musas filhas da memória 
De leve passo nos cimos do Parnaso 
Suave brisa — a fonte impetuosa 
princípio fundamento rosto-início 
Espelho para sempre os olhos verdes 
As longas mãos as azuladas veias. 
(ANDRESEN, 2009, p. 60) 
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 A voz do poema aproxima a memória da mimesis. Mas aquela não é 

apenas imitação das coisas, mas também é o fundamento, o princípio: ―Essa 

memória-mimesis é começo e fundamento de tudo, identifica-se com a 

natureza ou a personificação dela‖ (FERREIRA, 2008, p. 167-168). 

 Em outro poema de Sophia de Mello B. Andresen (Memória Intacta), a 

voz do poema nos remete à idéia de reconstrução, seja do indivíduo, seja de 

um passado, vencido pelo tempo, mas ainda presente, por essa memória 

intacta: 

 

Intacta memória 
 
Intacta memória — se eu chamasse 
Uma por uma as coisas que adorei 
Talvez que a minha vida regressasse 
Vencida pelo amor com que a lembrei 
(ANDRESEN, 2009, p. 19) 

 

 O ato de recordar é capaz de regressar com a vida já vivida. As 

experiências anteriores distanciadas pelo tempo são revividas pela lembrança, 

pelo ato de recordar.  

Para Sophia de Mello B. Andresen, o poeta, ao trabalhar a palavra como 

o artesão, o faz para além do artesão. Este possui uma relação com a matéria, 

enquanto o poeta vai além: escreve a partir do seu próprio ser. O poeta possui 

uma aliança com esse fazer poético, que por sua vez o conecta com sua 

herança, seus espectros, sua memória:  

 

É o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e 
uma estética. Todo o poeta, todo o artista é artesão de uma 
linguagem. Mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si 
mesmo, isto é, da relação com uma matéria, como nas artes 
artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia à 
qual está consubstancialmente unido. Se um poeta diz «obscura», 
«amplo», «barco», «pedra», é porque estas palavras nomeiam a sua 
visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras 
escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram escolhidas pela sua 
realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de 
estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a 
poesia exige que nasce o «obstinado rigor» do poema. O verso é 
denso, tenso como um arco, exactamente dito, porque os dias foram 
densos, tensos como arcos, exactamente vividos. O equilíbrio das 
palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si.  
E no quadro sensível do poema vejo para onde vou, reconheço o 
meu caminho, o meu reino, a minha vida. (ANDRESEN, 2009, p. 45). 
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 O fragmento foi extraído do texto Arte Poética II, publicado na obra 

Geografia (1967). Arte Poética II faz parte de uma série de textos em que 

Sophia de Mello B. Andresen expressa seu pensamento sobre sua própria obra 

e sobre o fazer poético. É interessante observar como a poeta portuguesa 

relaciona a arte poética com a vida, com os momentos vividos pelo poeta.  

 Ao afirmar que ―O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos 

momentos entre si‖ (ANDRESEN, 2009, p. 45), Sophia apresenta a idéia de 

que a memória, ao ser expressa na escrita, gera equilíbrio entre os momentos, 

reflexo do equilíbrio das palavras entre si, almejado pelo poeta. É no ―quadro 

sensível do poema‖ que o poeta reconhece seu caminho, sua vida.  

 Não podemos deixar de recordar a experiência vivida por Michel del 

Castillo, que, através de sua escrita, busca de algum modo o reequilíbrio entre 

os momentos sombrios por ele vividos. É por meio da construção ficcional que 

M. del Castillo caminha. Caminhar para ele é escrever. E ao caminharmos, 

carregamos as experiências vividas, em direção ao que está por vir.  

 O poeta, por conseguinte, parte dos momentos por ele vividos para 

trabalhar a palavra. A palavra é a matéria, porém regada de memória, que leva 

o poeta a estabelecer uma importante aliança entre memória e poesia.  

 Jacques Derrida (1930-2004), filósofo francês nascido na Argélia, em 

sua obra Schibboleth pour Paul Celan (1986), cuja primeira versão foi escrita 

devido a um Simpósio Internacional, realizado pela Universidade de 

Washington em outubro de 1984, dedicado a Paul Celan (1920 – 1970), poeta 

romeno, filho de judeus de língua alemã, relaciona memória e poesia, relação 

esta que se dá através de um diálogo com o que advém do passado, mas 

também que se relaciona com um problema de futuro. Um problema eterno, 

segundo ele, que caminha sempre em direção à poesia: 

 

Une chose de notre passé qui revient en mémoire, mais aussi un 
problème d' avenir, un problème éternel, et surtout un chemin vers la 
poésie. Non pas la poésie , mais un chemin en vue de la poésie, l' un 
des chemins seulement, parmi d' autres et non le plus court. "L' art, 
dès lors, serait un chemin que la poésie parcourt _ rien de moins, rien 
de plus. / Je sais qu' il est d' autres chemins, et plus courts. Mais la 
poésie, elle aussi, plus d' une fois, nous devance. Brûle nos étapes.‖ 
(DERRIDA, 1986, p. 16-17).

6 

                                                
6
 Uma coisa de nosso passado que vem à mente, mas também um problema de futuro, um 

problema eterno e, principalmente, um caminho em direção à poesia. Não a poesia, mas um 
caminho para a poesia, um dos caminhos dentre outros, e não o mais curto.  A arte, portanto, 
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 Assim, a poesia é o meio pelo qual nos reaproximamos de nosso 

passado, ao mesmo tempo em que avançamos em direção ao futuro. O porvir 

se encaminha em direção à poesia, visando à poesia. 

 Em outra passagem dessa mesma obra, Derrida comenta a relação que 

há na data na qual e/ou sobre a qual o poeta escreve e o outro. Para ele, se o 

poema recorda uma data, um evento passado, falará sempre ao outro. O 

poema está para além da data. Sua fala transcende a data, o evento 

recordado. O poema falará ao outro, a todos, inclusive para aquele que não 

vivenciou o evento: 

 

[...] sans doute que malgré la date, en dépit de sa mémoire enracinée 
dans la singularité d' un événement, le poème parle: à tous et en 
général, à l‘autre d' abord. Le mais semble porter la parole du poéme 
au-delà de la date: si le poème rappelle une date, se rappelle à sa 
date, à celle où il écrit ou dont il écrit, depuis laquelle il s‘écrit, 
pourtant il parle! à tous, à l' autre, à quiconque ne partage pas l' 
experience ou le savoir de la singularité ainsi datée, depuis ou datée 
de tel lieu, tel jour, tel mois, telle année.[...] Comme si écrire à une 
date signifiait écrire non seleument tel jour, à telle heure, à telle date 
mais aussi écrire à la date en s' adressant à elle, se destiner à la date 
comme à l‘autre, la date passée autant que la date 
promise.(DERRIDA, 1986, p. 21)

7
 

 

 Ao referir-se a uma data, o poema destina-se ao outro. Assim, o poema 

ao recordar um acontecimento, retoma o passado, e se dirige para o que virá, 

através do outro.  

 Tal aliança entre memória e poesia nos faz caminhar, aqui no sentido de 

seguir adiante. A conexão entre poesia e memória nos faz pensar, refletir, 

ressignificando nossa relação com o socius. Segundo Derrida, não há socius 

sem o estar-com (DERRIDA, 1994, p. 11). E é o estar-com nossa memória, 

                                                                                                                                          
seria um caminho que a poesia percorre – nada menos, nada mais. Eu sei que existem outros 
caminhos, e mais curtos. Mas a poesia também, mais uma vez nos faz avançar. Queima 
nossas etapas. (DERRIDA, 1986, p. 16-17)  
 
7
 [...] sem dúvida que, apesar da data, a despeito de sua memória enraizada na singularidade 

de um evento, o poema fala: a todos e, em geral, a outro em princípio. O mas parece carregar 
a fala do poema, para além da data: se o poema nos lembra uma data, se recorda de sua data, 
na qual ele escreve ou da qual ele escreve, a partir da qual ele escreve, no entanto ele fala! A 
todos, ao outro, a alguém com quem ele não divide a experiência ou o saber da singularidade 
assim datada, desde ou datada de um determinado lugar, dia, mês, ano. [...] Como se escrever 
em uma data significasse não somente determinado dia, uma determinada data, mas também 
escrever para a data, se dirigindo a ela, se destinar à data como ao outro, a data passada tanto 
quanto a data prometida. (DERRIDA, 1986, p. 21) 
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nossos espectros, as gerações, que permite que os caminhos para o que está 

por vir e para a reflexão se abram.  

E como tensos arcos, os dias densos e sombrios do período posterior à 

Guerra Civil são revividos através de uma memória que nos é apresentada por 

poemas como, por exemplo, O Pan Negro (1985)8, de Manuel Rivas (1957), 

poeta espanhol, nascido na região da Galícia.  

 Em O Pan Negro, escrito originalmente em Galego, a voz do poema nos 

oferece uma memória que não é sua:  

 

En trementes humidades dunha memoria que non é a miña 
estou a debullar o negro pan dos cuarenta, 
o lume entrecortado por rezos e motores lonxanos como 
 /ouveos, 
os panos bordados con dedos biqueiros na brancura, 
e tambén o medo, 
un medo que asubía infindo, 
axexante nas hedras, 
espido, terribelmente feble e pálido, 
como os ollos por dentro. 
[...] 
(RIVAS, 2003, p. 127) 

 

 Rivas parece buscar, na memória de seus antepassados, o que seria 

necessário para harmonizar o passado, o presente e o futuro, como a busca 

mencionada por Sophia de Mello B. Andresen por um equilíbrio entre as 

palavras, que harmonizariam os momentos entre si. Entendemos que 

harmonizar aqui implica em uma desconstrução do passado para compreender 

o presente, ressignificando o futuro. 

 O negro pão, feito com a pior qualidade de trigo (não havia comida para 

todos), comum nos anos de fome da Guerra Civil e os que se seguiram, a partir 

da década de 1940, traz à tona uma memória que não é a memória da voz do 

poema, mas que invoca os fantasmas de um passado não tão distante, e 

certamente ainda presente nas mentes de muitos espanhóis. É uma memória 

carregada de medo, vivido no período da ditadura franquista que se iniciava 

naquele período. 

Isabel Castro Vázquez (1975) em seu estudo sobre a obra de Manuel 

Rivas, intitulado Reexistencia. A obra de Manuel Rivas (2007), menciona a 

                                                
8
O poema O Pan Negro encontra-se na íntegra em Anexos. 
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relação que Rivas possui com o passado. Para tanto, cita a obra Espectros de 

Marx (1994), de Jacques Derrida (1930 – 2004), no que se refere à idéia do 

filósofo francês com relação ao inevitável encontro com os espectros de nosso 

passado, nossa herança. Castro Vázquez refere-se ao fato de que, segundo 

Derrida, os espectros do passado possuem vários tempos, e que se há alguma 

característica do espectro, é que ninguém está seguro se somos testemunhas 

de um passado vivo o de um futuro vivo. (DERRIDA apud CASTRO VÁZQUEZ, 

2007, p. 21-22). Para o filósofo, o espectro é aquele que não está 

presentemente vivo, por pertencer ao passado, ou por não haver ainda nascido 

(DERRIDA, 1994, p. 11).  

 Tal relação com o tempo, para Derrida, está ligada ao horizonte que ele 

nos apresenta como justiça. A justiça para Derrida está relacionada com a 

presença dos espectros, os quais conectam passado e presente, abrindo 

possibilidades outras para o futuro: 

 

Justiça alguma __ não digamos lei alguma, e mais uma vez lembro 
que não falamos aqui do direito __ parece possível ou pensável sem 
o princípio de alguma responsabilidade, para além de todo presente 
vivo, nisto que desajunta o presente vivo, diante dos fantasmas 
daqueles que já estão mortos ou ainda não nasceram, vítimas ou não 
das guerras, das violências políticas ou outras, dos extermínios 
nacionalistas, racistas, colonialistas, sexistas ou outros, das 
opressões do imperialismo capitalista ou de todas as formas do 
totalitarismo. (DERRIDA, 1994, p. 11 - 12) 

 

A relação estabelecida por Derrida com a Justiça e os espectros está, de 

alguma maneira, também presente na obra de Rivas, já que ―[…] cando Rivas 

volve ao pasado dictatorial é para desnaturalizar o seu discurso, evidenciar os 

seus efectos no presente [...]‖ (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 22). 9 

 O olhar de Rivas em direção ao passado se faz necessário à medida 

que ele trabalha em suas obras uma reexistencia da cultura e tradições 

galegas. Para ele, a idéia de reexistencia é mais que simplesmente resistir a 

poderes ditatoriais, é existir novamente:  

 

A reexistencia é a resulta da adaptación dun grupo subalterno a 
circunstancias de poder desiguais sen renunciar á identidade propia, 

                                                
9
 ―[…] quando Rivas volta ao passado ditatorial é para desnaturalizar o seu discurso, evidenciar 

os seus efeitos no presente [...]‖ (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 22)  
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é dicir, reinventándose para continuar existindo como tal dentro da 
realidade colonial. O prefixo re- ten un dobre significado: por unha 
banda reitera a existencia a pesar das construcións de estereotipos 
coloniais como os fetiches dos que falaba Homi Bhabha que 
simplifican, rexeitan e fan invisible a outredade; por outra, incide 
nunha nova existencia que presenta a realidade propia con plena 
conciencia da súa diferencialidade. (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 

14).
10 

 

 Nesse diapasão, voltar-se para o passado, em busca de uma memória, 

ainda que não a sua, provoca resistência e reexistencia: há uma reinvenção 

associada como uma nova existência, consciente da relação de diferença com 

o outro (alteridade). Como vimos anteriormente, reexiste M. del Castillo através 

de sua escrita e de seu contato com sua memória. E Sophia de Mello B. 

Andresen, que pactua a própria existência com sua poesia. 

Não é por outro motivo que Rivas se volta para o passado histórico da 

Galícia, bem como para o período da Guerra Civil Espanhola e da ditadura 

franquista que se seguiu, a qual, segundo Castro Vázquez, foi a longa noite de 

pedra. 

 

Todas estas colonizacións e represións continúan durante a longa 
noite de pedra da ditadura franquista que seguiu á guerra civil 
española no século XX. Aínda que Franco era galego de orixe, o 
franquismo contribuíu a estigmatizar máis se cabe a lingua, literatura 
e a cultura galegas. Tras a ditadura chegou a transición á democracia 
e a creación do Estatuto de Autonomía polo que tantos intelectuais 
loitaran xa desde o século XIX. Porén, estes procesos de acordo con 
Rivas, foron moi elitistas e non contaron co pobo, o cal corrobora 
Suso de Toro describindo Galicia como ―una anomalía histórica 
consentida, propiciada por la democracia española‖ [...]. (CASTRO 

VÁZQUEZ, 2007, p. 23).
11 

                                                
10

 A reexistencia é o resultado da adaptação de um grupo subalterno a circunstancias de poder 

desiguais sem renunciar à identidade própria, quer dizer, reinventando-se para continuar 
existindo como tal dentro da realidade colonial. O prefixo re- tem um duplo significado: por um 
lado reitera a existência apesar das construções de estereótipos coloniais como os fetiches dos 
que falava Homi Bhabha que simplificam, rejeitam e tornam invisível a alteridade; por outro 
lado, incide em uma nova existência que apresenta a realidade própria com plena consciência 
da sua diferença. (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 14)  

 
11

 Todas estas colonizações e repressões continuam durante a longa noite de pedra da 

ditadura franquista que se seguiu à guerra civil espanhola no século XX. Ainda que Franco 
fosse galego de origem, o franquismo contribuiu para estigmatizar mais no que se refere à 
língua, literatura e à cultura galegas. Depois da ditadura chegou a transição à democracia e a 
criação do Estatuto de Autonomia pelo qual tantos intelectuais lutaram já desde o século XIX. 
Porém, estes processos de acordo com Rivas, foram muito elitistas e não contaram com o 
povo, o que corrobora Suso de Toro descrevendo Galícia como ―uma anomalia histórica 
consentida, propiciada pela democracia espanhola‖ [...]. (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 23)  
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 A longa noite de pedra foi decisiva para a forma como a democracia se 

estabeleceu posteriormente na Espanha, e de como o governo espanhol se 

posicionou frente à Galícia, quase sempre vista como a Comunidade mais 

rural, e, portanto, menos desenvolvida de todo o país. Tal visão cristalizou o 

modo como as demais Comunidades Autônomas viam a cultura galega: como 

uma cultura menor.  

Em sua obra, Rivas reconstrói a cultura e as tradições galegas, 

reinventando-as, por meio da memória, e fazendo uso da palavra como 

instrumento de resistência que faz reexistir a cultura de seu povo. E um dos 

caminhos que Rivas segue para alcançar seu objetivo é o de recordar, e, por 

conseguinte, escrever sobre o tema da Guerra Civil Espanhola. Rivas faz uso 

da memória de outros para desnaturalizar o passado, ressignificar o presente, 

sempre de ―cara ao futuro‖. Com respeito a isso, ele afirma que:  

 

[...] ―falar desa guerra non é um argumento histórico, senón que ten 
que ver con nós, co presente. A guerra española foi o escenario onde 
se escenificou a derrota da Humanidade. Por outra parte, foi unha 
guerra que se prolongou con 40 anos de ditadura e moitas das súas 
sombras non están curadas‖ (Entrevista electrónica El Mundo). 

(RIVAS apud CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 89)
12 

 
 A derrota da Humanidade à qual Rivas se refere é o que caracteriza a 

Guerra Civil Espanhola. O mundo seria alterado de forma brutal e intensa a 

partir de então. Ali se presenciou o celeiro dos ideais nazi-fascistas. A 

literatura, não apenas rivasiana, mas de tantos outros, que recorda esse 

passado, proporciona um instrumento de reflexão sobre tempos tão sombrios, 

mas que parecem ainda não terem sido vencidos pelo tempo.  

Ao entrarmos em contato com uma memória que não é a nossa, seus 

fragmentos vão se reconstruindo, à medida que nos vamos amalgamando com 

essa memória. E esta passa a fazer parte de um processo de reflexão que nos 

pertence, mas que surge desde um passado, desde uma herança, nossos 

espectros ou espectros de outros (sempre espectros, no plural): 

                                                
12

 [...] ―falar dessa guerra não é um argumento histórico, mas sim tem a ver conosco, com o 
presente. A guerra espanhola foi o cenário onde se encenou a derrota da Humanidade. Por 
outro lado, foi uma guerra que se prolongou com 40 anos de ditadura e muitas das suas 
sombras não estão curadas‖ (Entrevista eletrônica El Mundo).(RIVAS apud CASTRO 
VÁZQUEZ, 2007, p. 89)  
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Como em Hamlet, o príncipe de um Estado apodrecido, tudo começa 
pelo aparecimento do espectro. Mais precisamente, pela espera 
deste aparecimento. A antecipação é ao mesmo tempo impaciente, 
ansiosa e fascinada: isso, a coisa (this thing) terminará por chegar. A 
aparição virá. Ela não pode tardar. Como tarda. Com maior exatidão 
ainda, tudo se abre na iminência de uma re-aparição, mas da 
reaparição do espectro como aparição pela primeira vez na peça. O 
espírito do pai vai retornar e em pouco tempo lhe dirá: ―I am thy 
Fathers Spirit‖ (ato I, cena V), mas aí, no começo da peça, ele 
retorna, se assim podemos dizer, pela primeira vez. Trata-se de uma 
premiére, a primeira vez em cena (DERRIDA, 1994, p. 18). 

 

 E assim, a memória, como uma primeira vez em cena, seria capaz de 

provocar a reaparição de uma memória de outros, de relatos como os de 

Michel del Castillo, ou os de Manuel Rivas. São relatos de outros, do próprio 

escritor, como no caso de M. del Castillo, que compõem, sejam narrativas, 

sejam poemas. São discursos que refletem uma memória, sempre intacta, 

ainda que repleta de esquecimentos. Recordar é preencher e recriar os 

espaços deixados pelo esquecimento. Recordar é reviver o passado e refletir 

sobre ele. 

 

1.1.2 POESIA: PALAVRA COMO RESISTÊNCIA 

 

 Para o poeta Paul Celan (1920 – 1970), ―Vivemos sob céus sombrios e... 

existem poucos seres humanos. Talvez por isso existam também tão poucos 

poemas‖ (CELAN apud LINS, 2005, p. 66). Poeta romeno, filho de judeus de 

língua alemã, escreve um poema intitulado A fuga da morte (1948), onde 

descreve um campo de concentração, fazendo um contraponto com o 

movimento musical da fuga. Sua poesia é marcada pela forma como ele 

percebe a arte: ―Tanto a escrita como o pensamento têm que se fazer contra o 

uso que se faz deles‖ (LINS, 2005, p. 25). 

 Vera Lins, autora de Poesia e crítica: uns e outros (2005), onde comenta 

alguns dos poemas de Paul Celan e de outros poetas, afirma que ―A poesia é 

sempre subversiva e utópica porque pensa um mundo outro, mesmo quando 

as saídas parecem perdidas‖ (LINS, 2005, p. 69).  

 Ao comentar a poesia de Ingeborg Bachmann (1926 - 1973), poeta 

austríaca, Lins afirma que sua poesia ―[...] é resistência e utopia, resistência à 

apropriação da linguagem pelo sistema que a usa para adormecer os sentidos 
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e fazer esquecer. Contra isso é preciso retornar a capacidade de revoltar-se, 

interrogar e recusar‖ (LINS, 2005, p. 43) 

 Tanto Celan como Bachmann, assim como a leitura crítica da Professora 

de Literatura Comparada da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Vera Lins, nos remetem à idéia de que a literatura, e, portanto, a poesia, são 

instrumentos de resistência. Escrever é um ato de resistência à medida que 

nos faz recordar, pois, como diria López de La Vieja ―[...] olvidar significa 

obedecer, someterse‖ (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 78) 13. 

 Assim sendo, a poesia possui a capacidade de subverter, constituindo-

se, portanto, em um instrumento de resistência. A poesia nos provoca a 

reflexão ao trazer à tona a memória de outros, apontando-nos caminhos 

possíveis para o porvir. 

 Em entrevista concedida à revista francesa Magazine littéraire (n. 430, 

de abril de 2004), Derrida, ao comentar seu texto La parole soufflée, menciona 

como a voz do outro está presente em sua obra: 

 

La "parole soufflée", c'est aussi la dictée de voix plurielles (masculines 
et féminines). Elles s' enchevêtrent, s'entrelacent, se remplacent. 
Toujours plus d'une voix que je laisse résonner avec des différences 
de hauteur, de timbre et de ton: autant d'autres, hommes ou femmes, 
qui parlent en moi. Qui me parlent. Comme si je me risquais alors à 
prendre la responsabilité d'une sorte de choeur auquel je dois 
néanmoins rendre justice. En contresignant, pour confirmer, à la 
rencontre ou à l'encontre de l'autre, cela même qui m'arrive de plus 
d'un ou plus d'une. Interviennent aussi d'autres inconscients, ou les 
silhouettes de destinataires connus ou inconnus, pour qui je parle et 
qui me donnent la parole, qui me donnent leur parole. (DERRIDA, 

2004, p. 24)
14

 

 

                                                
13

 ―[...] esquecer significa obedecer, submeter-se‖ (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 78)  

 
 
14

 A ―parole soufflée‖ é também o ditado de vozes plurais (masculinas e femininas). Elas 
entremeiam-se, entrelaçam-se, substituem-se. Sempre mais de uma voz que eu deixo ressoar 
com as devidas diferenças de altura, timbre e tom: tantos outros, homens ou mulheres, que 
falam em mim. Que me falam. Como se eu me aventurasse a assumir a responsabilidade de 
uma espécie de coro, ao qual eu devo não menos fazer justiça. Aceitando a responsabilidade, 
para confirmar, ao reencontro ou ao encontro do outro, às vezes mais de um ou mais de uma. 
Intervém também outros inconscientes, ou as silhuetas de destinatários conhecidos ou 
desconhecidos, para quem falo e que me dão a palavra, que me dão a palavra deles. 
(DERRIDA, 2004, p. 24) 
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 As vozes de outros se entrelaçam, dialogam, e como se fossem 

sopradas ao pé do ouvido, chegam ao poeta, ao escritor. Para Derrida, fazer 

justiça a esse outro é dar vazão à sua voz. A escrita dá corpo a essa voz de 

homens e mulheres, e possui a capacidade de dialogar com outras vozes, 

daqueles que irão ouvi-las. A memória resiste ao ser ouvida através da escrita. 

 Nesse sentido, resistir é recordar através da escrita, do ato de enfrentar, 

desde o início, a branca e pálida folha de papel, que nada oferece ao poeta, 

apenas seu espaço silencioso: a diversidade de possibilidades da qual nos 

falava o escritor Gonçalo M. Tavares.  

 O poeta enfrenta a folha de papel em branco: é o próprio caos. Não o 

caos no sentido de desordem, mas sim no sentido de conter em si todas as 

possibilidades: potencialidade de mudança. Ao poeta cabe, como nos ensina 

Sophia de Mello B. Andresen, a busca pelo equilíbrio entre as palavras, que é o 

equilíbrio dos momentos entre si (ANDRESEN, 2009, p. 45). E é através do 

fazer poético que essa busca se faz, no cenário pálido da folha de papel. 

 Nesse cenário claro, branco, surgem as memórias, negras como as 

letras que o poeta utiliza para escrevê-las. As negras letras são as sombras da 

memória ali plantadas. Desse terreno pálido, poderão nascer pensamentos, 

frutos da nossa herança, dos espectros, da memória. 

 É através da escrita, em sua potencialidade de reflexão, que pode 

(re)ssurgir um sentido de humanidade, de um olhar para o outro, para a 

diferença. Segundo Jorge de Sena (1919 – 1978), poeta português que teve 

que se exilar de Portugal em 1959, ―Mais do que nunca, num mundo onde as 

vidas humanas se tornaram tão baratas que podem ser gastas por milhões, aos 

escritores cumpre resistir‖ (SENA, 1977, p. 20). 

 O filósofo italiano Giorgio Agamben (1942) em sua obra Estado de 

exceção (2004), no capítulo intitulado Festa, luto, anomia, afirma que é nos 

períodos de crise e de anomia (ausência de regras), que as relações sociais se 

alteram:  

 

Como os períodos de anomia e de crise, em que se assiste a um 
desmoronamento das estruturas sociais normais e a uma falência dos 
papéis e das funções que pode chegar à completa inversão dos 
costumes e dos comportamentos culturalmente condicionados, assim 
também os períodos de luto são,freqüentemente, caracterizados por 
suspensão e uma alteração de todas as relações sociais. 
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[...] 
Segundo Versnel, que retoma aqui as análises de sociólogos norte-
americanos, como Berger e Luckman, 
todas as sociedades foram edificadas em face do chaos. A constante 
possibilidade do terror anômico é atualizada toda vez que as 
legitimações que cobrem a precariedade desabam ou são 
ameaçadas.[...] (AGAMBEN, 2004, p. 102) 

 

 Em situações extremas como as vividas em períodos de ditadura ou de 

guerra, a anomia se faz presente, gerando um espaço, o qual pode vir a ser 

preenchido pela literatura. E é no espaço da folha de papel, que se constitui o 

cenário sobre o qual o poeta pode se debruçar e realizar seu ofício, o 

artesanato das artes poéticas. É através do fazer poético que se torna possível 

e necessária, mais do que nunca, a reflexão, o ato de pensar. E, neste caso, o 

ato de pensar, como um ato de Humanidade, deve-se voltar para o outro, já 

que, como afirma Walter Benjamin (1892 – 1940), ―A tradição dos oprimidos 

nos ensina que o ―estado de exceção‖ em que vivemos é na verdade a regra 

geral‖ (BENJAMIN, 1994, p. 226) 

 O escritor galego Manuel Rivas atua por uma resistência, ou melhor 

dizendo, por uma reexistencia das tradições e da cultura galegas. Como afirma 

Castro Vázquez, não há dúvidas de que ele luta, através de sua escrita, contra 

a invisibilidade e a ausência de voz do povo que em um passado não muito 

distante, fazia parte do que era a Galícia. Sem dúvida nenhuma, sua escrita é 

um ato de resistência: 

 

Non hai dúbida de que Rivas, como intelectual loita consciente e 
retranqueiramente contra o estereotipo colonial, a invisibilidade e a 
inxutiza; a súa actitude é de resistencia: ―Rivas reclamou [...] o dereito 
á ironía, a facer da literatura –e da resistencia ante os avatares da 
vida- un territorio máis para o humor. ‗Que no nos pechen a botella do 
xenio...!‘[...] ‗que un pobo sen esperanza non é nada‘‖ (Loureiro). Mais 
por comparación chamaremos resiliencia á actitude dos galegos que 
conservaron a súa cultura ao longo de séculos de represións. Utilizo 
―resiliencia‖ para referirme a un comportamento cultural que, a 
diferenza da resistencia, non busca un enfrontamento defensivo 
senón que pretende subsistir dentro dunha realidade colonial opresiva 
mantendo a maior fidelidade posible ao propio. As estratexias de 
resiliencia que se desenvolveron na cultura popular galega e 
permitieron que reexistira ata hoxe son utilizadas por Rivas de xeito 
moi contemporáneo nunha loita moi actual. (CASTRO VÁZQUEZ, 

2007, p. 15)
15 

                                                
15

 Não há dúvidas de que Rivas, como intelectual luta consciente e retranqueiramente contra o 
estereótipo colonial, a invisibilidade e a injustiça; a sua atitude é de resistência: ―Rivas 
reclamou [...] o direito à ironia, a fazer da literatura –e da resistência diante das vicissitudes da 
vida- um território mais para o humor. ‗Que não fechem a garrafa do gênio...!‘[...] ‗que um povo 
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 Um povo sem esperança, é um povo sem futuro. A literatura é a ―garrafa 

do gênio‖ que pode propiciar os ―desejos‖ das muitas possibilidades de reflexão 

que o fazer poético nos oferece.  

Castro Vázquez faz referência à expressão resiliencia que, segundo ela, 

foi o modo de resistência, sem um enfrentamento defensivo, encontrado pelo 

povo galego para manter viva sua cultura, e do qual Rivas se vale para fazer 

sua literatura e contribuir para esse processo de reexistencia das tradições 

galegas. Quiçá seja reexistencia uma expressão mais adequada para o que a 

literatura, e claro, a poesia, acabam por produzir: um meio de existir 

novamente, de nos reinventarmos, em estados de exceção, os quais, para 

Benjamin, são, em realidade, a regra geral. 

 

1.2 LITERATURA E ÉTICA: A VISÃO DERRIDIANA 

 

 No presente capítulo pretendemos, ainda, apresentar as noções ou 

quase-conceitos relacionados à perspectiva de ética apresentada por Jacques 

Derrida (1930 – 2004) em sua obra. Desejamos, através do presente estudo, 

percorrer algumas de suas idéias as quais são essenciais, a nosso ver, para 

uma compreensão do que venha a ser ética em termos do pensamento 

derridiano. 

 Isso porque, acreditamos ser a proposta da ética derridiana (que, como 

veremos mais adiante, para ser ética, não deve possuir paradigmas morais pré-

estabelecidos) aquela que possui maior capacidade de dialogar com a 

diversidade de possibilidades de reflexão crítica que a literatura nos oferece, 

pois, carrega no seu fazer todo o potencial de ressignificação da memória, do 

presente e do porvir. 

                                                                                                                                          
sem esperança não é nada‘‖ (Loureiro). Mais por comparação chamaremos ―resiliencia‖ à 
atitude dos galegos que conservaram a sua cultura ao longo de séculos de repressões. Utilizo 
―resiliencia‖ para referir-me a um comportamento cultural que, diferentemente da resistência, 
não busca um enfrentamento defensivo, mas sim que pretende subsistir dentro de uma 
realidade colonial opressiva mantendo a maior fidelidade possível com o que lhe é próprio. As 
estratégias de ―resiliencia‖ que se desenvolveram na cultura popular galega e permitiram que 
reexistisse até hoje são utilizadas por Rivas de um modo muito contemporâneo em uma luta 
muito atual.(CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 15)  
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Para tanto, lançaremos mão de algumas noções provenientes do 

pensamento de Emmanuel Lévinas (1906 – 1995), uma vez que as discussões 

sobre a questão da ética trazidas por Derrida, na maioria das vezes, giram em 

torno do pensamento levinasiano. 

 Tais questões relacionam-se à idéia do outro, da responsabilidade, da 

decisão, da lei, do dever e da ética propriamente dita. O que vem a ser ética? 

Como se dá a relação entre o eu e o outro? Onde se insere a questão da 

justiça? Todos esses são questionamentos para os quais buscaremos 

respostas no pensamento derridiano, a partir do pensamento de Lévinas. 

 Lançaremos mão, ainda, de textos do próprio Derrida, como Exórdio e 

Injunções de Marx, que se encontram na obra Espectros de Marx (1994). Além 

disso, pretendemos utilizar-nos de textos que tratam do assunto, como a obra 

Desconstrução e Ética - Ecos de Jacques Derrida (2004), organizada por Paulo 

Cesar Duque-Estrada, a qual traz vários artigos que tratam dos temas da ética 

e da desconstrução, a partir de diferentes perspectivas. 

 Acreditamos que o presente estudo possa vir a ser o inicio de uma 

discussão para a elaboração de uma leitura em torno do horizonte proposto por 

Derrida a respeito de uma ética que está por vir, mas que nos ronda e nos 

instiga a repensar questões tomadas como pacíficas pelo pensamento 

ocidental tradicional. Ademais, acreditamos também ser a idéia de ética 

proposta por Derrida a que mais se aproxima da face plural da literatura: 

espaço de reflexão e pensamento, aberto a possibilidades dialógicas. 

 

1.2.1 O OUTRO, RESPONSABILIDADE E ÉTICA EM EMMANUEL LÉVINAS 

 

 Para tentarmos compreender a noção de ética derridiana faz-se 

necessário um olhar, ainda que breve, em direção ao pensamento de Lévinas, 

filósofo francês de origem judaica. Segundo Haddock-Lobo, a ―virada ética‖ que 

o pensamento de Derrida assume a partir da década de 1980 deve-se muito às 

leituras que ele faz dos textos levinasianos (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 181) 

 Para Lévinas, a ética é a filosofia primeira (e não a Ontologia) e tem uma 

relação estreita com a responsabilidade inesgotável do eu para com o outro: 

 



24 

 

Para Lévinas, a ética, para além de uma relação gnosiológica, é 
experiência; a ética consiste em experimentar-se por meio da 
transcendência da idéia de infinito que é o outro. Trata-se, por 
conseguinte, da experiência da assimetria significada na epifania da 
face do outro, ou, mais propriamente, na linguagem mesma. Mais que 
uma relação, a experiência mesma é a relação que se estabelece no 
infinito espaço assimétrico entre eu e outro e é estampada na nudez 
do rosto deste que me convoca à palavra, que me invade 
violentamente com a demanda da ética e que, por isso, me institui 

como eu. (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 166 - 167) 
 

 Essa relação entre o eu (mesmo) e o outro é desigual, ou seja, 

assimétrica. Assimétrica na medida em que o eu deve tudo ao outro. A 

assimetria reside na diferença que há entre os dois. No âmbito simbólico, 

poderíamos imaginar a seguinte relação: se o eu é rico, o outro é pobre; se o 

eu é feliz, o outro é triste. São pólos diametralmente opostos que geram a 

responsabilidade incondicional, infinita, de que trata Lévinas. O eu deve tudo 

ao outro e se constitui como eu a partir do outro. 

 Além disso, segundo Lévinas, a epifania (aparição) do rosto do outro 

seria o primeiro gesto ético (HADDOCK – LOBO, 2004, p. 167). Não há 

referências do rosto do outro em nosso mundo, mas a relação face-a-face de 

que trata Lévinas, de acordo com Haddock-Lobo, é definida como sendo a 

linguagem, ―como aquilo que se apresenta na palavra e que implica desejo, 

bondade e justiça‖ (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 167). Tal relação (face a face) 

é onde reside a ética, já que é nessa relação que se estabelece o desejo de 

linguagem, de transcendência; desejo de exterioridade. O eu necessita 

infinitamente do outro para transcender. 

 É importante mencionar que o outro de que trata Lévinas não 

corresponde a um alter ego do eu. Trata-se da alteridade infinita e a 

transcendência é o desejo do outro: 

 

O desejo é desejo do absolutamente Outro. Para além da fome que 
se satisfaz, da sede que se sacia e dos sentidos que se aplacam, a 
metafísica deseja o Outro para além das satisfações, mas sem ser 
possível realizar com o corpo algum gesto para diminuir tal aspiração, 
sem ser possível esboçar alguma carícia conhecida, ou inventar 
alguma nova carícia. Desejo sem satisfação que tende, exatamente, 
para o afastamento para a alteridade e para a exterioridade do Outro. 

Para o Desejo, essa alteridade, inadequada à idéia, tem um sentido.  
(LÉVINAS, 2000, p.23 apud HADDOCK – LOBO, 2004, p. 171 – 172) 
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 Para Lévinas, a relação de face-a-face entre o outro e o eu se dá no 

nível ético, no nível da política. E tal relação se transformaria em justiça. É aqui 

que surge a figura do terceiro. É ele que, de algum modo, rompe com a 

dualidade estabelecida entre o eu e o outro. É o terceiro que gera no eu o 

desejo de fazer justiça (no âmbito do direito): 

 

Segundo Derrida, apesar de não se ter, no discurso ético da 
hospitalidade de Lévinas, a possibilidade de uma configuração 
precisa de filosofia política ou do direito, as indicações que lá 
encontramos, as fundamentações pré-éticas do pensamento 
levinasiano já caracterizariam, por sua vez, algo que ultrapassa a 
filosofia tradicional no que diz respeito à relação com o outro. Isto se 
dá pelo fato de Lévinas pensar a relação face-a-face no nível ético, 
ao passo que, no âmbito da política, este face-a-face tornar-se-ia 
justiça. Entretanto, não há, no pensamento levinasiano, nenhuma 
espécie de determinação segundo a qual a ética confluiria na justiça; 
não há, de modo algum, entre ética e justiça, uma relação de causa e 
efeito, o que fica evidenciado nas análises que Lévinas empreende 
do ―terceiro‖. O terceiro, ainda que descrito por Lévinas de acordo 
com a cronologia de uma genealogia familiar (eu-pai, tu-mãe, ele-
filho), já participa desde sempre da relação dual. Mais ainda, é a sua 
presença quase fantomática que se manifesta na epifania dos olhos 
do outro, que conduz a própria relação dual erótica. É a eterna 
presença da terceira parte, alteridade absoluta que possibilita a ética 
mesma, pois, por ser vista desde o primeiro encontro de olhares entre 
o mesmo e o outro, ela acaba por frustrar a relação erótica, ao 
evidenciar a impossibilidade de reconciliação e união eterna entre as 
duas almas que desejavam tornar-se uma só: no momento em que se 
pensava ocorrer a união, na abençoada comunhão de almas (que 
nada mais significa que o retorno ao mesmo e o aniquilamento da 
alteridade), nos tão sonhados reencontros, do Aristófanes de Platão a 
Agostinho, de Hegel a Buber e ao longo de toda a historia de uma 
filosofia do amor, neste exato momento faz-se presente o terceiro, na 
figura do filho que não permite a sociedade da solidão de dois e faz 
com que se olhe para o mundo. Assim, quando dois não viram um, 
mas sim três, o terceiro aparece como aquele que deve ser cuidado, 
alimentado __ o que nada mais significa que o terceiro surge para 
inaugurar a responsabilidade do eu diante das necessidades do 

político. (HADDOCK LOBO, 2004, p. 175-176) 
 

 Se pensamos na genealogia familiar (pai – eu; mãe – outro; filho – 

terceiro), o terceiro é aquele que é gerado, criado e alimentado para o mundo. 

O terceiro encontra-se no âmbito político, das instituições políticas. É a partir do 

terceiro que se possibilita o surgimento das instituições políticas, tais como a 

justiça, no sentido do direito, da lei. Essa possibilidade de justiça far-se-á 

mediante a necessidade de uma violência menor que estanque a violência 

maior que ameaça o terceiro: 
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Se só houvesse o outro diante de mim, diria até o fim: devo-lhe tudo. 
Sou para ele. E isto vale inclusive para o mal que me faz: não sou eu 
seu semelhante, estou sempre sujeito a ele. Minha resistência 
começa quando o mal que faz é feito contra um terceiro que é 
também meu próximo. É o terceiro que é a fonte da justiça e, por aí, 
da repressão justificada; é a violência sofrida pelo terceiro que 
justifica que se pare com violência a violência do outro. (LÉVINAS, 
2002, p. 120-121 apud HADDOCK-LOBO, 2004, p. 177) 

 

 Sem o terceiro, a relação de dualidade entre o eu e o outro seria 

absolutamente estável. O eu deveria tudo ao outro. No entanto, com a 

presença do terceiro esse equilíbrio perene é rompido. O terceiro é o outro do 

outro, ou seja, também é outro para o eu, e, portanto, o eu também lhe é 

devedor. Se há algum mal contra o terceiro, o eu é impelido a resistir, a reagir 

contra esse mal. É aí que surgem os espaços para as instituições de âmbito 

político. É por esse motivo que Lévinas afirma que o terceiro reside no âmbito 

do político. 

 Na vida prática, é esse pensamento que não só viabiliza as instituições 

da justiça, mas também a idéia de que todos são responsáveis perante tais 

instituições. Diante de um tribunal de justiça, por exemplo, todos são 

responsáveis. Afinal, como já foi dito anteriormente, o terceiro é também um 

outro em relação ao eu. O eu também possui uma responsabilidade 

incondicional para com o terceiro, e, em última instância, para com as 

instituições da justiça também. 

 Com o argumento de que há a possibilidade da existência de violências 

menores que outras, com o intuito de estancar a violência maior contra o 

terceiro, Lévinas justifica a viabilidade de uma instituição política da justiça 

(HADDOCK-LOBO, 2004, p. 177). É por esse motivo que Lévinas considera 

que é pelo terceiro que se estabelece a lei. Segundo Haddock-Lobo, a lei nada 

mais é que ―a instituição de uma sociedade entre homens diante da justiça‖ 

(HADDOCK-LOBO, 2004, p. 177). Assim, o terceiro é aquele por quem se 

estabelece a lei, mas também com quem se faz a justiça. 

 No que se refere à possibilidade de violências menores que outras, 

Lévinas reconhece o perigo de se considerar uma violência menor que outra. 

Para ele, é necessário tentar evitar essa violência, sempre que possível, já que 

esta pode ser corrompida e desvirtuada no âmbito político. Lévinas defende 



27 

 

que tudo deve ser deixado para a palavra, para a negociação, sempre que 

possível: 

 

Há no Estado uma parte de violência que, todavia, pode comportar a 
justiça. Isto não quer dizer que não é necessário evitá-la, na medida 
do possível; tudo o que a substitui na vida entre os Estados, tudo o 
que se pode deixar para a negociação, para a palavra, é 
absolutamente essencial, mas não se pode dizer que não haja 
nenhuma violência que não seja legítima. (LÉVINAS apud 
HADDOCK-LOBO, 2004, p. 178) 

 

 Assim, Lévinas admite a existência de violências menores justificadas, 

que servem para conter violências maiores. Através desse pensamento, 

Lévinas justifica a ação do Estado por meio da força, da coerção. Às 

instituições da justiça é permitido, a partir dessa ótica levinasiana, o uso da 

força para conter violências maiores. 

 No que se refere à noção de justiça (não no sentido do direito), Lévinas 

a considera como uma das principais noções que devemos conhecer para 

podermos compreender a própria filosofia. Para o pensamento levinasiano, a 

noção de justiça está relacionada à idéia de metafísica, que vem a ser o desejo 

de transcendência, de exterioridade. E esse desejo de transcendência se 

manifesta por meio da linguagem. Assim sendo, a metafísica seria o primeiro 

fundamento da linguagem. (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 179). 

 Ao considerar a metafísica como o primeiro fundamento da linguagem, 

Lévinas reafirma e intensifica a demanda do eu para com o outro. Lembramos 

que tal demanda está presente no eu, antes mesmo que ele se constitua como 

sujeito. É anterior à formação do eu como sujeito. E essa demanda é a 

necessidade de dever do eu para com o outro. É a responsabilidade infinita do 

eu para com o outro que se manifesta através do desejo de exterioridade, e por 

fim, através da linguagem. 

 A linguagem, portanto, está intimamente ligada à noção de justiça, pois, 

para Lévinas, o ato de falar já implica em um desejo de fazer justiça às coisas 

mesmas. Fazer justiça é ansiar ajustar as palavras às coisas mesmas (justeza): 

 

Neste ponto, ao definir linguagem como metafísica __ como desejo 
de transcendência __ Lévinas visa reiterar a devoção que o Mesmo 
deve apresentar diante do outro, anterior à sua formação mesma 
como sujeito. Aqui, Lévinas introduz uma concepção-chave para que 
se compreenda sua teoria da justiça e sua relação com a linguagem, 
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a noção de justeza como sinônimo de justiça, pois, segundo Lévinas, 
―conhecer é justificar, fazendo intervir, por analogia com a ordem 
moral, a noção de justiça‖. É por essa razão que a linguagem define-
se a partir da noção de justiça, posto que o simples falar é sempre um 
desejo de fazer justiça às coisas mesmas. (HADDOCK-LOBO, 2004, 
p. 179 – 180) 

 

 Desse modo, se pudéssemos tentar sintetizar as noções de Lévinas no 

que se refere à filosofia, à justiça, à metafísica e à linguagem, poderíamos dizer 

que para ele, a filosofia equivale à metafísica. Esta, por sua vez, consiste no 

desejo de exterioridade, o qual equivale à linguagem. A linguagem é o desejo 

de justeza, isto é, de adequar as palavras e as coisas, bem como justeza é 

justiça. E justiça é ética, e a ética equivale, para ele, à filosofia. 

 Nesse sentido, para Lévinas a ética é a origem da filosofia e não a 

Ontologia. Isso porque o que está aqui em questão não é o desejo de 

compreender o ser das coisas, mas sim o desejo de exterioridade, de 

linguagem, de justeza; em última análise, de justiça, da busca pelo ético. 

 No que se refere ao desejo de ajustar as palavras às coisas, Sophia de 

Mello Breyner Andersen em Arte poética III (1964), afirma que a busca pela 

justiça é intrínseca à poesia, já que a justiça é a ―própria respiração das 

palavras‖: 

 

[...] Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com 
o rio, é necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o 
anima, a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o 
espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o 
espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenômeno quer ver 
todo o fenômeno. E apenas uma questão de atenção, de seqüência e 
de rigor.  
[...]. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria 
natureza da sua poesia. E a busca da justiça é desde sempre uma 
coordenada fundamental de toda a obra poética. Vemos que no teatro 
grego o tema da justiça é a própria respiração das palavras. Diz o 
coro de Esquilo: «Nenhuma muralha defenderá aquele que, 
embriagado com a sua riqueza, derruba o altar sagrado da justiça.» 
Pois a justiça se confunde com aquele equilíbrio das coisas, com 
aquela ordem do mundo onde o poeta quer integrar o seu canto. 
Confunde-se com aquele amor que, segundo Dante, move o sol e os 
outros astros. Confunde-se com a nossa fé no universo. Se em frente 
do esplendor do mundo nos alegramos com paixão, também em 
frente do sofrimento do mundo nos revoltamos com paixão. Esta 
lógica é íntima, interior, conseqüente consigo própria, necessária, fiel 
a si mesma. O facto de sermos feitos de louvor e protesto testemunha 
a unidade da nossa consciência.  
A moral do poema não depende de nenhum código, de nenhuma lei, 
de nenhum programa que lhe seja exterior, mas, porque é uma 
realidade vivida, integra-se no tempo vivido. E o tempo em que 
vivemos é o tempo duma profunda tomada de consciência. Depois de 



29 

 

tantos séculos de pecado burguês a nossa época rejeita a herança do 
pecado organizado. Não aceitamos a fatalidade do mal. Como 
Antígona, a poesia do nosso tempo não aprendeu a ceder aos 
desastres. Há um desejo de rigor e de verdade que é intrínseco à 
íntima estrutura do poema e que não pode aceitar uma ordem falsa.  
O artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto duma 
torre de marfim. O artista, mesmo aquele que mais se coloca à 
margem da convivência, influenciará necessariamente, através da 
sua obra, a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista escolha 
o isolamento como melhor condição de trabalho e criação, pelo 
simples facto de fazer uma obra de rigor, de verdade e de 
consciência, ele está a contribuir para a formação duma consciência 
comum. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas a obra do 
artista vem sempre dizer-nos isto: Que não somos apenas animais 
acossados na luta pela sobrevivência mas que somos, por direito 
natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. (ANDRESEN, 
1964, não paginado) 

 

 Vale observar que o sentido de moral aqui apresentado por Sophia de 

Mello B. Andresen, ainda que utilizando uma nomenclatura – moral – que nos 

remete a paradigmas de comportamento, é descrito por ela como sendo uma 

moral que não depende de nenhuma regra ou norma exterior. Está integrada 

intimamente a realidade vivida do poeta.  

Além disso, segundo Sophia de Mello B. Andresen, o fazer poético está 

intimamente relacionado com a busca pela justiça, nesse ato do poeta de 

ajustar as palavras às coisas. Segundo ela, se o poeta procura uma relação 

justa com as palavras (linguagem), fatalmente alcançará uma relação justa com 

o outro. Em seu poema A forma justa, Sophia de Mello B. Andresen nos 

apresenta como oficio do poeta a reconstrução do mundo, de forma justa e 

ética, a partir da folha em branco, com o uso das palavras: 

 

A forma justa 
 
Sei que seria possível construir o mundo justo 
As cidades poderiam ser claras e lavadas 
Pelo canto dos espaços das fontes 
O céu o mar e a terra estão prontos 
A saciar a nossa fome do terrestre 
[...] 
Sei que seria possível construir a forma justa 
De uma cidade humana que fosse 
Fiel à perfeição do universo 
 
Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 
E este é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. 
(ANDRESEN apud SILVA, 2001, p. 84) 
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Assim, a voz do poema percebe a palavra do poeta como meio de 

reconstruir um mundo novo, com implicações voltadas para o senso de justiça 

e ética. Lembremo-nos uma vez mais da imagem, aqui apresentada por Sophia 

de Mello B. Andresen, da folha em branco, que representaria o caos, o estado 

de exceção (de Agamben): potencialidade de linguagem, de transcendência.  

Com respeito à linguagem, é importante ressaltar que esta não é 

compreendida por Lévinas como tão-somente um sistema de signos. É mais 

que isso: 

 

Entretanto, cumpre que se ressalte que linguagem não é 
compreendida meramente como sistema de signos, pois, em Lévinas, 
a linguagem, na qual a epifania do rosto do outro já é, desde sempre, 
discurso, ultrapassa o cognoscível e abarca o indizível, o impensável, 
o impossível e tudo aquilo que escapa a qualquer tematização. O 
simples mostrar-se do outro me coloca em questão, e isso caracteriza 
o que Lévinas chama de ensino. O infinito é ensinado ao Eu pelo 
rosto do outro. Este ensino é linguagem e faz, mais uma vez, 
evidenciar-se a assimetria que me separa do outro. ―A linguagem [...] 
é ensinamento. [...] A palavra é, assim, a origem de toda 
significação‖. A ética do infinito que, de acordo com essas 
considerações, é a inteligibilidade que se insere no pensamento 
racional solipsista e decorre desse irrompimento do discurso do Outro 
em meu discurso, provém da essência da linguagem como 
interlocução. (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 180 – 181) 
 

 A palavra, portanto, para Lévinas, é ensinamento. Conhecer pressupõe 

a palavra. Toda significação depende da palavra. A epifania do rosto do outro é 

linguagem, e é através dessa revelação que o infinito é ensinado ao eu. 

 Por conseguinte, é através do discurso, da palavra, que o eu se 

contrapõe ao outro, e é então revelada a assimetria entre ambos. A diferença 

se dá por meio da palavra. A linguagem é o desejo de transcendência 

(metafísica) que se faz necessário a partir da revelação do rosto do outro. 

 Ademais, Lévinas entende que é o discurso que nos inaugura como 

seres éticos. Ele considera que o chamado do outro é o que nos convoca à 

justiça, e tal chamado não é passível de ser ignorado (HADDOCK-LOBO, 2004, 

p. 181).  

 Entendemos, assim, que o discurso ao qual Lévinas se refere pode ser 

aproximado do discurso construído pela literatura. A literatura nos inauguraria 

como seres éticos à medida que nos contrapõe ao outro. A diferença (a 
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alteridade) nos é aí revelada, ao mesmo tempo em que nos instala um desejo 

de transcendência com a obra, e, em última instância, com o outro. 

 Nesse sentido, podemos citar Castro Vázquez, que ao referir-se à obra 

de Manuel Rivas, comenta que o autor: 

 

Avoga así por un tipo de arte (literaria incluída) máis relacionada coa 
realidade aínda que non necesariamente máis realista, xa que os 
deuses que non saben como se chaman son os protagonistas. Esta 
xustiza poética da súa literatura, baseada na Declaración universal 
dos dereitos humanos, como diría Rivas, contribúe a crear un 
imaxinario social no que a outredade se ve capaz. (CASTRO 

VÁZQUEZ, 2007, p. 192)
16 

 

 E assim como Rivas, outros poetas e escritores trabalham sua escrita 

dando voz ao outro (alteridade), numa busca ética por uma justiça pela 

literatura. É a literatura que propicia o cenário ideal para a manifestação da voz 

da alteridade. Abre espaço para o potencial dialógico entre o eu e o outro, onde 

o poder de decisão pelo ético se faz possível. 

 

1.2.2 O PENSAMENTO DERRIDIANO SOBRE A ÉTICA  

 

 Segundo Haddock-Lobo (2004, p. 181), é a partir da noção de justiça 

que Derrida passa a discutir em sua obra a herança levinasiana da alteridade e 

da desconstrução.  

 É então a partir da noção de justiça proposta por Lévinas que Derrida 

inicia suas reflexões acerca da desconstrução, da alteridade, e da ética. Ao 

tratar da questão da justiça, Haddock-Lobo comenta que: 

 

[...] é desse incalculável que Derrida e Lévinas parecem tratar __ 
desse algo que não existe, mas que acontece. A justiça nada mais 
seria que essa relação com a alteridade que transcende o simples 
pacto acordado pelo dever, que ultrapassa o ter-que-ser da lei, a 
força imposta. Seria, assim, a aposta em uma harmonia com o outro, 
em uma democracia (ainda que por vir). Tal caráter de dom, que a 
justiça parece adquirir em Derrida e que sabemos agora ser herdada 

                                                
16

 Advoga assim por um tipo de arte (literária incluída) mais relacionada com a realidade, ainda 
que não necessariamente mais realista, já que os deuses que não sabem como se chamam 
são os protagonistas. Esta justiça poética da sua literatura, baseada na Declaração universal 
dos direitos humanos, como diria Rivas, contribui para criar um imaginário social no qual a 
alteridade se vê possível. (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 192)
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do pensamento levinasiano, aparece também descrito em Paixões, 
obra na qual Derrida descreve que a amizade, e também a cortesia 
deveriam fugir a uma simples gratidão, culpada ou não __ seguindo a 
regras de não se ater a regras, sendo espontâneas e, por isso, 
incalculáveis. Este é exatamente o caráter das leituras que Derrida 
empreende da justiça, esse algo gratuito, não ritual e impensável, 
para além da lógica econômica da gratidão, do pacto grato ou 
culpado. (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 183-184) 

 

 Derrida, portanto, sugere que a justiça é a própria relação de alteridade 

entre o eu e o outro. Para que ela seja possível, é necessária a ausência de 

normas, de regras. Faz-se necessário um estado de anomia que propicie o 

surgimento da justiça. A relação de alteridade (eu / outro) se estabelece pelo 

simples pacto da responsabilidade incondicional.  

 Como já foi anteriormente mencionado, o estado de anomia, segundo 

Agamben (2004, p. 102), se revela nas situações de caos, como, por exemplo, 

no luto. É em situações com ausência de regras que há as transformações 

sociais. 

 Mas, os estados de anomia, de ausência de regras, também podem se 

manifestar em situações adversas, como em períodos de guerra ou de 

ditadura. E na folha de papel em branco do poeta poderíamos encontrar o 

cenário ideal para dar-se voz a essa alteridade. 

 É importante mencionar que para Derrida a justiça difere do direito, da 

lei. A justiça é indesconstrutível; o direito e a lei são passíveis de 

desconstrução. No primeiro capítulo de sua obra Espectros de Marx: o estado 

da dívida, o trabalho do luto e a nova internacional (1994), Derrida, ao 

comentar sobre a noção de justiça, afirma que: 

 

Aqui sempre se anunciara a desconstrução como pensamento do 
dom e da indesconstrutível justiça, a condição indesconstrutível de 
toda desconstrução, certamente, mas uma condição que está, ela 
mesma, em desconstrução e permanece, e deve permanecer; trata-
se da injunção, na disjunção do Un-Fug. Sem o que, ela repousa na 
consciência tranqüila do dever cumprido, perde a oportunidade do 
porvir, da promessa, do apelo, do desejo também (isto é, sua 
―própria‖ possibilidade), desse messianismo desértico (sem conteúdo 
e sem messias identificáveis), desse deserto abissal também, 
―deserto no deserto‖, de que falaremos mais adiante, um deserto 
sinalizando para o outro, deserto abissal e caótico, se o caos 
descreve primeiramente a imensidão, a desmesura, a desproporção 
no escancaramento de uma boca aberta __ na espera ou a chamada 
do que denominamos aqui, sem saber, o messiânico: a vinda do 
outro, a singularidade absoluta e inantecipável do que chega como 
justiça. Esse messiânico, acreditamos que ele permanece uma marca 
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indelével __ que não se pode nem deve apagar __ da herança de 
Marx, sem dúvida do herdeiro da experiência em geral. Sem o que 
reduzir-se-ia a eventualidade do evento, a singularidade e a 
alteridade do outro. 
Sem o que a justiça corre o risco de se reduzir novamente a regras, 
normas ou representações jurídicos-morais, num inevitável horizonte 
totalizador [...]. (DERRIDA, 1994, p. 46 – 47) 

 

 Para Derrida, esse incômodo (disjunção), esse estar fora dos eixos, que 

está presente na sensação de dever não cumprido que aparece na relação 

dual do eu e o outro, é essencial e intrínseco para o surgimento da justiça. 

 Geoffrey Bennington, em seu artigo Desconstrução e Ética (2004), 

afirma que a ética é ética quando assume a possibilidade de se tornar justiça: 

 

A natureza ética da relação primordial no face a face singular com o 
sempre único outro depende de que tal ética seja protegida de si 
mesma pelo apelo à, e da, terceira parte: mas apelar para essa 
terceira parte significa que estou eo ipso sendo fiel ao outro, 
fracassando em minha promessa implícita de fidelidade e respeito 
incondicionais. A ética tem a chance de ser ética somente neste 
tornar-se-justiça, que é já e também o tornar-se-direito da justiça, o 
tornar-se-formal da relação absolutamente não formal do face a face, 
o tornar-se-institucionalizada da ―absoluta anterioridade‖ pré-
institucional da relação com o outro, e, assim, na traição do meu 
engajamento primário com o outro como este outro singular. A ética 
começa com essa arquitraição ou arquiperjúrio, que funciona como 
sua condição de possibilidade e (portanto) de impossibilidade: [...]. 
(BENNINGTON, 2004, p. 23) 

 

 Assim sendo, a ética para ser ética deve tornar-se justiça. Em uma 

traição quase natural à relação face a face, a ética deve tornar-se justiça, 

entendida aqui como a justiça que reside no âmbito do direito. Em outras 

palavras, a ética deve institucionalizar-se. O terceiro provoca essa traição 

necessária para que a ética tenha a oportunidade de ser ética. 

 Por outro lado, Derrida formula um paradoxo interessante, qual seja, o 

de que para haver ética, não pode haver ética. Ou seja, não pode haver uma 

fórmula pré-estabelecida do que venha a ser ética.  

 Em uma entrevista ao suplemento Mais! Da Folha de São Paulo, de 27 

de maio de 2001, Derrida menciona em que consiste sua noção de ética: 

 
Quanto à ética, o que me interessa não é propor uma ética ou o 
conteúdo de uma ética, mas pensar o que quer dizer a eticidade da 
ética. Como, onde aparece ou o que é a ética? Um dos paradoxos do 
que tento propor é que só há ética, só há responsabilidade moral, 
como se diz, ou decisão ética ali, onde não há mais regras ou normas 
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éticas. Se há regras ou se há uma ética disponível, ou um conjunto 
de regras, nesse caso basta saber quais são as normas e proceder a 
sua aplicação, e assim não há mais decisão ética. O paradoxo é que, 
para haver decisão ética, é preciso que não haja ética, que não haja 
regras nem normas prévias. É preciso reinventar cada situação 
singular ou regras que não existem previamente. Portanto, se tenho 
tanta dificuldade de utilizar essa palavra é, em particular, porque 
paradoxalmente sinto que a exigência de uma responsabilidade ética 
implica a ausência de uma ética, de um sistema ético e de uma 
norma ética. (DERRIDA, 2001, não paginado) 

 

 Nesse sentido, a ética pressupõe a ausência de um sistema de regras 

morais. Aqui reside o paradoxo: para que se tome uma decisão ética não pode 

haver ética. As regras ou normas devem ser negociadas, a cada situação que 

se apresenta. 

 É dessa negociação das regras não previamente estabelecidas que 

pode surgir a responsabilidade para com o outro. É nesse jogo de reinvenção 

de cada situação em particular que, segundo Derrida, se aprende a viver, 

através do outro e da morte (DERRIDA, 1994, p. 9). 

 Com respeito à experiência de aprender a viver, Derrida afirma que esta 

é algo que ocorre entre a vida e a morte. É necessário, portanto, considerar os 

espectros dos que não estão mais aqui, ―presentemente vivos‖ (DERRIDA, 

1994, p. 11), os fantasmas, nossa herança. Assim, para Derrida nenhuma ética 

parece possível ou pensável ou justa, sem considerarmos aqueles que não 

estão mais aqui:  

 

É preciso falar do fantasma, até mesmo ao fantasma e com ele, uma 
vez que nenhuma ética, nenhuma política, revolucionaria ou não, 
parece possível, pensável e justa, sem reconhecer em seu principio o 
respeito por esses outros que não estão mais ou por esses outros 
que ainda não estão aí, presentemente vivos, quer já estejam mortos, 
quer ainda não tenham nascido. [...]. (DERRIDA, 1994, p. 11) 

 

 Derrida, portanto, levanta a questão da herança, da tradição. Para ele, 

não é possível haver justiça ou ética sem levar em consideração nossos 

espectros, os que não estão mais aqui ―presentemente vivos‖. Isto é, aqueles 

que fazem parte de nosso passado e os que estão por vir. 

 Além disso, Derrida afirma também que a ética só será ética quando 

contaminada pelo não ético. Ele considera que a ética é pervertível, e que tal 

condição é positiva, já que a ética nos impele a buscar os valores positivos. 
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Assim, o fato da ética ser pervertível possibilita uma visão decisionista de ética 

(BENNINGTON, 2004, p. 24 - 26).  

 As decisões e responsabilidades que possibilitam a ética possuem uma 

relação com o outro. É através do outro que o eu toma tais decisões. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o eu só é o eu à medida que decide abrigar o 

outro em si mesmo: 

 

[...] se pretendemos falar inteligivelmente a respeito de decisões e 
responsabilidades, então devemos reconhecer que elas têm lugar 
através do outro, e que o seu ter lugar ―em mim‖ nos diz algo a 
respeito do outro (já) em mim, de forma que, seguindo um outro 
―axioma‖ do pensamento desconstrutivista, ―eu‖ sou apenas na 
medida em que já abrigo (escolho) o outro em mim; se apenas, como 
indicamos no início deste esboço, na medida em que, para ser eu 
mesmo, devo aceitar como minha alteridade da ―tradição‖ 
(minimamente na forma da língua que eu falo, mas que nunca 
escolhi‖, e sob o nome que me foi dado, mas o qual eu nunca, eu 
mesmo, me dei). Aqui também Derrida encontra-se explicitamente 
estendendo (e, dessa forma, também respeitosamente contestando) 
Lévinas: [...]. (BENNINGTON, 2004, p. 27 – 28) 

 

 Aqui podemos ressaltar que há uma diferença entre o pensamento de 

Lévinas e o de Derrida no que tange à questão do acolhimento do outro pelo 

eu. Para Lévinas, a decisão de aceitar a acolhida pelo eu é sempre do outro. É 

o outro que diz sim. Já para Derrida, quem diz sim é o eu. É dele a decisão de 

acolher e oferecer hospitalidade.  

 Essa peculiaridade do pensamento de Derrida com relação à concepção 

levinasiana da alteridade é considerada, por alguns autores, como sendo uma 

radicalização que Derrida realiza do pensamento de Lévinas. 

 Já para Bennington, esse novo olhar de Derrida sobre a noção 

levinasiana de alteridade é, em realidade, um desdobramento dessa idéia de 

alteridade. Já para os levinasianos, Derrida não radicaliza, mas sim reduz o 

conceito de alteridade de Lévinas. Isso porque Derrida contesta a 

absolutização do outro levinasiano. É como se Derrida tornasse o outro menos 

outro aos olhos de Lévinas. 

 De qualquer modo, reduzindo ou radicalizando, Derrida, ao escapar 

dessa alteridade absoluta, acaba escapando também da idéia de que a ética é 

a ―filosofia primeira‖, em lugar da ontologia:  
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No presente contexto, a conseqüência desse pensamento sobre a 
diferença ou alteridade como não absolutas é o que salva Derrida da 
tentativa de Lévinas de situar o ético, enquanto tal, como ―filosofia 
primeira‖, contra a ontologia, [...] (BENNINGTON, 2004, p. 30). 

 

 A dita radicalização de Derrida advém da questão da terceira parte. A 

terceira parte traria uma pluralização ao outro, rompendo, de algum modo, com 

a relação dual do eu / outro, relação esta essencial para a constituição do ético. 

É essa relação, ainda que assimétrica, que possibilita o ético: 

 

A questão de Derrida deriva-se daquilo que acabamos de considerar 
a respeito da figura da terceira parte: pois se a terceira parte torna 
possível a relação ética enquanto tal ao instigar uma contaminação 
originária e necessária de sua pureza, então o traço definidor do ético 
(a figura dual do face a face, ainda que assimétrico) tende a perder-
se na perspectiva de uma multiplicidade de relações introduzidas pela 
abertura à terceira parte em geral. Nesse caso, poderíamos dizer que 
estamos tanto no domínio da política quanto no da ética. 
(BENNINGTON, 2004, p. 30 – 31) 

 

 A terceira parte, sob o ponto de vista derridiano, ou seja, um outro outro 

do outro, ronda a relação face a face do eu com o outro. É essa intervenção 

que possibilitaria a justiça (pelo menos, no âmbito do direito). Assim, podemos 

dizer que a terceira parte reside no âmbito político, da justiça institucionalizada. 

 Para Derrida, essa intervenção da terceira parte que contamina a 

relação dual do eu e do outro é necessária. Isso porque, caso houvesse uma 

relação ética pura entre o eu e o outro, tal relação seria uma relação de 

violência. O eu deve tudo ao outro, e o outro demanda tudo do eu. A terceira 

parte é aquela que intervém, possibilitando que o eu decida pelo ético em favor 

do terceiro. É aqui que a ética tem a chance de ser ética. Sendo assim, a 

relação ética dual do face a face se protege na figura da terceira parte contra 

uma possível violência ética.  

 No entanto, isso revela que a relação ética nunca será pura, como se 

supõe. Para Derrida, a terceira parte também violenta, ainda que virtualmente, 

―a pureza do desejo ético pelo único‖ (BENNINGTON, 2004, p. 22). 

 Outra questão relevante é a noção de uma ética derridiana que está por 

vir. Qual é a relação que Derrida estabelece entre a ética e o tempo (História)? 

Como se dão as relações entre passado, presente e futuro? 
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 Há, sem dúvida, uma relação com o passado, com os espectros, com 

nossa herança (tradição). Quando em Espectros de Marx (1994), Derrida 

menciona em seu Exórdio que devemos aprender a viver, menciona os 

espectros, relacionando-os com o passado, mas também com o que está por 

vir. Isso porque, ao referir-se aos espectros, refere-se aos que ainda não estão 

aí, ―presentemente vivos‖ (DERRIDA, 1994, p. 11). Os que não estão 

―presentemente vivos‖ são os que já se foram, mas também os que ainda virão. 

Sua relação com nossa herança inverte-se, abre uma fresta, ou, como diria 

Walter Benjamin (1892 - 1940), é ―a porta estreita pela qual podia penetrar o 

Messias‖ (BENJAMIN, 1994, p. 232). 

 Isso quer dizer que o passado e o por vir estão presentemente em jogo. 

Ao tratar do perigo que ronda a tradição e os que a recebem, Benjamin afirma 

que tal perigo ameaça não apenas os que aqui estão, mas também os mortos, 

que não estão em segurança: 

 

O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a 
recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes 
dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso 
arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois 
o Messias não vem apenas como salvador; ele vem também como o 
vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas 
da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que 
também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E 
esse inimigo não tem cessado de vencer. (BENJAMIN, 1994, p. 224 – 
225) 

 

 Sendo assim, podemos afirmar que o por vir está sempre em jogo, ainda 

que não ―presentemente vivo‖. O mesmo se dá com a ética por vir, presente e 

não presente. A ética está em jogo, em questão, mas não se realiza 

imediatamente, simultaneamente. Está por vir, sempre. 

 No âmbito da ética, a relação dual entre o eu e outro, contaminada pela 

terceira parte, possibilita a negociação em um ambiente sem regras pré-

estabelecidas. Essa negociação, que se dá por meio da palavra, é capaz de 

em um por vir, ser um ―sim‖ ou um ―não‖. O momento ético poderá ser ético ou 

não ético. É essa possibilidade de transformação da ética que permite tomadas 

de decisão que sejam éticas. E essa abertura pode ser entendida como uma 

fresta, a porta estreita de uma possibilidade ética outra, que está por vir. 
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 E a literatura, a nosso ver, é o instrumento que, através da palavra, 

possibilita o surgimento de portas estreitas ou vários corredores a partir de uma 

mesma porta estreita. Não importa. É por essa fresta aberta pela literatura que 

a ética se faz possível. É a brecha ou a abertura de uma ética que pode vir a 

ser ética ou não ética. Mas o que nos impele a sermos éticos? 

 Para Derrida, a própria relação de alteridade consiste na ética, a qual 

nos levaria a buscar o Bom, o Justo, indesconstrutíveis como a Justiça. É 

importante ressaltar que a idéia de Bom e Justo é tão-somente um horizonte 

apontado por Derrida. No entanto, para ele, a relação de alteridade nos 

impeliria a tomar decisões éticas. Ou, como diria a poeta portuguesa Sophia de 

Mello B. Andresen, aquele que busca uma relação justa seja com a pedra, com 

a árvore ou com o rio, será levado a procurar uma relação justa com o homem 

(ANDRESEN, 1964, não paginado). 

 Também para Lévinas, é a linguagem que nos impele a fazer justiça, já 

que ela nos provoca o ímpeto de ajustar as palavras às coisas. Isso é fazer 

justeza, e, em última análise, é fazer justiça, é ser ético. A própria relação dual 

do face a face nos invoca a buscarmos a linguagem. É o desejo de 

transcendência para Lévinas. E a terceira parte nos leva à possibilidade de 

justiça. 

 Há a porta estreita do ético, e há portas estreitas pelas quais a literatura, 

e claro, a poesia, nos conduzem. Memória e resistência; justiça e ética; 

herança, presente e porvir: estreitos caminhos pelos quais somos levados 

pelas mãos do pensar, gestado pela poesia, e em última instância, pela 

literatura.  
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2 POESIA EM ESTADOS DE ANOMIA 

 

 Propomos neste segundo capítulo realizar a releitura de quatro poemas, 

cujo período histórico em que foram produzidos e/ou a temática da qual tratam 

nos fazem voltar o olhar para um momento singular da história da Espanha: a 

Guerra Civil Espanhola (1936 – 1939). 

 A opção por este período histórico se faz devido às repercussões até 

hoje vivenciadas pelos espanhóis, cujos reflexos podem ser observados 

através da literatura, e, conseqüentemente, da poesia. 

 É importante ressaltar que não pretendemos apenas fixar-nos no 

período da Guerra Civil e do pós-guerra, mas também no momento que a 

antecede, pois uma Guerra não se faz de um momento a outro. Daí nossa 

escolha não só de poemas de autores como Antonio Machado (1875 – 1939) e 

Miguel Hernández (1910 – 1942), cujos poemas datam de 1936 e 1937-1939, 

respectivamente, mas do mesmo modo, de Federico García Lorca (1898 – 

1936), assassinado durante o período da pré-guerra, e que seguiu produzindo 

até seus últimos dias de vida. Pretendemos, ainda, observar como é feita a 

releitura desse período por um olhar contemporâneo, como o do poeta galego 

Manuel Rivas (1957). 

Os poemas escolhidos consistem em olhares em direção ao outro, o que 

parece ser uma indicação inicial da possibilidade de haver uma aproximação 

entre eles. García Lorca escreve Llanto por Ignacio Sanchez Mejías (1935) em 

homenagem a seu amigo morto em uma tourada. Antonio Machado, no ano 

seguinte (1936), escreve El crimen fue en Granada, em homenagem ao próprio 

García Lorca, assassinado pelas forças nacionalistas. El tren de los heridos, de 

Miguel Hernández, escrito entre os anos de 1937 e 1939 (os últimos três anos 

da guerra na Espanha), descreve a morte como um trem agonizante que leva 

os mortos na guerra. Finalmente, Pan negro (1985), de Manuel Rivas, é 

dedicado a seus avôs e ao filho, relembrando os tempos difíceis de fome e de 

miséria. É um poema que traz à tona uma memória, que, como diz a voz do 

poema, não é sua, bem como nos remete ao futuro, às memórias futuras, 

abrindo uma fresta para o por vir.  

O espaço que se abre ao outro em situações de anomia, ou seja, de 

uma ausência de normas, é o que permitiria, segundo Jacques Derrida (1930 – 
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2004), o surgimento de uma ética outra, que está por vir, que não é 

previamente estabelecida, mas seria negociada em cada situação.  

Nesse sentido, vale relembrar que os poemas acima mencionados foram 

escritos em situações de exceção, violência, ou de ditadura, ou então, como é 

o caso de Pan negro, remonta-nos a uma memória da guerra e da fome. 

Seriam, portanto, vozes que aparecem em estados de exceção, e que abrem 

um caminho para outra ética, e não para a já estabelecida. São vozes da 

possibilidade para o não esperado. 

Como sabemos, Derrida considera que a ética deve ser compreendida 

não como um conjunto de regras morais a serem seguidas, mas sim como uma 

tomada de decisão, uma atitude para com o outro (DERRIDA, 2001, não 

paginado). 

 Desse modo, ética, sob o ponto de vista de Derrida, pressupõe a 

ausência de um sistema de regras morais. Aqui reside o paradoxo: para que se 

tome uma decisão ética, não pode haver ética. As regras ou normas devem ser 

negociadas, a cada situação que se apresenta. 

 É dessa negociação das regras não previamente estabelecidas que 

pode surgir a responsabilidade para com o outro. Segundo Derrida, é nesse 

jogo de reinvenção de cada situação em particular que se aprende a viver, 

através do outro e da morte (DERRIDA, 1994, p. 9). 

 Para ele, a experiência de aprender a viver é algo que ocorre entre a 

vida e a morte. É necessário, portanto, considerar os espectros dos que não 

estão mais aqui, ―presentemente vivos‖ (DERRIDA, 1994, p. 11), os fantasmas, 

nossa herança. É por meio do assombro, de uma presença não presente, que 

a vida se significa. A presença do espectro, que não está vivo, mas ressurge 

para os vivos, é a fresta capaz de possibilitar-nos outro olhar, e alterar o até 

então dado como certo, o esperado.  

 É por esses motivos que acreditamos que a Literatura, inclusive por seu 

caráter polissêmico, é das áreas do conhecimento uma das que melhor se 

presta para o convívio com o inesperado, e para o possível contato com os que 

não estão ―presentemente vivos‖, como os espectros. Nesse sentido, Evando 

Nascimento, ao comentar o pensamento de Derrida observa que: 
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Discursos-limite como a psicanálise e a literatura podem, sem álibi, 
nos ajudar a pensar o advento do outro radical. Derrida não propõe 
com isso uma nova utopia, pois a hospitalidade incondicional e a 
amizade para além do fraterno requerem a experiência, sem a qual 
girariam ―na longa azul gaiola‖ (Drummond) da abstração. Isso 
configura o projeto virtual e real de uma ―democracia por vir‖. Nesse 
caso, a literatura, mais do que a psicanálise, estaria apta a responder 
ao apelo do desconhecido, já que sabemos o quanto o movimento 
psicanalítico – desde Freud e apesar da força de seu pensamento – 
se deixou ainda marcar por formas de crueldade e de exclusão 
soberanas. (NASCIMENTO apud DERRIDA, 2001, não paginado) 

 

 Nesse diapasão, Derrida considera que nenhuma ética parece possível 

ou pensável ou justa, sem considerarmos aqueles que não estão mais aqui: os 

espectros, nossa herança (DERRIDA, 1994, p. 11-12). 

 É por essa razão que essa experiência entre a vida e a morte se realiza 

de forma tão contundente em situações de conflito, como na guerra, estado de 

exceção, no qual as regras morais, bem como as convenções sociais são 

desfeitas, propiciando o surgimento de uma situação de anomia. Entendemos 

aqui anomia por um estado de suspensão da lei. Não a lei jurídica, mas a lei ou 

a norma do previamente esperado. A não existência de uma ética previamente 

esperada propiciaria o surgimento de uma eticidade da ética, termo utilizado 

por Derrida para referir-se à tomada de decisão que considera o outro. 

 Ademais, pretendemos realizar a releitura dos poemas acima 

mencionados a partir da visão do crítico literário espanhol Carlos Bousoño 

(1923), que parte do principio de que poesia é comunicação: 

 

 
[...] poesía es la comunicación, establecida con meras palabras, de 
un conocimiento de muy especial índole: el conocimiento de un 
contenido psíquico tal como es: o sea, de un contenido psíquico como 
un todo particular, como síntesis intuitiva, única, de lo conceptual – 

sensorial – afectivo. (BOUSOÑO, 1966, p. 19)
17 

 

 Tal definição nos interessa uma vez que a partir dessa idéia de poesia 

como comunicação, se estabelece a relação entre a voz do poema e o outro. 

Afinal, comunicar-se é dirigir-se ao outro. 

                                                
17

 [...] poesia é a comunicação, estabelecida com meras palavras, de um conhecimento de 
índole muito especial: o conhecimento de um conteúdo psíquico tal como é: ou seja, de um 
conteúdo psíquico como um todo particular, como síntesis intuitiva, única, do conceitual – 
sensorial – afetivo. (BOUSOÑO, 1966, p. 19)  
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 No que tange ao fato de Bousoño considerar a poesia como ato de 

comunicação, no qual há a transferência de um conhecimento de conteúdo 

psíquico como um todo particular, entendemos que ainda assim, a poesia 

sempre possuirá em si uma face universal. Isso porque, como o próprio 

Bousoño nos explica, a poesia, ainda que trate de elementos psíquicos 

particulares, sempre expressará uma dimensão coletiva de uma experiência. É 

o que a torna universal: 

 

La poesía es universal porque el pensamiento que en ella reside no 
es, en postrer esquematización, nuevo. Lo que por algún sitio ha de 
ser nuevo es la manera en que ese pensamiento tópico (o sea, esa 
dimensión colectiva de la experiencia) queda asumido por un ser 
humano singular. En el poema nos importa, pues, esto último y no lo 
primero, que únicamente aparece, repito, como medio o soporte de 
un fin que consiste en los elementos personalizantes de la expresión: 

el sentimiento, la sensorialidad. (BOUSOÑO, 1996, p. 23-24)
18 

 

 A poesia é universal, portanto, por apresentar um conhecimento 

reconhecível pela humanidade. O singular é o modo como esse conhecimento / 

experiência é apresentado pelo poeta, por aquele que a organiza esteticamente 

em forma de poema. 

 Por esses motivos, pretendemos estabelecer uma aproximação entre as 

vozes dos poemas selecionados e a voz derridiana que nos apresenta a 

possibilidade de uma fresta, de uma ética por vir. 

 

2.1 ―LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS‖ (1935) 

 

 O primeiro poema é Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico 

García Lorca, escrito em 1935 pelo poeta granadino em homenagem a um 

amigo, o toureiro intelectual Ignacio Sánchez Mejías (BROWN, 1993, p. 162). 

Isso porque, Sánchez Mejías era amigo não apenas de García Lorca, mas 

também de muitos poetas e intelectuais que compunham a denominada 

Geração de 27, na qual García Lorca está inserido.  

                                                
18

 A poesia é universal porque o pensamento que nela reside não é, em última 
esquematização, novo. O que de algum modo há de ser novo é a maneira como esse 
pensamento tópico (ou seja, essa dimensão coletiva da experiência) é assumido por um ser 
humano singular. No poema importa-nos, pois, este último e não o primeiro, que unicamente 
aparece, repito, como meio ou suporte de um fim que consiste nos elementos que 
personalizam a expressão: o sentimento, a sensorialidade. (BOUSOÑO, 1996, p. 23-24)

 
  

 



43 

 

 O poema é uma elegia ao toureiro morto devido a um acidente durante 

uma tourada em agosto de 1934. É, de fato, uma emocionada homenagem 

que, em um primeiro momento, parece apenas representar ―la función 

tradicional del lamento fúnebre‖ (BROWN, 1993, p. 162)19. No entanto, 

queremos demonstrar como o uso dos símbolos e a forma como são 

manipulados por seu autor (símbolos esses presentes em grande parte da sua 

obra poética), abrem uma fresta para um novo modo de olhar o outro, a morte 

e porque não, a vida. A fresta à qual nos referimos pode ser o horizonte que 

nos apresenta Derrida, através do tratamento dado por ele ao que seria ética, 

conforme anteriormente mencionado. 

 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935) foi escrito um ano antes do 

assassinato de García Lorca. Está dividido em quatro partes: 1- La cogida y la 

muerte; 2 – La sangre derramada; 3 – Cuerpo presente; 4 – Alma ausente. 

Nesse poema, a morte é descrita como um processo que se desenvolve por 

etapas.  

 A primeira parte do poema é a etapa em que se constata a morte de 

Ignacio. O termo cogida nos remete à cornada, ―acto de coger el toro a un 

torero‖ (Diccionario de la Real Academia Española, 2011, não paginado) 20 . Ou 

seja, como o momento em que o touro consegue atingir seu opositor com seus 

chifres. (MELO FRANCO, 2009, p. 17). 

 A tourada, para García Lorca, é um jogo onde a vida é o objeto lançado 

à sorte. Nesse sentido, ao tratar do duende, em sua conferência Teoría y juego 

del duende, García Lorca comenta sobre a tourada como sendo uma espécie 

de jogo: 

 

En los toros adquiere sus acentos más impresionantes, porque tiene 
que luchar, por un lado, con la muerte que puede destruirlo, y por otro 
lado, con la geometría, con la medida base fundamental de la fiesta. 
El toro tiene su órbita, el torero la suya, y entre órbita y órbita un 
punto de peligro donde está el vértice del terrible juego. 
[…] 

                                                
19

 ―a função tradicional do lamento fúnebre‖ (BROWN, 1993, p. 162)  
 
 
20

 ―ato de pegar o touro a um toureiro‖ (Diccionario de la Real Academia Española, 2010, não 
paginado)  
 
 



44 

 

El torero que asusta al público en la plaza con su temeridad no torea, 
sino que está en ese plano ridículo, al alcance de cualquier hombre, 
de jugarse la vida; en cambio, el torero mordido por el duende da una 
lección de música pitagórica y hace olvidar que tira constantemente el 

corazón sobre los cuernos. (GARCÍA LORCA, 1960, p. 46)
 21 

 

 Para o poeta granadino, o duende é lutar, é um poder, é um não pensar 

(GARCÍA LORCA, 1960, p. 37). Quando essa força quase sobrenatural atua 

sobre os participantes da tourada, dá-lhes sentido, ainda que a vida de ambos 

esteja lançada à sorte. 

Em um nível simbólico, há ainda a possibilidade de realizar-se uma 

relação entre a fúria dos touros com a brutalidade humana. Ao mencionar a 

fúria dos touros, Melo Franco comenta: 

 

[...] cuja fúria encontra nos homens um correlato identificador, onde a 
vitória do touro é a vitória dos instintos humanos brutais, contra os 
quais o toureiro luta, sendo este na arena o representante da 
humanidade, que luta por atingir um status espiritual elevado. (MELO 

FRANCO, 2009, p. 29). 
 

 Tal aproximação entre a fúria animal e os instintos brutais humanos 

versus o toureiro e o sentido de humanidade, em Llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías, terá como resultado a vitória da fúria e da brutalidade. O poema, 

portanto, seria talvez a voz que nos conclamaria a um olhar para os mortos 

e/ou vencidos pela brutalidade, pela violência, e quem sabe, pela guerra. A voz 

do poema poderia ser a voz dos que sucumbiram à força brutal. 

Ademais, tendo em vista a conformação de uma corrida de toros, 

poderíamos considerá-la como um espaço de conflito. Sendo assim, constitui-

se como uma situação em que há a possibilidade de que a ausência de regras 

se instale, isto é, de um estado de anomia, como ocorre nos estados de 

exceção (como em uma guerra, por exemplo). 

                                                
21

 Nos touros adquire seus acentos mais impressionantes, porque tem que lutar, por um lado, 
com a morte que pode destruí-lo, e por outro lado, com a geometria, com a medida base 
fundamental da festa. 
O touro possui sua órbita, o toureiro a sua, e entre órbita e órbita um ponto de perigo onde está 
o vértice do terrível jogo. […]. O toureiro que assusta o público na praça com sua temeridade 
não toureia, mas sim está nesse plano ridículo, ao alcance de qualquer homem, de arriscar a 
vida; de outro modo, o toureiro mordido pelo duende da uma lição de música pitagórica e faz 
esquecer que lança constantemente o coração sobre os chifres. (GARCÍA LORCA, 1960, p. 46)  
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Considerando-se que houvesse um possível desfecho esperado, isto é, 

a vitória do toureiro sobre o touro, tal situação nos demonstraria que as regras 

estariam suspensas, uma vez que é o touro quem mata. Essa possibilidade de 

um final esperado surge a partir de como se configura a tourada. Todo o 

cenário é montado a favor do toureiro.  

Vale ressaltar que não emitimos aqui juízo de valor com respeito à 

tourada. A descrição que passamos a realizar com relação à tourada tem por 

intuito tão-somente dar embasamento ao leitor quanto a essa prática. 

A forma de lidia (como é conhecido o confronto entre toureiro e touro) 

mais conhecida é a lidia a pie, isto é, a pé, já que há também a modalidade em 

que o toureiro enfrenta o touro a cavalo (rejoneo). A lidia a pé surge na 

Espanha desde o século XVIII. 

O toureiro, também denominado matador, diestro ou espada, é aquele 

designado para enfrentar o touro. Recebe o auxilio dos subalternos, e junto 

com eles forma o que se conhece por cuadrilla. Cabe a essa cuadrilla integrada 

por banderilleros, mozo de espadas e picador auxiliar o toureiro, com o intuito 

de cansar o touro. 

Os banderilleros se utilizam das banderillas, que são ―hastes de madeira 

decoradas com papéis e tecidos coloridos, com pontas de ferro em forma de 

ferrão‖ (MELO FRANCO, 2009, p. 31). Seu uso tem por objetivo ir minando a 

força do animal, já que tais hastes são estocadas no lombo do touro. 

O mozo de espadas colabora diretamente com o toureiro, e o picador 

leva consigo uma vara longa com ponta metálica para estocar o touro, para 

tentar evitar que o animal levante a cabeça. 

Além dos subalternos, o toureiro faz uso da capa, elemento que, de 

acordo com a movimentação que o toureiro dá a esse objeto, é capaz de 

conduzir o touro para a direção que o toureiro desejar. A capa é um elemento 

utilizado para confundir o touro. 

Embora possa haver opiniões contrárias, consideramos que tal cenário 

sugere que o esperado é de fato a morte do touro e não a do toureiro. Em 

termos simbólicos, à medida que essa espera é invertida, entendemos que há 

uma suspensão das normas, e o estado de anomia se instala, abrindo-se uma 
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fresta para o desconhecido. Carlos Bousoño (1923) diria que houve uma 

―ruptura con lo psicológicamente esperado‖ (BOUSOÑO, 1966, p. 274) 22.  

 Retornando à primeira parte do poema (1 – La cogida y la muerte), é 

nela descrita a cena em que o toureiro, já ferido, é acudido. Tal canto é 

entremeado pelo verso ―a las cinco de la tarde”, horário em que costumam ser 

realizadas as touradas. A repetição do referido verso dá ritmo e intensidade à 

cena, mas também consiste em um recurso de precisão, bastante comum nas 

canções populares de tradição espanhola:  

 

El Llanto por Ignacio Sánchez Mejías recoge una vez más esos ―que‖ 
y ―que no‖ del canto de las coplas, hace una breve inclinación __ la 
señala Díaz-Plaja __ al recuerdo de Jorge Manrique y otra a los 
proverbiales toros de Guisando, y lleva al paroxismo un 
procedimiento popular usado por García Lorca en otras ocasiones: 
señalar insistiendo, una hora precisa, reiterando incesantemente ese 
―Viento estancado / a las cinco de la tarde‖ (―Tres historias del 
viento‖). Partiendo de la ingenua precisión popular, el poeta llega a 
hacer girar el universo alrededor de una sola hora ciega y fija. Ya 
puede cantar en cualquier orilla del mundo porque ya ha hecho suya 

la sal de su tierra. (DEVOTO; SPITZER, 1984, p. 388)
23 

 

 Nos versos ―cuando la plaza se cubrió de yodo / a las cinco de la tarde, / 

la muerte puso huevos en la herida / a las cinco de la tarde” (GARCÍA LORCA, 

1996, p. 510), o poema refere-se à morte não imediata de Sánchez Mejías. Em 

realidade, Ignacio morre de gangrena, a qual se instalaria horas depois do 

acidente na arena.  

 Nesse sentido, a etapa final da primeira parte narra tal fato por meio dos 

seguintes versos:  

 

A lo lejos ya viene la gangrena 
a las cinco de la tarde 
Trompa de lirio por las verdes ingles 
a las cinco de la tarde. 
Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la tarde, 
Y el gentío rompía ventanas  

                                                
22

 ―ruptura com o psicologicamente esperado‖ (BOUSOÑO, 1966, p. 274)  
23

 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías traz uma vez mais esses ―que‖ e ―que no‖ do canto das 
coplas, faz uma breve inclinação __ a assinala Díaz-Plaja __ recordando Jorge Manrique e 
outra aos proverbiais touros de Guisando, e leva à culminância um procedimento popular 
usado por García Lorca em outras ocasiões: assinalar insistindo, uma hora precisa, reiterando 
incessantemente esse ―Viento estancado / a las cinco de la tarde‖ (―Tres historias del viento‖). 
Partindo da ingênua precisão popular, o poeta chega a fazer girar o universo em torno de uma 
única hora cega e fixa. Já pode cantar em qualquer parte do mundo porque já fez sua a sal de 
sua terra. (DEVOTO; SPITZER, 1984, p. 388)
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a las cinco de tarde. 
A las cinco de la tarde. 
¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
¡Eran las cinco en todos los relojes!  
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 512) 

 

 A gangrena é anunciada por meio da trompa de lirio. São as feridas em 

forma de flor ou de sol que se instalam na virilha do toureiro (verdes ingles). O 

lírio, que é branco, é usado com freqüência como metáfora da morte, pálida e 

branca, pela ausência de sangue. 

 Com respeito a essa imagem, podemos ainda mencionar a leitura feita 

por José Carlos Lisboa (1902 – 1994). O crítico literário relaciona a imagem da 

flor com o órgão sexual do toureiro ferido (LISBOA, 1983, p. 216): 

 

A transfiguração do sexo tem outros precedentes em Lorca, [...]. 
A mais ousada, porém, está no Llanto por Ignacio (fora do 
Romancero), ao referir-se ao órgão masculino do toureiro agonizante 
como: 
―Trompa de lírio por las verdes ingles.‖ 
Aqui se neutraliza a crueza do detalhe através de nova imagem floral 
e está justamente apoiada na analogia física do órgão e da flor _ com 
o seu valor emblemático de pureza realçando a metáfora.  
(LISBOA, 1983, p. 216) 

 

 A primeira parte encerra-se, então, fazendo referência mais uma vez à 

hora crepuscular, que agora toma tons de maior alcance (―¡Eran las cinco en 

todos los relojes!‖), prenunciando a identidade da tragédia individual com a 

tragédia universal (humana). 

 Na segunda parte do poema (2 – La sangre derramada), a voz poética 

evoca a lua para que ela traga a noite e, assim, possa esconder o sangue 

derramado de Ignacio: 

 

2. LA SANGRE DERRAMADA 
 
¡Que no quiero verla! 
 
Dile a la luna que venga, que no quiero 
ver la sangre de Ignacio sobre la arena. 
 
¡Que no quiero verla! 
 
La luna de par en par. 
Caballo de nubes quietas, 
y la plaza gris del sueño 
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con sauces en las barreras. 
 
¡Que no quiero verla! 
Que mi recuerdo se quema. 
¡Avisad a los jazmines 
con su blancura pequeña! 
 
¡Que no quiero verla! 
[...] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 512) 

 

 García Lorca faz alusão ainda aos touros de Guisando, esculturas que 

se encontram na Província de Ávila: 

 

La vaca del viejo mundo 
Pasaba su triste lengua 
Sobre un hocico de sangres 
Derramadas en la arena, 
Y los toros de guisando, 
Casi muerte y casi piedra, 
Mugieron como dos siglos 
Hartos de pisar la tierra. 
No. 
¡Que no quiero verla! 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 514) 

 

 Essas estátuas são usadas como imagens por outros escritores 

espanhóis, como Miguel de Cervantes (1547 – 1616), por exemplo. Aqui García 

Lorca os apresenta como seres quase mortos, quase de pedra, que sofrem 

com a morte iminente do toureiro: 

 

Touros de Guisando são um conjunto de esculturas ibero-célticas que 
se localiza na serra de Guisando, na Província de Ávila, Espanha. 
Tratam-se de esculturas realizadas em granito, que representam 
quadrúpedes, identificados como touros. Crê-se que foram realizados 
no séc. II a.C. Os touros de Guisando estiveram presentes em obras 
literárias espanholas de todos os tempos. Cervantes os cita várias 

vezes no Quixote. (MELO FRANCO, 2009, p. 27) 
 

 Ao evocar imagens como essas dos Touros de Guisando, García Lorca 

conclama os espectros de outros escritores, como Cervantes, por exemplo, que 

fazem referência a essas esculturas.  

A morte irremediável do toureiro é apresentada na terceira parte do 

poema, intitulada 3 – Cuerpo presente. Constate-se que o toureiro toma o lugar 

do touro, recebendo a cabeça de escuro minotauro. O trágico destino, a 

princípio, reservado para o touro, a fera a ser abatida pelo homem, se volta 
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contra o toureiro agressor. O toureiro instiga o touro para que este seja 

finalmente abatido. No entanto, aqui é o touro que o vence, e o toureiro toma o 

seu lugar na morte. Simbolicamente, não é demasiado recordar a imagem do 

touro como a brutalidade humana, e a do toureiro como o sentido de 

humanidade:  

 

3. CUERPO PRESENTE 
[...] 
Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. 
Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura: 
la muerte le ha cubierto de pálidos azufres 
y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. 
 
Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. 
El aire como loco deja su pecho hundido, 
y el Amor, empapado con lágrimas de nieve, 
se calienta en la cumbre de las ganaderías. 
[...] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 518) 

 

 

Nesse sentido, seria possível considerar que a morte de Ignacio rompe 

com o psicologicamente esperado (BOUSOÑO, 1966, p. 274-276). A morte 

esperada em uma tourada deveria ser a do touro. Não obstante, o que se 

observa no poema é o oposto, ou seja, a morte do toureiro.  

A tourada, como bem observa García Lorca em sua conferência Teoría y 

juego del duende (GARCÍA LORCA, 1960, p. 46), é um jogo onde o apostado é 

a própria vida. É nesse jogo que a vida do toureiro e a do touro são lançadas. 

Espera-se a morte do touro, diante de todo o cenário favorável ao toureiro. Mas 

quando isso não ocorre, é o inesperado que se instala, havendo, portanto, uma 

ruptura com o previamente aguardado. 

Na quarta e última parte do poema (4 – Alma ausente), a morte é o 

elemento transformador, capaz de tornar Ignacio irreconhecível: 

 

4.  ALMA AUSENTE 
 
No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de tu casa. 
No te conoce el niño ni la tarde 
porque te has muerto para siempre. 
 
No te conoce el lomo de la piedra, 
ni el raso negro donde te destrozas. 
No te conoce tu recuerdo mudo 
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porque te has muerto para siempre. 
 
El otoño vendrá con caracolas, 
uva de niebla y montes agrupados, 
pero nadie querrá mirar tus ojos 
porque te has muerto para siempre. 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 520) 

 

 A natureza não reconhece mais a Ignacio, porque este está 

definitivamente morto. A morte como elemento transformador, transfere o 

toureiro para outro plano, já que não está mais entre os seres viventes. Está 

agora sob a égide da morte, não mais sob as normas deste mundo. Está em 

uma situação de não – norma, ausência de lei. A voz do espectro tem a força 

que tem como espírito transformador por não estar subordinado aos interesses 

e conveniências que a norma estabelecida sugere. É nesse ponto que a 

tragédia pessoal tem o poder de retratar um drama da Humanidade. A morte de 

Ignacio não se finda nela própria, mas se perpetua pela potência do espectro 

que ela sugere. 

É então que a voz do poema extrai de uma tragédia pessoal (a perda de 

um amigo) um sentido de humanidade para com o outro: 

 

[…] 
Porque te has muerto para siempre, 
como todos los muertos de la Tierra, 
como todos los muertos que se olvidan 
en un montón de perros apagados. 
[…] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 520) 

 

Nessa estrofe, a morte de todos aqueles que são esquecidos é 

denunciada. Ao cantar a morte do toureiro, este já não será esquecido. A partir 

de uma aproximação com a idéia de ética derridiana, tais versos nos remetem 

à Literatura como cenário ideal (ou possível) para o surgimento de tomadas de 

decisão éticas, já que o inesperado é quase sempre possível para a Literatura. 

É nesse sentido que ainda que a motivação inicial para a criação do 

poema talvez tenha sido tão-somente a relação pessoal e emocional de García 

Lorca com seu amigo toureiro, há momentos no poema em que ocorre uma 

ruptura com essa motivação inicial. Tal ruptura se dá quando o poema extrai do 

trágico ocorrido na vida de dois amigos o sentido de humanidade para com o 

outro. Para Derrida, não há socius sem o outro. É nesse momento que a 
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historia pessoal deixa de ser patrimônio individual, e passa a ser patrimônio da 

humanidade, na forma de memória. 

Nesse sentido, ainda que o poema tenha sido escrito um ano antes do 

inicio da Guerra Civil Espanhola, não é demasiado lembrar o que ocorreu 

naquele período: a morte de muitos, inclusive a do próprio poeta, enterrados 

em valas comuns, nunca encontrados, até hoje ―como todos los muertos que 

se olvidan / en un montón de perros apagados‖ (GARCÍA LORCA, 1996, p. 

520). A elegia em homenagem à Ignacio Sánchez Mejías poderia ser um 

prenuncio da vitória da brutalidade sobre o sentido de Humanidade para com o 

outro, que viria a tomar conta da Espanha com a Guerra Civil e a posterior 

ditadura franquista. 

Lembremos que Sánchez Mejías, além de toureiro, teve forte atuação 

nos meios intelectuais da época, tendo contribuído para a formação da 

Geração de 27, na qual se insere García Lorca. A imagem da cabeça do 

minotauro tomando lugar da cabeça do homem como signo do pensamento 

crítico (―la muerte le ha cubierto de pálidos azufres / y le ha puesto cabeza de 

oscuro minotauro‖), prenuncia os tempos de brutalidade que estavam por vir.  

No mito grego do Minotauro, Teseu mata a fera com cabeça de touro e 

garras de leão com uma espada mágica, dada a ele por Ariadne, filha do Rei 

de Creta. No entanto, Teseu só consegue sair do labirinto porque possuía um 

novelo de lã, cujo fio foi sendo desenrolado para guardar o caminho de volta, 

em uma representação da vitória do intelecto sobre a brutalidade. 

Em termos simbólicos, o toureiro intelectual consistiria em uma 

prefiguração da derrota pela violência de todos aqueles que buscaram tomar 

decisões levando em consideração o outro, muitas vezes ao custo de suas 

próprias vidas. 

 

2.1.1 IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS: A PERSONAGEM 

 

 A Geração de 27 é assim denominada devido à celebração, naquele ano 

(1927), do terceiro centenário do poeta Luis de Góngora (1561 – 1627). É, 

portanto, organizado um encontro com os principais poetas daquela época em 

Sevilha. Tal encontro é organizado pelo Ateneo de Sevilla, e é realizado na já 

desaparecida Sociedad Económica de Amigos del País. 
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 Na viagem a Sevilha, naquele ano, em virtude do ciclo de conferencias 

que seriam ali realizadas, haverá uma figura em destaque. Essa figura é a de 

um toureiro, já um pouco afastado das plazas de toros, mas que subvencionará 

com suas próprias pesetas o ciclo de conferências organizado pelo Ateneo. 

Essa importante figura é o toureiro Ignacio Sánchez Mejías. 

 Com respeito à figura de Sánchez Mejías, Jorge Guillén (1893 - 1984) 

descreve a figura interessante que atraia a atenção dos poetas daquela 

geração, em seu prólogo para Federico García Lorca: Obras Completas (1960):  

 

Y un día – diciembre de 27 – Federico y algunos de sus compañeros 
vamos a Sevilla en excursión literaria. (Dámaso Alonso y Gerardo 
Diego lo han contado admirablemente). La excursión está patrocinada 
por un mecenas. Y este mecenas es… un torero. Personaje de primer 
orden, que será inmortal poéticamente gracias a los poetas de 
aquellos años. Ignacio Sánchez Mejías nos interesaba mucho, y no 
sólo por su hombría de gran sevillano y aquel porte de quien se 
jugara muchas veces la vida: ―la suerte o la muerte‖. Aquellas 
calidades, a las que nosotros – pobres de nosotros – no estábamos 
acostumbrados, podrían haberse resuelto en una gallardía pintoresca. 
Y no era así. Lo más sorprendente es que Ignacio discurría con una 
de las cabezas más claras de nuestro tiempo. En su mente no se 
embrollaban las ideas. Esta capacidad intelectual se extendía hasta 
los más finos escarceos irónicos. […] Y su elogio requería la palabra 
indispensable: ―inteligencia‖. Rafael Alberti fue el poeta preferido de 
Sánchez Mejías. […] Respecto a Federico, he de recordar el 
entusiasmo con que nos habló de Bodas de Sangre en el Palace, 
donde nos congregábamos una vez a la semana durante algunos 
meses del 33. Sánchez Mejías, uno de los primeros a quienes el 
autor leyó la obra, vio muy claro inmediatamente que Bodas de 
Sangre daba principio a una gran etapa dramática. Era fatal que la 
muerte de Ignacio inspirase a los dos insignes andaluces sus 
famosas elegías: el ―Llanto‖ y ―Verte y no verte‖. […]  

(GUILLÉN apud GARCÍA LORCA, 1960, p. 34 – 37)
24 
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 E um dia – dezembro de 27 – Federico e alguns de seus companheiros vamos a Sevilha em 
uma excursão literária. (Dámaso Alonso e Gerardo Diego o contaram admiravelmente). A 
excursão está patrocinada por um mecenas. E este mecenas é… um toreiro. Personagem de 
primeira ordem, que será imortal poeticamente graças aos poetas daqueles anos. Ignacio 
Sánchez Mejías nos interessava muito, e não somente por sua masculinidade de grande 
sevilhano e aquele porte de quem arriscou muitas vezes a vida: ―A sorte ou a morte‖. Aquelas 
qualidades, às quais nós – pobres de nós – não estávamos acostumados, poderiam ter se 
tornado uma galhardia pitoresca. E não era assim. O mais surpreendente é que Ignacio 
discorria com uma das cabeças mais claras de nosso tempo. Em sua mente não se misturavam 
as idéias. Esta capacidade intelectual se estendia até os mais finos escarcéus irónicos. […] E 
seu elogio requeria a palavra indispensável: ―inteligência‖. Rafael Alberti foi o poeta preferido 
de Sánchez Mejías. […] Com respeito a Federico, recordo o entusiasmo com que nos falou de 
Bodas de Sangre no Palace, onde nos congregávamos uma vez por semana durante alguns 
meses de 33. Sánchez Mejías, um dos primeiros a quem o autor leu a obra, viu muito claro 
imediatamente que Bodas de Sangre dava principio a uma grande etapa dramática. Era fatal 
que a morte de Ignacio inspirasse aos dois insignes andaluzes suas famosas elegias: o ―Llanto‖ 
e ―Verte y no verte‖. […] (GUILLÉN apud GARCÍA LORCA, 1960, p. 34 – 37)

 
  



53 

 

 Certamente, sem esse encontro, García Lorca e Rafael Alberti não 

teriam, tempos depois, escrito suas famosas elegias ao toureiro: Llanto por 

Ignacio Sanchez Mejías e Verte y no verte, respectivamente. 

 Alguns já conheciam a Ignacio, porém a grande maioria dos poetas de 

27 teria seu primeiro contato com ele naquele ciclo de conferências. 

Em realidade, parece ter sido Rafael Alberti o primeiro de sua geração a 

conhecê-lo. Isso devido a uma encomenda feita por Ignacio a Alberti para que 

este escrevesse um poema em homenagem ao sétimo aniversário da morte de 

Joselito, importante toureiro e cunhado de Ignacio. É nessa ocasião que Alberti 

escreve Joselito en su gloria.  

 Ignacio é sevilhano, nascido em 1891, filho do médico José Sánchez 

Mejías.  

 Ainda como estudante, já se interessa pela Literatura. Por outro lado, 

logo encontrará em seu caminho a Joselito, cujo nome de batismo é José 

Gómez Ortega (1895 – 1920), um importante toureiro, considerado um dos 

mais célebres da denominada Idade de Ouro da arte de tourear na Espanha. 

Além de dar as primeiras lições de tauromaquia a Ignacio, passará a ter uma 

relação familiar com este, pois virão a ser cunhados.  

 Ignacio não chega a concluir o Bachillerato (correspondente ao Ensino 

Médio), mas para não desagradar a seu pai, decide assistir às aulas do 

primeiro ano de Medicina como ouvinte. 

 Como não será possível manter tal situação, Ignacio decide ir à América 

como polizón (ou seja, clandestinamente) com seu amigo Enrique Ortega, El 

Cuco.  

 A partir de então, Sánchez Mejías inicia sua trajetória como toureiro. 

Passa a ser conhecido por sua forma destemida, beirando ao exagero ao 

enfrentar o perigo. É um toureiro de estilo ousado e espetaculoso. 

 Em 1922, anuncia sua despedida das touradas, sendo considerado 

naquele momento como um toureiro de valor, porém impopular. Para a 

surpresa de muitos, em 1924, volta a tourear.  

 É então uma das figuras mais interessantes do mundo das touradas de 

seu tempo. Os intelectuais se aproximam dele, e pouco a pouco, Sánchez 

Mejías se volta para o mundo das letras. 
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 Escreve e colabora com revistas taurinas, escreve por vezes as crônicas 

sobre as próprias touradas que realiza, mas também escreve ensaios sobre 

outros assuntos que não os relacionados ao mundo dos touros. Começa a 

escrever peças teatrais, e em 1927 volta a retirar-se das corridas de toros.  

 Nessa ocasião, já havia ocorrido o ciclo de conferencias em homenagem 

a Góngora. Ignacio torna-se o toureiro preferido de García Lorca, de Rafael 

Alberti, e de Dámaso Alonso.  

 Em 24 de março de 1928, Ignacio estréia sua primeira peça de teatro 

intitulada Sinrazón, no Teatro Calderón, de Madri. A peça do toureiro-autor é 

um grande acontecimento, especialmente pelo fato de ter por cenário um 

manicômio, e não um ambiente taurino. O público esperava que Ignacio 

escrevesse sim, mas sobre a arte de tourear, que produzisse histórias de 

toureiros e de embates da arena de touros. Ignacio foge à regra, e se aventura 

no mundo das letras com liberdade de artista.  

 Apesar do choque inicial, a peça é aplaudida pelo público em sua 

estréia, e recebe resenhas favoráveis de importantes críticos, como Ernesto 

Díez Canedo e Melchor Fernández Almagro. 

 Alguns meses depois, Ignacio estréia Zaya, sua segunda peça de teatro. 

Mais tarde escreve ainda a comédia Ni más ni menos, e Soledad. 

 Após alguns anos movimentados, entre idas a Nova York (onde escutará 

a primeira leitura em público de Poema del cante jondo, de García Lorca), 

Ignacio, já com quase quarenta e cinco anos, decide voltar às touradas. 

 No dia 11 de agosto de 1934, Ignacio substitui a Domingo Ortega (outro 

toureiro – intelectual da época), em Manzanares. Enfrenta um touro de Ayala, 

cujo nome, Granadino, nos remete à Granada, terra natal de García Lorca. 

 Ignacio recebe uma cornada de Granadino na virilha: o touro o volteia. 

Morre no dia 13 de agosto daquele ano devido à gangrena que se instala. 

 Com a morte de Ignacio, os jornais publicam a notícia, juntamente com a 

da morte do filho mais jovem de Alfonso XIII, na Áustria. Corre também a 

noticia do triunfo de Hitler no plebiscito alemão. 

A morte de Sánchez Mejías, em um nível simbólico, pode ser vista como 

uma prefiguração do que estaria por vir. A guerra civil que se instalaria, seguida 

da ditadura franquista, poderia ser vista como a derrota da intelectualidade, a 

qual na sua maioria apoiava o governo da Segunda República. A cabeça 
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intelectual seria coberta e sufocada pela cabeça da irracionalidade. A razão e o 

sentido de Humanidade seriam vencidos pela morte e pela brutalidade. 

Em três de novembro de 1934, García Lorca recita pela primeira vez 

para um grupo de amigos a elegia Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Em 13 

de agosto de 1935, exatamente um ano após a morte de Ignacio, Rafael Alberti 

torna público seu poema Verte y no verte, também em homenagem a Ignacio. 

Segundo Antonio Gallego Morell (1923 – 2009), nesse momento nasce o 

mito Ignacio Sánchez Mejías. Quiçá isso tenha ocorrido em função das 

diversas homenagens e poemas dedicados ao toureiro – escritor. Como 

exemplo disso, o poema de García Lorca foi imortalizado através de edições de 

luxo, gravações em discos e cassetes, diversas traduções e adaptações. 

Miguel Hernández, por exemplo, também o homenageia, e escreve uma 

elegia ao toureiro, e em outubro de 1934 finaliza sua obra teatral em versos, 

intitulada El torero más valiente. Miguel Hernández chega a enviar o texto para 

publicação na Revista Cruz y Raya, sem lograr êxito. Tampouco consegue 

realizar sua montagem no teatro.  

O fato é que em torno à figura exuberante e curiosa de Ignacio, surgem 

manifestações de vários artistas e poetas, que realizam uma serie de 

homenagens a partir de sua morte. E com isso, e segundo Gallego Morell, faz-

se o mito Sánchez Mejías, que já em vida atraía as mentes mais interessantes 

da intelectualidade espanhola de então.  

Sua figura transcende, portanto, ao homem que se dedicou às touradas, 

mas que também se lançou à arte de escrever com paixão e coragem, assim 

como se lançava diante dos touros. 

Assim como já foi dito anteriormente, em sua primeira peça de teatro 

(Sinrazón), Ignacio ousa ao escrever uma historia cujo cenário era um 

manicômio. O público esperava desse toureiro-dramaturgo historias de 

toureiros e de touros. Historias que recriassem o fio tênue que conduz touro e 

toureiro a desafiar a morte. Historias que recriassem talvez grandes façanhas 

daqueles que dominavam a tauromaquia. Mas, Ignacio, surpreendentemente, 

desafia seu próprio público, seus leitores / espectadores, como se touro 

fossem, e lança-lhes a capa/cortina que recobre a cena no teatro, e ao abri-la, 

oferece-lhes o manicômio. Uma peça cujo tema está recheado de questões 

psicanalíticas: 
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Los espectadores esperaban encontrar en la obra del entonces ex 
matador un rincón cualquiera de la Sevilla de la plaza de la 
Maestranza y Sánchez Mejías los llevó al imaginario Manicomio-
Palacio de la Reina Beatriz. El telón se alza con una voz de 
Nietzsche, en el ambiente de laboratorio moderno, con las batas 
blancas de médicos y ayudantes, de una clínica psiquiátrica. 
(GALLEGO MORELL, 1988, p. 28)

25 
 

 Sua personalidade desafiante aparece refletida já em sua primeira obra, 

e toda essa atmosfera que, de algum modo, é taurina, impetuosa, contribuiu, 

certamente, para a construção do mito Ignacio, que ao transcender o próprio 

homem, surge retratado em Llanto, um espelho de sua morte bruta e da 

herança que esse toureiro-escritor deixaria. Tal retrato nos faz pensar em uma 

releitura que transcende a elegia à Ignacio, levando-nos a outros que 

brutalmente foram, são e serão mortos. Vencidos não pela morte que há de vir 

para todos, mas pela morte imposta pela brutalidade das guerras e dos 

conflitos. 

 

2.1.2 UM LLANTO TAMBÉM PARA O OUTRO 

 

 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías é uma elegia a um homem morto em 

uma plaza de touros. Mas, o que se pretende aqui é uma releitura que vai para 

além da elegia a Ignacio. É uma elegia a Ignacio, mas ao tornar-se poema, 

torna-se discurso dirigido ao outro. 

 Recordemos mais uma vez a obra Schibboleth pour Paul Celan (1986), 

na qual Derrida discorre acerca da relação entre a data na qual o poeta 

escreve o poema e/ou sobre a qual ele escreve e o outro. Ele nos demonstra 

que o poema, ao recordar uma data ou um evento passado, se dirigirá sempre 

ao outro. O poema está para além da data e seu discurso transcende a data. O 

poema falará ao outro (DERRIDA, 1986, p. 21). 

 LLanto por Ignacio Sánchez Mejías, ao retratar a morte do toureiro- 

escritor, mantém viva a memória de Ignacio, mas também fala ao outro; 

                                                
25

 Os espectadores esperavam encontrar na obra do então ex-matador um recanto qualquer da 
Sevilha da praça da Maestranza e Sánchez Mejías os levou ao imaginário Manicomio-Palacio 
da Rainha Beatriz. A cortina se levanta com uma voz de Nietzsche, em um ambiente de 
laboratório moderno, com as roupas brancas de médicos e ajudantes, de uma clínica 
psiquiátrica. (GALLEGO MORELL, 1988, p. 28)  
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transcende-se a si mesmo. O poema transcende o próprio poema, pois, como 

nos ensina Derrida, sua fala sempre falará ao outro. 

 Assim, ainda que seja um poema datado, ainda que se refira a um 

evento em particular, sempre falará ao outro, a todos.  

 Nesse sentido, passemos à releitura de Llanto, o qual traz em si uma 

carga simbólica bastante intensa, como ocorre em praticamente toda a obra de 

García Lorca. Para demonstrar isso, buscaremos aproximar Llanto e as 

imagens ali apresentadas de outros poemas e obras de García Lorca, o que, a 

nosso ver, reforça a idéia de que o poeta ao expressar-se através de sua 

poesia dirige-se ao outro. Em Llanto, como veremos, a voz do poema expressa 

uma dor pessoal, mas que, em forma de poema, transcende as fronteiras do 

individual, e fala ao outro.  

 Como já foi dito anteriormente, o poema está dividido em quatro partes, 

e possui aproximadamente 220 versos, um dos mais extensos (senão, o mais 

extenso) dos poemas lorquianos. 

 Vale lembrar que, como nos ensina José Carlos Lisboa, qualquer 

exercício de interpretação de uma das obras de García Lorca possui sempre 

―milhares de portas abertas‖ (1983, p. 28). Não há como realizar um exercício 

exaustivo de uma obra poética, muito menos de uma obra complexa como 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 

 Assim sendo, e tendo em vista a complexidade do poema, pretendemos 

destacar alguns aspectos da elegia à Sánchez Mejías. Há imagens e 

elementos simbólicos que aparecem no poema e que estão presentes em 

outras obras poéticas lorquianas. 

 Uma das imagens que é bastante presente na obra de García Lorca é a 

confrontação que ele faz entre a vida e a morte. 

 Segundo Jorge Guillén, em seu prólogo para Federico García Lorca: 

Obras Completas (1960), o sentido da vida na obra lorquiana constitui-se a 

partir do sentido de morte. Tal fusão se torna mais evidente em Llanto, onde 

um homem à beira de sua morte, a confronta, com seu sangue derramado:  

 

Esta fusión alcanza en el ―Llanto‖ su crisis más patética. El muerto – 
vivo lucha con su muerte. Instante de soberana inspiración 
estremecedora: […] 
Sangre encauzada o sangre derramada: sangre de amor o de crimen, 
doble significado del símbolo por excelencia en la lírica y en la 
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dramaturgia de Lorca. En ningún lugar se circunscribe mejor esta 
concepción unificadora de vida-sangre-muerte que en la primera 
parte del ―Llanto‖: presencia simultánea de plaza, cogida, herida, 
hospital, operación quirúrgica, agonía, entierro y duelo. Todo está 
retrotraído al punto de intersección entre vida y muerte: las cinco de 

la tarde. (GUILLÉN apud GARCÍA LORCA, 1960, p. 78 – 79)
26 

 

 Em Bodas de sangre (1933), umas das obras teatrais mais conhecidas 

de García Lorca, a fusão vida-sangue-morte, como Guillén denomina essa 

concepção unificadora e trágica, surge também de modo bastante contundente. 

Vejamos o quadro primeiro, do Ato terceiro, em que lenhadores, no bosque 

escuro, comentam a fuga da noiva e de Leonardo: 

 

[...] 
LEÑADOR 2º  
Parece que se acercan por todos los caminos a la vez. 
 
LEÑADOR 1º  
Cuando salga la luna los verán. 
 
LEÑADOR 2º  
Debían dejarlos 
 
LEÑADOR 1º  
El mundo es grande. Todos pueden vivir en él. 
 
LEÑADOR 3º  
Pero los matarán. 
 
LEÑADOR 2º  
Hay que seguir la inclinación; han hecho bien en huir. 
 
LEÑADOR 1º  
Se estaban engañando uno a otro y al fin la sangre pudo más. 
 
LEÑADOR 3º  
¡La sangre! 
 
LEÑADOR 1º  
Hay que seguir el camino la sangre. 
[…] 
(GARCÍA LORCA, 2007, p. 146) 

 

                                                
26

 Esta fusão alcança em ―Llanto‖ sua crise mais patética. O morto – vivo luta com sua morte. 
Instante de soberana inspiração estremecedora: […] 
Sangue canalizado ou sangue derramado: sangue de amor ou de crime, duplo significado do 
símbolo por excelência na lírica e na dramaturgia de Lorca. Em nenhum lugar se circunscreve 
melhor esta concepção unificadora de vida-sangue-morte como na primeira parte do ―Llanto‖: 
presença simultânea da praça, cornada, ferida, hospital, operação cirúrgica, agonia, enterro y 
luto. Todo está retroagido ao ponto de interseção entre vida e morte: as cinco da tarde. 
(GUILLÉN apud GARCÍA LORCA, 1960, p. 78 – 79)  
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 O sangue é o símbolo do inevitável nesta tragédia lorquiana: a morte. 

Leonardo e o noivo morrem ao se confrontarem. A efemeridade da vida está 

intimamente associada na obra de García Lorca à morte, e o sangue aparece 

em suas obras como representante dessa união (vida-morte). O sangue é o 

símbolo do elo entre vida e morte. 

 Dentre o conjunto de poemas lorquianos conhecido como Poemas 

sueltos, publicado em Obra Poética Completa: Federico García Lorca (1996), 

destacamos o poema intitulado Este es el prólogo (1918). Um poema escrito 

pelo jovem García Lorca, mas que já anuncia a relação vida-morte que estará 

presente ao longo de toda a sua obra: 

 

[...] 
ver pasar los espectros 
de vida que se borran, 
ver al hombre desnudo 
en Pegaso sin alas, 
 
ver la vida y la muerte, 
la síntesis del mundo, 
que en espacios profundos 
se miran y se abrazan. 
[…] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 568) 

 

 Será a voz do poeta aquela que nos revelará os espaços profundos 

onde o mistério da vida e morte se revela. E García Lorca o faz em Llanto, ao 

antecipar a morte já na primeira parte (La cogida y la muerte). A voz do poema 

retrata o que estaria por vir: ―Lo demás era muerte y solo muerte‖ / [...] ―la 

muerte puso huevos en la herida‖ / […] ―A lo lejos ya viene la gangrena / a las 

cinco de la tarde‖ (GARCÍA LORCA, 1996, p. 510 – 512). O poema não se 

inicia como o golpe do touro contra o toureiro; o poema se inicia com uma 

prefiguração da morte de Ignacio. 

 A segunda parte (La sangre derramada) nos remete, a principio, ao que 

seria o momento do ataque ao toureiro. No entanto, percebe-se que o sangue 

derramado é mais que isso, é aquele que vem como o elo da vida que já se 

esvai, e une o ferido à morte. Para tanto, García Lorca evoca um símbolo 

tantas vezes por ele cantado: a lua 
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[…] 
¡Que no quiero verla!  
 
Dile a la luna que venga, 
que no quiero ver la sangre 
de Ignacio sobre la arena.  
 
¡Que no quiero verla!  
 
La luna de par en par, 
caballo de nubes quietas, 
y la plaza gris del sueño 
con sauces en las barreras 
[…] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 512) 

 
 Em sua conferência sobre o Romancero Gitano, García Lorca menciona 

o caráter simbólico da lua para os ciganos, e como este elemento se apresenta 

em sua obra cuja principal temática é justamente o universo cigano: 

 

El libro empieza con dos mitos inventados. La luna como bailarina 
mortal y el viento como sátiro. Mito de la luna sobre tierras de danza 
dramática, Andalucía interior concentrada y religiosa y mito de playa 
tartesa donde el aire es suave como pelusa de melocotón y donde 
todo drama o danza está sostenido por una aguja inteligente de burla 

o ironía. (GARCÍA LORCA apud LISBOA, 1983, p. 18)
27 

 

 A lua é símbolo da revelação da morte na obra lorquiana. Em Romance 

de la luna, luna, a lua ilumina o lugar onde um menino agoniza e acaba 

falecendo. Este lugar é uma forja, a qual nos remete aos ciganos, pois é seu 

local de trabalho: 

 

La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira mira. 
El niño la está mirando. 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 
Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos. 
Niño, déjame que baile. 

                                                
27

 O livro inicia-se com dois mitos inventados. A lua como bailarina mortal e o vento como 
sátiro. Mito da lua sobre terras de dança dramática, Andaluzia interior concentrada e religiosa e 
o mito da praia tartesa onde o ar é suave como a pele de pêssego e onde todo drama ou dança 
está sustentado por uma agulha inteligente de troça ou ironia. (GARCÍA LORCA apud LISBOA, 
1983, p. 18)  
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Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Niño, déjame, no pises 
mi blancor almidonado. 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 352) 

 

 É a lua aquela que vem receber a alma do menino. Segundo José 

Carlos Lisboa, ao citar o estudo de Jules Bloch acerca de ―Les Tsiganes‖, a lua, 

na mitologia cigana, representa a que recolhe em si a alma dos mortos. 

 Nesse sentido, podemos citar Canción de la madre del Amargo (Poema 

del Cante Jondo), no qual mais uma vez a lua aparece como símbolo que 

contribui para a passagem da vida para a morte: ―El Amargo está en la luna‖ 

(GARCÍA LORCA, 1996, p. 244). Ou ainda, em Seis Poemas Gallegos, ―É a lúa 

que baila / na Quintana dos mortos‖ (Danza da lúa en Santiago) (GARCÍA 

LORCA, 1996, p. 530). 

 Na terceira parte do poema (Cuerpo presente), a morte já se fez, e 

assim como ―El Amargo está en la luna‖, Ignacio está ―en la plaza redonda de 

la luna‖: 

 

Yo quiero que me enseñen un llanto como un río 
que tenga dulces nieblas y profundas orillas, 
para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda 
sin escuchar el doble resuello de los toros.  
 
Que se pierda en la plaza redonda de la luna 
que finge cuando niña doliente res inmóvil; 
que se pierda en la noche sin canto de los peces 
y en la maleza blanca del humo congelado.  
 
No quiero que le tapen la cara con pañuelos 
para que se acostumbre con la muerte que lleva. 
Vete, Ignacio: No sientas el caliente bramido. 
Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar! 
(GARCÍA LORCA, 1996, p 518) 

 

 A voz do poema testifica o inevitável: a morte. ―!También se muere el 

mar!‖, e também morre Ignacio. O uso de imagens da natureza para 

testemunhar tal evento é um recurso utilizado por García Lorca ao longo de 

toda sua obra. A lua e as demais forças da natureza revelam os espaços mais 

profundos da essência humana. Cavalos, rios, flores, o mar, os olivais, são 
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elementos muito presentes em sua obra, dando espaço e voz a sentimentos e 

sensações humanas.  

 Na última e quarta parte, os elementos da natureza não mais 

reconhecem Ignacio. Ele já não está mais nesta vida. As formigas, a pedra, o 

touro ou a figueira, não o reconhecem mais. Mas sua memória será mantida 

através da poesia: 

 

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. 
La madurez insigne de tu conocimiento. 
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. 
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.  
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 520) 

 

 A poesia é, portanto, o elo que nos mantém conectados com os que não 

estão mais aqui, ―presentemente vivos‖. Ignacio morre como tudo nesta vida, 

pois, afinal, como a voz do poema professa, até o mar (um dos elementos mais 

poderosos da natureza) morre. Seres humanos são frágeis diante da morte, 

mesmo os mais destemidos, como Ignacio. Mas o poeta canta a memória de 

seu amigo (―No te conoce nadie. No. Pero yo te canto‖). A voz do poema canta 

por Ignacio e por ―todos los muertos de la Tierra‖ e para todos: para o outro, 

para a alteridade. 

 Como já foi dito anteriormente, García Lorca se utiliza de um recurso 

estético comum às canções populares espanholas: a repetição de um verso, 

neste caso, de uma hora precisa, que faz com que todos os relógios girem em 

torno de uma mesma hora (DEVOTO; SPITZER, 1984, p. 388). 

 Nesse sentido, podemos citar uma das palestras proferidas na Jornada 

Conversa literária em torno da obra de Miguel Delibes, realizada na 

Universidade Federal Fluminense em 24 de novembro de 2011. O escritor 

Gustavo Martín Garzo (1948), em sua palestra intitulada Naturaleza e infancia 

en Miguel Delibes, comenta acerca da obra de Delibes (1920 – 2010) 

denominada Los Santos Inocentes. Segundo Martín Garzo, o fato de Delibes 

haver utilizado o que ele chamou de uma espécie de plegaria, ou seja, de 

litania, meio usado para convocar os fiéis através do badalar do sino da igreja 

para as orações, seria o que torna a obra de Delibes tão poética. Isso ocorre 
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através da frase Milana bonita, repetida varias vezes ao longo da obra pela 

personagem Azarías. 

Assim sendo, entendemos que o verso ―A las cinco de la tarde‖ também 

é utilizado em Llanto como uma litania, transformando-se em uma passagem 

característica que logo nos remete à García Lorca. Podemos citar ainda o 

verso ―verde que te quiero verde‖, de outro poema lorquiano: Romance 

sonámbulo.  

José Carlos Lisboa relembra-nos de outros versos e passagens que 

marcaram as obras de importantes escritores, como ―E agora, José?‖ ou ―Tinha 

uma pedra no meio do caminho‖, de Carlos Drummond de Andrade, por 

exemplo (1983, p. 58).  

 Desse modo, acreditamos serem os referidos versos e passagens 

literárias plegarias, que nos convocam a todos. ―A las cinco de la tarde‖ nos 

convoca também a chorar os mortos, a manter viva sua memória através da 

poesia.  

 A experiência entre a vida e a morte nos faz pensar no outro. É a partir 

de tal experiência que aprendemos a viver, pois, somente ao reconhecermos a 

alteridade, a necessidade incondicional do outro, experimentamos a vida. A 

vida sem a morte não existe. García Lorca já nos ensinou como vida e morte 

representam a ―síntesis del mundo‖. E é somente a partir da consciência do 

outro que percebemos isso.  

 Por esses motivos, acreditamos ser Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

um pranto para e pelo outro. García Lorca nos demonstra que a poesia é um 

dos caminhos possíveis para esse contato com o outro, com a morte, com a 

vida, meios capazes de (re)ssignificar nossa existência. 

 

2.2 ―EL CRIMEN FUE EN GRANADA‖ (1936) 

 

Durante o período da Guerra Civil Espanhola, Antonio Machado (1875 – 

1939) foi um defensor veemente da Segunda República. Contrario ao governo 

do General Francisco Franco (1892 – 1975), teve que se exilar juntamente com 

um grupo de intelectuais em Collioure (França), onde faleceu em fevereiro de 

1939. 
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Machado escreveu poemas sobre a Guerra Civil, dentre eles El crimen 

fue en Granada, publicado pela primeira vez no jornal Ayuda, em 17 de outubro 

de 1936, dois meses após o assassinato de García Lorca. El crimen fue en 

Granada foi uma das primeiras reações à morte do poeta granadino. 

Vale mencionar que Pablo Neruda (1904 – 1973), poeta chileno, é 

também um dos primeiros poetas a reagirem ao que se passava na Espanha 

de então. Inicia seus poemas de España en el corazón com a morte de García 

Lorca em 1936. Com isso, é destituído de seu cargo de cônsul. Esta obra seria 

editada em 1938, em plena guerra civil espanhola. 

Em fevereiro de 1937, Neruda realiza uma conferencia em Paris sobre 

García Lorca e em abril funda, juntamente com César Vallejo, o Grupo 

Hispanoamericano de Ayuda a España. 

Em sua obra Confieso que he vivido (1933 – 1973), conta-nos no 

capítulo 5, em um dos subcapítulos intitulado (assim como o poema de Antonio 

Machado) El crimen fue en Granada, um pressentimento que, segundo Neruda, 

García Lorca havia tido pouco tempo antes de ser assassinado: 

 

Federico tuvo un preconocimiento de su muerte. Una vez que volvía 
de una gira teatral me llamó para contarme un suceso muy extraño. 
Con los artistas de La Barraca había llegado a un lejanísimo pueblo 
de Castila y acamparon en los aledaños. Fatigado por las 
preocupaciones del viaje, Federico no dormía. Al amanecer se 
levantó y salió a vagar solo por los alrededores. Hacía frío, ese frío de 
cuchillo que Castilla tiene reservado al viajero, al intruso. […] 
[…] Federico se sintió de pronto agobiado por lo que saldría de aquel 
amanecer, por algo confuso que allí tenía que suceder. Se sentó en 
un capitel caído. 
Un cordero pequeñito llegó a ramonear las yerbas entre las ruinas y 
su aparición era como un pequeño ángel de niebla que humanizaba 
de pronto la soledad, cayendo como un pétalo de ternura sobre la 
soledad del paraje. El poeta se sintió acompañado. 
De pronto, una piara de cerdos entró también al recinto. Eran cuatro o 
cinco bestias oscuras, cerdos negros semisalvajes con hambre cerril 
y pezuñas de piedra. 
Federico presenció entonces una escena de espanto. Los cerdos se 
echaron sobre el cordero y junto al horror del poeta lo despedazaron 
y devoraron. 
Esta escena de sangre y soledad hizo que Federico ordenara a su 
teatro ambulante continuar inmediatamente el camino. 
Transido de horror todavía, tres meses antes de la guerra civil, 
Federico me contaba esta historia terrible. 
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Yo vi después, con mayor y mayor claridad, que aquel suceso fue la 
representación anticipada de su muerte, la premonición de su 

increíble tragedia. (NERUDA, 2004, p. 155)
28 

 

A imagem do cordeiro sendo atacado e devorado por um monte de 

porcos pode ter sido um pressentimento de sua terrível sina. De fato, García 

Lorca é descrito por Neruda em seu livro de memórias como um poeta menino, 

com uma alegria inesgotável.  

A brutalidade de sua morte chocou a todos que conviveram com ele, e 

claro, a todos os poetas e escritores de sua época.  

Miguel Hernández (1910 – 1942) escreve Elegía primera (A Federico 

García Lorca, poeta.) em homenagem ao poeta morto: 

 

[…] 
Entre todos los muertos de elegía, 
Sin olvidar el eco de ninguno, 
Por haber resonado más en el alma mía, 
La mano de mi llanto escoge uno. 
[…] 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 53) 

 

Em sua elegia a García Lorca, Miguel Hernández também relembra a 

―alegria agitada‖ do poeta granadino, e lamenta sua ausência. 

                                                
28

 Federico teve uma antevisão de sua morte. Certa vez que voltava de uma turnê teatral me 
chamou para contar um fato muito estranho. Com os artistas de ―La Barraca‖ tinha chegado a 
um povoado longínquo de Castilla, acampando nas redondezas. Fatigado pelas preocupações 
da viagem, Federico não conseguia dormir. Ao amanhecer, levantou-se e saiu a vagar sozinho 
pelos arredores. Fazia rio, esse frio de punhal que Castilla reserva para o viajante, para o 
forasteiro. [...] 
[...] Federico sentiu-se subitamente oprimido pelo que viria daquele amanhecer, por algo 
confuso que ali tinha que acontecer. Sentou-se num capitel tombado. 
Um carneiro pequenino começou a pastar entre as ruínas, e sua aparição era como um 
pequeno anjo de névoa que humanizava subitamente a solidão, caindo como uma pétala de 
ternura sobre a solidão do lugar. O poeta sentiu-se acompanhado. 
De súbito um bando de porcos entrou também no recinto. Eram quatro ou cinco animais 
escuros, porcos negros semi-selvagens, com fome feroz e patas de pedra. 
Federico presenciou então uma cena espantosa. Os porcos lançaram-se sobre o cordeiro e, 
ante o horror do poeta, despedaçaram-no e o devoraram. 
Esta cena de sangue e solidão fez com que Federico ordenasse a seu teatro ambulante 
continuar imediatamente o caminho. 
Ainda transido de horror, três meses antes da guerra civil, Federico me contava esta história 
terrível. 
Vi depois, cada vez com maior clareza, que aquele acontecimento foi a representação 
antecipada de sua morte, a premonição de sua incrível tragédia. (NERUDA, 2010, p. 145 - 146)  
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Poderíamos seguir comentando os vários poemas escritos em sua 

homenagem, poemas de lamento por sua morte precoce e brutal. No entanto, 

decidimos concentrar-nos no poema de Machado, o qual, como veremos, 

homenageia ao mesmo tempo em que dialoga com a obra lorquiana. 

 

2.2.1 DIÁLOGO ENTRE MACHADO E GARCÍA LORCA ATRAVÉS DA 

POESIA 

 

Há indícios de que Machado construiu o poema em diálogo com a obra 

lorquiana, não apenas em termos de forma, mas também de conteúdo. 

Machado apresenta a morte como um processo desenvolvido por etapas, o 

mesmo que ocorre, por exemplo, em Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 

O poema está dividido em três partes. A primeira delas é El crimen, na 

qual se realiza a constatação da morte (assim como em Llanto, a primeira parte 

é a da constatação da morte do toureiro). 

Já no primeiro canto, o poema atrai o olhar do leitor para os momentos 

imediatamente anteriores ao crime: 

 

EL CRIMEN FUE EN GRANADA 
                                           A Federico García Lorca 
                  I 
            El crimen  
 
  Se le vio, caminando entre fusiles,  
por una calle larga,  
salir al campo frío,  
aún con estrellas de la madrugada.  
Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle la cara.  
Todos cerraron los ojos;  
rezaron: ¡ni Dios te salva!  
Muerto cayó Federico  
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—  
... Que fue en Granada el crimen  
sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada. 
(MACHADO, 1995: 90-91) 

 

É interessante observar como é descrito o ―pelotón de verdugos‖ que 

não conseguem encarar o poeta que seria logo assassinado. O poema nos traz 

a dúvida se a reação dos verdugos era reflexo da sua crueldade, ou se também 
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eles eram vítimas do momento obscuro pelo qual toda a Espanha passava, 

onde irmãos se levantavam contra irmãos. 

Com respeito ainda à primeira parte do poema, é interessante observar 

a relação que Machado estabelece com a obra lorquiana. Nesse sentido, 

destacamos o que Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento comenta em seu 

ensaio Antonio Machado y la Guerra Civil (2009): 

 

Los versos de la parte I, El crimen, por contención lírica, la selección 
vocabular, la delicadeza descriptiva, el sentimiento de compasión allí 
entrañado y la evidente condenación a los asesinos ___ verdugos 
alineados en un pelotón ___ expresan sintonía con el universo 
poético de García Lorca. Al tangenciar su expresión poética, 
establece un diálogo con algunos poemas lorquianos denunciadores 
de la intolerancia que genera la persecución y condenación de gente 
inocente. Antonio Machado, con la contención de sus versos sobre el 
fusilamiento de García Lorca, más que una denuncia, elabora un 
libelo contra los actores de un momento histórico en el cual el 
conflicto tal como lo registra Mauriac en su carta a Súñer, viola los 
límites y el respeto hacia los derechos del ciudadano. 

(NASCIMENTO, 2009, p. 24)
29 

 

Podemos perceber como Machado denuncia a morte de García Lorca 

apresentando-nos uma possibilidade outra dentro da estabelecida pela 

situação de conflito: a da humanidade para com o outro. Denunciar seria talvez 

aqui, através da poesia, um meio de avaliar a ética estabelecida, mostrando-

nos outro caminho. 

Na segunda parte do poema (El poeta y la muerte), nos é apresentada a 

relação do poeta García Lorca com suas criações e o tema da morte. Para 

tanto, a voz do poema reconstrói o ambiente poético e simbólico, presente na 

poesia lorquiana, no qual a morte é tema recorrente. A morte aqui é nomeada 

apenas pelo pronome Ella: 

 

 

 

                                                
29

 Os versos da parte I, El crimen, por contenção lírica, a seleção vocabular, a delicadeza 
descritiva, o sentimento de compaixão ali entranhado e a evidente condenação dos assassinos 
___ carrascos alienados em um pelotão ___ expressam sintonia com o universo poético de 
García Lorca. Ao tangenciar sua expressão poética, estabelece um diálogo com alguns 
poemas lorquianos denunciadores da intolerância que gera a perseguição e a condenação de 
gente inocente. Antonio Machado, com a contenção de seus versos sobre o fuzilamento de 
García Lorca, mais que uma denuncia, elabora um libelo contra os atores de um momento 
histórico no qual o conflito tal como o registra Mauriac em sua carta a Súñer, viola os limites e o 
respeito para com os direitos do cidadão. (NASCIMENTO, 2009, p. 24)  
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                         II 
           El poeta y la muerte  
 
Se le vio caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  
—Ya el sol en torre y torre, los martillos  
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.  
Hablaba Federico,  
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas,  
y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
te cantaré la carne que no tienes,  
los ojos que te faltan,  
tus cabellos que el viento sacudía,  
los rojos labios donde te besaban...  
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  
qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!» 
(MACHADO, 1995: 91) 

 

A morte aparece personificada em forma de uma cigana, outra 

personagem recorrente na obra de García Lorca. E a voz poética parece 

oferecer espaço para a voz do poeta de Granada, como se ele fosse quem de 

fato se expressasse no poema. Não é demais lembrar que García Lorca, em 

sua obra, muitas vezes emprestou sua voz para os marginalizados, rechaçados 

pela sociedade. Em Romancero Gitano (1928), traz à tona imagens, símbolos e 

personagens de uma cultura marginal na Espanha de sua época, a cultura 

gitana, tão presente em sua terra natal, a Andaluzia. 

A condição de marginalizado pressupõe a situação de quem não está 

inserido dentro da lógica da ética vigente. Ao voltar o seu olhar para condições 

marginais como a dos ciganos e negros de seu tempo, García Lorca, por meio 

de sua literatura, abre um espaço para o possível surgimento de uma ética não 

subjugada às normas de então. 

Nesse sentido, Machado, ao eleger a imagem da cigana claramente em 

sintonia com a obra lorquiana, potencializa o espectro de García Lorca e de 

sua obra. 

Essa morte personificada relembra-nos os poemas lorquianos, com suas 

simbologias da morte, aqui envolta por imagens que nos remetem ao universo 

cigano e flamenco, tão cantado por García Lorca: 

 

La voz, mientras narra, reproduce lo que llama de requiebro: la charla 
lírica del poeta con una Muerte personificada. La invocación: 
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compañera, más que símbolo de aquel momento extremo del poeta, 
recuerda al lector de los poemas lorquianos, la presencia trágica de la 
muerte en sus más diversas representaciones simbólicas en muchos 
de sus poemas. Vale recordar que la muerte forma parte del universo 
granadino, integra el imaginario popular de los habitantes de una 
ciudad que tiene, en algunas manzanas, frases y poemitas de la 
tradición oral pintadas en los muros de la parte antigua. Una de ellas 
viene a propósito porque dice: ―En Granada, la muerte está al acecho 

en cada esquina.‖ (NASCIMENTO, 2009, p. 25-26)
30 

 

No que se refere a essa relação cultural entre os espanhóis e a morte, 

podemos inclusive destacar o que comenta o próprio García Lorca sobre o 

assunto. Em sua conferencia Teoría y juego del duende, comenta como essa 

relação com a morte não é de fim, mas talvez de um novo começo:  

 

En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. 
En España, no. En España se levantan. Muchas gentes viven allí 
entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al sol. Un muerto 
en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del 
mundo: hiere su perfil como el filo de una navaja barbera. El chiste 
sobre la muerte y su contemplación silenciosa son familiares a los 

españoles. (GARCÍA LORCA, 1960, p. 42)
31 

 

A relação com a morte segue, portanto, outra lógica, outro pensamento. 

Não é demais lembrar como a morte é celebrada nas touradas. Segundo 

García Lorca, talvez apenas o México estivesse mais próximo da Espanha com 

respeito a esse olhar em direção à morte. 

A terceira e última parte não possui título, e é quando a voz do poema se 

dirige aos leitores, suplicando-lhes que façam um túmulo para García Lorca em 

Alhambra (símbolo da cidade de Granada), de pedra e sonho, sobre uma fonte 

onde chore a água: 

 

                                                
30

 A voz, enquanto narra, reproduz o que chama de requiebro: a conversa lírica do poeta com 
uma Muerte personificada. A invocação: compañera, mais que símbolo daquele momento 
extremo do poeta, recorda ao leitor dos poemas lorquianos, a presença trágica da morte em 
suas mais diversas representações simbólicas em muitos de seus poemas. Vale recordar que a 
morte faz parte do universo granadino, integra o imaginário popular dos habitantes de uma 
cidade que possui, em alguns quarteirões, frases e poemas da tradição oral pintados nos 
muros da parte antiga. Uma delas vem a propósito porque diz: ―Em Granada, a morte está a 
espreita em cada esquina.‖ (NASCIMENTO, 2009, p. 25-26)  
 
31

 Em todos os países a morte é um fim. Chega e se baixam as cortinas. Na Espanha, não. Na 
Espanha se levantam. Muitas pessoas vivem ali entre muros até o dia em que morrem e os 
expõem ao sol. Um morto na Espanha está mais vivo como morto que em nenhum outro lugar 
do mundo: fere seu perfil como o fio de uma navalha de barbear. O chiste sobre a morte e sua 
contemplação silenciosa são familiares aos espanhóis. (GARCÍA LORCA, 1960, p. 42)  
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              III 
 
  Se le vio caminar...  
                      Labrad, amigos,  
de piedra y sueño en el Alhambra,  
un túmulo al poeta,  
sobre una fuente donde llore el agua,  
y eternamente diga:  
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 
(MACHADO, 1995: 92) 

 

Podemos observar aqui o tom dado a essa parte do poema, que 

conclama aos leitores a eternamente recordar-se do feito cruel e desumano 

desferido contra García Lorca. O poema é aqui a memória para que nos 

recordemos do ato desumano contra o poeta, mas que se estendeu a várias 

outras vítimas, desde as vésperas da Guerra Civil. 

Na guerra, a visita do inesperado pode surgir a qualquer momento, 

permitindo que um estado de ausência de regras se estabeleça. Tal estado de 

anomia seria talvez o cenário propício para o surgimento de uma eticidade da 

ética. 

 O poema em questão permite uma reflexão com relação a uma ética que 

está por vir e que se propõe não como uma fórmula a ser seguida, mas sim 

como uma tomada de decisão. Segundo Alfredo Bosi (2004), poemas como os 

de Blok e Brecht propiciam um estado melhor de convivência entre os homens. 

Incluiríamos a esta lista o poema El crimen fue en Granada, por viabilizar a 

possibilidade de um olhar humanizador para com o outro. 

 

2.2.2 IMAGENS LORQUIANAS EM UM POEMA MACHADIANO 

 

 A semelhança entre a história contada por Federico a Neruda e a 

primeira parte do poema machadiano é impressionante. A descrição feita por 

Machado parece reproduzir a situação vivida por Federico naquele lugar 

distante em Castela: ainda de madrugada, Federico caminhando (como o 

cordeiro), e sendo atacado por um pelotón de verdugos (como o bando de 

porcos). 

 Acreditamos que tal sintonia entre a experiência vivida por Federico em 

Castela e o poema de Machado encontra-se também presente no que se refere 

às imagens poéticas utilizadas por Machado em seu poema, e as imagens que 
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encontramos ao longo de toda a obra lorquiana. São imagens que se repetem 

na obra de García Lorca, as quais formam uma trama, uma mitologia toda 

própria do poeta granadino. E será dessas mesmas imagens que Machado 

lançará mão para realizar sua homenagem-diálogo ao poeta morto. 

 Talvez não seja um dos poemas mais aclamados de Machado. No 

entanto, no que se refere ao tema da guerra civil, Machado é um dos que 

inauguram, através de seu poema, uma série de poemas e narrativas que 

deixaram para as gerações futuras (e nós nos incluímos aqui) a memória 

poética desse período de terríveis conseqüências para a Espanha. 

Curiosamente, um período que praticamente tem seu inicio marcado pela 

emblemática morte de um poeta. 

 A voz de um poeta como García Lorca não poderia ser silenciada, 

mesmo após a sua morte. E como vimos vários foram os poetas e intelectuais 

que reagiram a isso, e deram continuidade à voz lorquiana através de seus 

poemas e escritos. 

 Machado dá voz à García Lorca, quase lhe permitindo que ele mesmo 

narrasse sua própria morte. Machado faz isso ao utilizar-se de uma mitologia 

lorquiana, de ritmo e imagens, que levam o leitor ao universo de García Lorca. 

 Nesse sentido, podemos citar, a imagem que aparece na primeira parte 

do poema, ―Muerto cayó Federico / ___ sangre en la frente y plomo en las 

entrañas ___.‖ Tal imagem pode remeter-nos à imagem criada pelo próprio 

García Lorca em Bodas de sangre. É o solilóquio final da mãe do noivo que 

chora a morte do filho, e constata a efemeridade da vida, a qual pode ser 

arrancada de um homem por um simples punhal: 

 

[...] 
Y esto es un cuchillo 
un cuchillito 
que apenas cabe en la mano; 
[…] 
pero que penetra frío 
por las carnes asombradas 
y allí se para, en el sitio 
donde tiembla enmarañada  
la oscura raíz del grito. 
(GARCÍA LORCA, 2007, p. 175) 

 

 Nos poemas lorquianos a morte aparece associada a algumas imagens 

características, como o sangue e a lua. Mas, podemos ainda destacar o fato de 
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a morte em sua obra ser descrita de forma contundente, crua, quase táctil, 

quase física. Em Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, a ferida sofrida por Ignacio 

é descrita como ―Trompa de lírio por las verdes ingles”. Nesse diapasão, José 

Carlos Lisboa, ao comentar o poema Martirio de Santa Olalla, afirma que: 

 

[...] 
Lorca sublima toda a barbaridade dos fatos com sucessivas tomadas 
poéticas. Primeiro, em dois versos, fixa o fluxo de sangue que salta 
da garganta dilacerada; em seguida, com a beleza habitual de suas 
imagens, contempla o sexo da virgem, na sua palpitação agônica 
―enredado / como un pájaro en las zarzas‖. Os requintes de crueldade 
do sacrifício vão encontrando correspondência nos requintes 
expressivos dos versos. 
[...] 
(LISBOA, 1983, p. 216) 

 

 Ao descrever o martírio de Santa Eulália, o poeta granadino com grande 

habilidade poética, transforma uma imagem brutal em uma imagem poética. Tal 

característica lorquiana aparece recriada por Machado ao descrever ―sangre en 

la frente y plomo en las entrañas”. É a imagem do chumbo da bala que havia 

matado Federico em suas entranhas, imagem esta que quase nos faz sentir o 

tiro fatal. Esse (re) viver o fato trágico, terrível, através da plasticidade da 

poesia é uma característica presente na obra lorquiana, e aqui recriada por 

Machado.  

 Outra imagem recriada por Machado é o uso do pronome Ella, referindo-

se à morte personificada em forma de cigana. 

 Em Romance sonámbulo, aparece ella, envolta pela natureza. É a 

primeira figura humana que surge no poema: 

 

[...] Ela é primeira pessoa a figurar nessa atmosfera banhada pelo 
verde como signo de outro valor (vs. 5-8): 
[...] 
Ao redor da moça (‖ella‖ [...] en su varanda‖) as coisas vivas, 
vivificadas na ação verbal (―están mirando‖), podem olhá-la. ―Ella‖, no 
entanto, ―ella, no puede mirarlas‖, com os seus ―ojos de fría plata‖. 
Gustavo Correa - obra citada – interpreta os versos como se a lua 
tivesse magnetizado a gitana, como já o fizera em relação ao menino, 
dançando na forja do ―Romance de la luna, luna‖. 
(LISBOA, 1983, p. 60 – 61) 

 

 No Romance de la luna, luna, a lua simboliza a morte que encantou o 

menino e o levará deste mundo. No caso de Ella, a cigana, em Romance 
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Sonámbulo, estaria ela hipnotizada, como interpreta Gustavo Correa, ou estaria 

morta, já que não consegue mais ver as coisas vivas deste mundo, pois seus 

olhos já estão frios como a prata? 

 De qualquer modo, o fato é que Machado retoma a imagem da cigana, 

Ella, em El crimen fue en Granada, desta vez como sendo a cigana a própria 

morte, tantas vezes cantada por García Lorca, e que agora caminha com 

Federico, como uma antiga companheira, que habitava seus versos: 

 

                         II 
           El poeta y la muerte  
 
  Se le vio caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  
—Ya el sol en torre y torre, los martillos  
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.  
Hablaba Federico,  
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas,  
y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
[…] 
(MACHADO, 1995, p. 91) 

 

 O universo cigano é outro elemento resgatado e recriado por Machado a 

partir da obra de García Lorca. Em Romancero gitano, por exemplo, 

encontramos o tema dos ciganos e sua mitologia. 

 Machado recria tal tema, trazendo de volta ―las fraguas”, como em 

Romance de la luna, luna. Em El crimen fue en Granada, a voz do poema vê 

Federico e Ella, caminhando juntos, “—Ya el sol en torre y torre; los martillos / 

en yunque— yunque y yunque de las fraguas‖ (MACHADO, 1995, p. 91). Em 

Romance de la luna, luna, logo no primeiro verso, o cenário do poema 

apresentado é uma frágua: ―La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos‖ 

(GARCÍA LORCA, 1996, p. 352). 

 A imagem da bigorna (el yunque) também aparece em Romance de la 

luna, luna: “Cuando vengan los gitanos, / te encontrarán sobre el yunque / con 

los ojillos cerrados‖. Os ciganos encontrarão o menino morto sobre uma 

bigorna. Federico, no poema machadiano, caminha com a morte, ao som dos 

martelos sobre as bigornas das fráguas.  
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 Percebe-se, portanto, como García Lorca transforma o cenário de uma 

frágua cigana em um cenário de morte. E Machado, por sua vez, retoma esse 

ambiente para tratar da morte de Federico. 

 Não podemos nos esquecer que o fato narrado em Romance de la luna, 

luna é a morte de um menino, uma morte prematura, assim como a de 

Federico. A lua mítica vem envolver o menino, assim como Ella, a cigana 

mítica, vem caminhar com Federico. A morte se traveste de lua, figura 

feminina, para atrair o menino em Romance de la luna, luna. Em El crimen, a 

morte se traveste de mulher cigana, velha ―compañera‖ do poeta Federico, e 

também o atrai: ―Hoy como ayer, gitana, muerte mía, / qué bien contigo a solas, 

/ por estos Aires de Granada, ¡mi Granada!‖ (MACHADO, 1995, p. 91). 

 Na terceira parte do poema, Machado conclama aos amigos, que 

construam um túmulo para o poeta morto. Um túmulo ―de piedra y sueño, en el 

Alhambra, [...]‖ (MACHADO, 1995, p. 92). 

 Em Romance de la luna, luna, ao se aproximarem os ciganos da frágua, 

García Lorca os descreve como seres de bronze e sonho: 

 

Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
Y los ojos entornados. 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 352) 

 

 Os costumes e mitos ciganos consistem em um dos principais temas 

desenvolvidos por García Lorca. Foi mais um tema trabalhado pelo poeta. No 

entanto, seus poemas com essa temática são talvez os mais conhecidos de 

toda a sua obra. Assim sendo, se os ciganos são feitos de metal e sonho, 

talvez Machado tenha pensado que o túmulo, por merecimento, para o poeta 

granadino devesse ser assim, de pedra e de sonho. Túmulo construído dos 

sonhos que o poeta cantou e tornou realidade através de sua poesia. 

 

2.3 ―EL TREN DE LOS HERIDOS‖ (1937 – 1939) 

 

 El tren de los heridos foi escrito por Miguel Hernández (1910 – 1942) e 

está inserido em El hombre acecha, um poemario que reúne poemas escritos 

entre 1937 a 1939, aproximadamente.  
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 Miguel Hernández, poeta nascido em Orihuela (Valencia), era pastor de 

cabras, oficio de família, que aprendeu com seu pai. Este, inclusive, queria que 

Miguel Hernández fosse pastor como ele.  

Miguel Hernández estudou em um colégio de padres jesuítas (Colégio 

de Santo Domingo), onde logo seus professores perceberam seu interesse 

pela literatura e aconselharam seu pai que custeasse sua carreira. Mas, o pai 

de Miguel Hernández preferia que ele aprendesse o oficio de pastor. E assim 

foi.  

 No entanto, durante sua juventude fez amizade com Ramón Sijé (1913 – 

1935) que lhe apresentou a poesia dos grandes escritores espanhóis como 

Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Antonio Machado, etc. Com a morte 

prematura de Sijé, Miguel Hernández dedicou-lhe um de seus poemas mais 

conhecidos: Elegía, que faz parte do livro El rayo que no cesa (1936). 

 A partir desse contato com a literatura espanhola, Miguel Hernández 

começa a escrever poemas, e se vê compelido a ir a Madri. Não é bem 

sucedido em sua primeira viagem, mas terá mais sucesso na segunda ida à 

capital da República. Será nessa segunda ida à Madri que Miguel Hernández 

conhecerá os melhores poetas daquela época: Rafael Alberti, García Lorca, 

Vicente Aleixandre, etc.. 

 Em Madri, Miguel Hernández consegue publicar El rayo que no cesa 

(1936), obra que o consagrará como um dos poetas mais originais de sua 

geração. 

 Entretanto, logo será surpreendido pela Guerra Civil, e Miguel 

Hernández se alistará no exército republicano. 

 Em março de 1939, já no final da guerra, será preso e condenado à 

morte. Porém, graças à intervenção de amigos seus, a pena é alterada para 30 

(trinta) anos de encarceramento.  

 Na prisão, Miguel Hernández adoece muito, e é declarado tuberculoso. 

Em 28 de março de 1942 falece, com os olhos terrivelmente abertos. 

 Miguel Hernández era um pastor de cabras, um homem ligado à 

natureza, e sua poesia também o era. Segundo Pablo Neruda, amigo do poeta, 

Miguel era um fenômeno da poesia como ele jamais havia visto:  
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Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. 
Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y 
que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. […] 
Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor 
salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad 
selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante 
era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se 
escuchaba el ruido de la leche que legaba a las ubres, el rumor 
secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. 
[…] 
Su rostro era el rostro de España. Cortado por la luz, arrugado como 
una sementera, con algo rotundo de pan y de tierra. Sus ojos 
quemantes, ardiendo dentro de esa superficie quemada y endurecida 
al viento, eran dos rayos de fuerza y de ternura. 
Los elementos mismos de la poesía los vi salir de sus palabras, pero 
alterados ahora por una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, 
por el milagro de la sangre vieja transformada en un hijo. En mis años 
de poeta, y de poeta errante, puedo afirmar que la vida no me ha 
dado contemplar un fenómeno igual de vocación y de eléctrica 

sabiduría verbal. (NERUDA, 2004, p. 147 – 149)
32

 

 

 Ao alistar-se no 5º regimento, Miguel Hernández fez transpirar em sua 

poesia toda a morte, a tristeza e a agonia da guerra civil. Escreveu vários 

poemas sobre esse tema, alguns denunciantes, outros de desespero, mas 

ainda assim, como veremos mais adiante, escreveu poemas de esperança na 

liberdade e em um futuro melhor. 

 Em El tren de los heridos, Miguel Hernández descreve a morte como um 

trem agonizante. O poeta valenciano denuncia os horrores da guerra, e pede 

para que esse trem seja parado, ao mesmo tempo em que dá voz aos mortos, 

aos feridos dessa e de todas as guerras. 

 

 

                                                
32

 Miguel era tão camponês, que trazia uma aura de terra em torno de si. Tinha uma cara de 
torrão de terra ou de batata que se arranca das raízes e que conserva frescor subterrâneo. 
Vivia e escrevia em minha casa. [...] 
Contava-me historias telúricas de animais e pássaros. Era um escritor saído da natureza como 
uma pedra intacta, com virgindade selvática e incontrolável força vital. Contava o quanto era 
impressionante encostar o ouvido no ventre das cabras adormecidas. Assim se escutava o 
ruído do leite chegando ao ubre, o rumor secreto que ninguém pode escutar a não ser aquele 
poeta de cabras. 
[...] 
Seu rosto era o rosto da Espanha, cortado pela luz, enrugado como uma sementeira, com algo 
rotundo de pão e de terra. Seus olhos febris, ardendo dentro dessa superfície queimada e 
endurecida ao vento, eram dois raios de força e ternura. 
Os próprios elementos da poesia eu os vi sair de suas palavras, porém alterados agora por 
uma nova magnitude, por um resplendor selvagem, pelo milagre do sangue velho transformado 
num filho. Em meus anos de poeta, e de poeta errante, posso afirmar que a vida não me 
permitiu contemplar um fenômeno igual de vocação e de elétrica sabedoria verbal. (NERUDA, 
2010, p. 139 - 140)  
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2.3.1 PASTOREANDO PALAVRAS 

 

 Pastorear, antes de qualquer coisa, é o oficio de seguir em frente, e 

Miguel Hernández faz isso através de sua poesia. Seguir sempre adiante 

parece ser o meio que Miguel Hernández encontrou para realizar sua poesia 

que, nos últimos anos de sua vida, tornou-se cada vez mais encarnada das 

experiências vividas nos campos de batalha, durante a guerra.  

 No inicio, Hernández, sob a influência da poesia de Góngora e Quevedo, 

por exemplo, exercitava o oficio da forma, do verso milimetricamente 

metrificado. 

 Mais tarde, seus poemas parecem fluir como as águas de um rio. São 

desahogos de um homem que se manterá longe da esposa, do filho, 

presenciando o horror da guerra. 

 Curiosamente, Hernández expressa em seus poemas uma 

desconcertante esperança, ainda que diante de todo aquele terror de morte 

que sombreava a Espanha de então. 

 Com isso não queremos dizer que não haja poemas que expressem 

desespero, solidão. Hernández também expressou sua tristeza e 

desesperança. Porém, deixa um legado de que o porvir será melhor que o 

presente. 

 Nesse sentido, Miguel Hernández aprende com a forte tradição dos 

poetas espanhóis, vivencia seu presente trágico, e devolve isso ao outro em 

forma de poesia e esperança. 

 Observemos, portanto, o conhecido poema Nanas de la cebolla, 

dedicado ao filho de Miguel Hernández, que o escreve ao receber uma carta de 

sua esposa, na qual ela dizia que só podia comer (devido às dificuldades da 

época), pão e cebola. Este poema faz parte dos últimos de Hernández antes de 

sua morte: 

 

[...] 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
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Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
[…] 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 130) 

 

 A voz do poema planta sua esperança e seu próprio futuro (―Porvenir de 

mis huesos / y de mi amor‖) na alegria do menino que é amamentado no berço 

da fome com sangue de cebola (―En la cuna del hambre / mi niño estaba. Con 

sangre de cebolla / se amamantaba.‖) (HERNÁNDEZ, 1999, p. 129). A alegria, 

o sorriso do menino é o que alimenta a esperança da voz do poema. 

 Assim, poderíamos afirmar que Hernández escreve no presente, em 

direção ao futuro. Sua relação com o tempo que virá é uma característica 

desse poeta valenciano. 

 Portanto, Hernández expressa em seus poemas dessa época seu 

desespero, mas, através de sua poesia, busca manter acesa a chama da 

esperança em sua sede por liberdade e futuro. 

 Nesse sentido, ao comentar o poema Eterna sombra, José Luis Cano 

(1911 – 1999), autor da introdução à obra Miguel Hernández. Poemas (1999) 

(uma coletânea de poemas organizada pela viúva do poeta, Josefina Manresa, 

com a colaboração de José Luis Cano), afirma: 

 

Pero esa esperanza a la que se aferraba el poeta para no caer en la 
desesperación, no tardará en derrumbarse ante la angustia de la 
soledad y de la sombra: la oscura sombra de unos muros. En el 
poema Eterna sombra, símbolo de ese derrumbamiento, ve el poeta a 
su alrededor sólo sombras y odios: 
[…] 
Y, sin embargo, al final del poema, surge de nuevo ese rayo de 
esperanza que Miguel sostuvo hasta sus últimos, trágicos días: 
[…] 

(CANO apud HERNÁNDEZ, 1999, p. 19)
33 

 

                                                
33

 Mas essa esperança à qual se agarrava o poeta para não cair no desespero, não tardará em 
ser derrubada diante da angústia da solidão e da sombra: a sombra escura de certos muros. 
No poema Eterna sombra, símbolo desse abatimento, o poeta vê ao seu redor somente 
sombras e ódios: 
[…] 
E, no entanto, ao final do poema, surge novamente esse raio de esperança que Miguel 
sustentou até seus últimos, trágicos dias: 
[…] 
(CANO apud HERNÁNDEZ, 1999, p. 19)  
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 A estrofe final de Eterna sombra expressa a esperança da voz do 

poema, que se vê como uma janela aberta, uma fresta, que ouve os horrores 

da vida, mas também por onde pode passar um raio de sol, capaz de vencer a 

sombra (dita eterna): 

 

Soy una abierta ventana que escucha  
por donde va tenebrosa la vida. 
Pero hay un rayo de sol en la lucha 

que siempre deja la sombra vencida. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 134) 

 

 Esse jogo entre o título desesperançado, e o desfecho do poema que 

traz uma chispa de futuro mais justo, parece ser um recurso utilizado por 

Hernández em alguns de seus poemas. É uma ferramenta utilizada por ele que 

provoca no leitor uma intensificação no sentimento de esperança. Hernández 

rompe com o psicologicamente esperado (BOUSOÑO, 1966, p. 274-276), 

trazendo o foco para o desfecho esperançoso. 

 Desse modo, podemos também observar essa relação do poeta com o 

porvir em Canción última, poema integrante da obra El hombre acecha (1937- 

1939). Muito embora seu título indique um poema sem futuro, a voz do poema 

relata o que sucederá no porvir: 

 

Canción última 
 
Pintada, no vacía: 
Pintada está mi casa 
del color de las grandes  
Pasiones y desgracias. 
 
Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
Con su desierta mesa, 
Con su ruinosa cama. 
 
Florecerán los besos 
Sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
Su intensa enredadera  
Nocturna, perfumada. 
 
El odio se amortigua 
Detrás de la ventana. 
 
Será la garra suave. 
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Dejadme la esperanza. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 77) 

 

 Assim como em Eterna sombra, Hernández deixa a janela aberta para 

que o raio de sol da esperança entre e vença a (já vencida) sombra. Em sua 

Canción última, a voz do poema apresenta uma vez mais a imagem da janela, 

fresta atrás da qual o ódio já se dissipa. É o espaço por onde passa a 

possibilidade de justiça e ética.  

 

2.3.2 POESIA: JANELA PARA A JUSTIÇA E PARA A ÉTICA 

 
 Em Llamo a los poetas, poema que integra a obra El hombre acecha, 

Hernández convoca aos poetas de sua época (García Lorca, Pablo Neruda, 

Antonio Machado, Rafael Alberti, entre outros) para o fazer poético. Miguel 

Hernández conclama os poetas para uma luta não no campo de batalha, mas 

através da palavra: 

 
[…] 
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, 
Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, 
Arturo Pedro, Juan, Antonio, León Felipe. 
Hablemos sobre el viento y la cosecha. 
 
Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, 
En ese mar que anhela transparentar los cuerpos. 
Veré si hablamos luego con la verdad del agua, 
Que aclara el labio de los que han mentido. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 73) 

  

Miguel Hernández convoca os companheiros poetas a hablar, mas sem 

a pompa do academicismo (―Dejemos el museo, la biblioteca, el aula / sin 

emoción, sin tierra, glacial, para otro tiempo‖) (HERNÁNDEZ, 1999, p. 71) e 

percebe a importância da poesia para a possibilidade de Justiça e Ética. 

 A literatura e, por conseguinte, a poesia, é o meio pelo qual provocamos 

o pensamento crítico (TAVERES, 2011, p.3), e é a janela pela qual poderá 

entrar o raio do sol da Justiça e da Ética. Hernández seguiu essa premissa ao 

dedicar, parte de sua obra (principalmente suas últimas produções), à denuncia 

das atrocidades da guerra e do fascismo. 
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 Nesse diapasão, em Tristes guerras, de Cancionero y Romancero de 

ausencias (1938 – 1941), a voz do poema afirma que tristes são as guerras, as 

armas, se não são as palavras: 

 

Tristes guerras 
 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa 
Tristes, tristes. 
 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 87) 

 

 A palavra ressignifica o Homem, e a luta, para Miguel Hernández, é triste 

sem o narrar, sem o fazer poético.  

 Por esses motivos, acreditamos serem os poemas escritos por 

Hernández sobre a guerra civil atos de resistência e de luta contra o poder 

fascista que assolava a Espanha de então.  

Em El tren de los heridos, por exemplo, Miguel Hernandez narra o 

quadro da guerra e do silêncio dos vencidos (inclusive pela morte). Uma vez 

mais o poeta valenciano se utiliza do mecanismo de romper com o que se 

espera: repete, como uma plegaria, como vimos em Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías, a palavra silencio. Contudo, a convocatória acionada pela voz 

do poema é a de não silenciar. Ao contrário, é a de dar voz aos mortos e aos 

não presentemente vivos, que padecem da agonia da guerra: 

 

Silencio que naufraga en el silencio 
de las bocas cerradas por la noche. 
No cesa de callar ni atravesado. 
Habla el leguaje de los muertos. 
Silencio. 
[…] 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 66) 
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 A força ditatorial dos nacionalistas cala e mata os que apóiam os 

republicanos. Hernández luta do lado republicano, e sente na carne o poder 

crescente dos franquistas que, em 1939, vencerão a guerra civil na Espanha. 

 As marcas deixadas na Espanha devido a esse período serão 

profundas, como já sabemos. Mas, Miguel Hernández antecipa isso, e constata 

já em El tren de los heridos as marcas que se fincarão na terra de Cervantes: 

 

[...] 
Abre caminos de algodón profundo, 
amordaza las ruedas, los relojes, 
detén la voz del mar, de la paloma: 
emociona la noche de los sueños. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 66) 

 

 Os caminhos profundos se instalarão na Espanha, e o tempo se 

eterniza, à medida que ―amordaza las ruedas, los relojes‖. A ferida está 

eternizada pelo poeta. O lamento é dirigido aos que vivenciaram a guerra, mas 

também aos que não tiveram essa experiência (DERRIDA, 1986, p. 21). 

 Além disso, a guerra detém tanto a voz do mais forte (―detén la voz del 

mar, [...])‖, bem como do mais frágil (―detén la voz [...], de la paloma‖). Essas 

imagens da natureza utilizadas por Miguel Hernández também nos fazem 

pensar na liberdade vivenciada pela natureza, e não mais permitida aos que 

sofrem os terrores da guerra.  

 Miguel Hernández expressa no poema todo o sofrimento calado dos que 

padeceram na guerra, dando-lhes voz e eternizando sua memória: 

 

Silencio. 
 
El tren lluvioso de la sangre suelta, 
el frágil tren de los que se desangran, 
el silencioso, el doloroso, el pálido, 
el tren callado de los sufrimientos. 
 
Silencio. 
 
Tren de la palidez mortal que asciende: 
la palidez reviste las cabezas, 
el ¡ay! la voz, el corazón la tierra, 
el corazón de los que malhirieron. 
 
Silencio. 
 
Van derramando piernas, brazos, ojos, 
van arrojando por el tren pedazos. 
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Pasan dejando rastros de amargura, 
otra vía láctea de estelares miembros. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 66 – 67) 

 

 Além das marcas físicas que a guerra deixa, há também o dilaceramento 

deixado em um povo, cujo sofrimento será seguido de uma ditadura que se 

estenderá por mais de trinta anos. São pernas e braços e olhos que são 

lançados do trem da guerra, mas também são destroços de uma nação que 

jamais voltará a ser a mesma, assim como todas as nações e povos que são 

marcados pela guerra. 

 Talvez essa seja uma marca indelével da Espanha, uma terra marcada 

pelo sangue. Pablo Neruda, em suas memórias, ao comentar o assassinato de 

García Lorca, nos diz que: 

 

La incidencia de aquel crimen fue para mí la más dolorosa de una 
larga lucha. Siempre fue España un campo de gladiadores; una tierra 
de mucha sangre. La plaza de toros, con su sacrificio y su elegancia 
cruel, repite engalanada de farándulas, el antiguo combate mortal 

entre la sombra y la luz. (NERUDA, 2004, p. 156)
34 

 

 De qualquer modo, a guerra civil gerou marcas de sangue e morte 

bastante profundas no povo espanhol, o que é denunciado e revivido através 

da poesia de escritores como Miguel Hernández. 

 Nas estrofes seguintes, Miguel Hernández refere-se à maquina que 

move o trem como uma figura feminina e maternal: 

 

[...] 
Silencio. 
 
Ronco tren desmayado, enrojecido: 
agoniza el carbón, suspira el humo 
y, maternal la máquina suspira, 
avanza como un largo desaliento. 
 
Silencio. 
 
Detenerse quisiera bajo un túnel 
la larga madre, sollozar tendida. 
No hay estaciones donde detenerse, 

                                                
34

 Aquele crime foi para mim o acontecimento mais doloroso de uma longa luta. A Espanha 
sempre foi um campo de gladiadores, uma terra com muito sangue. A praça de touros, com 
seu sacrifício e sua elegância cruel, repete __ ornamentado festivamente __ o antigo combate 
mortal entre sombra e luz. (NERUDA, 2010, p. 146)
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si no es el hospital, si no es el pecho. 
[…] 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 67) 

 

 A partir dessas estrofes, podemos recordar outro poema de Miguel 

Hernández, Madre España, em que o poeta valenciano personifica Espanha, 

em forma feminina e maternal. É o ventre dessa mãe que abriga seus filhos. 

 Nas estrofes citadas de El tren, a voz do poema descreve a máquina 

maternal avançando em um longo desalento, soluçando triste por seus mortos. 

Não há estação segura para que a máquina pare o trem. 

 A estrofe seguinte talvez seja a que possui alguns dos versos mais 

conhecidos de Miguel Hernández: 

 

Para vivir, con un pedazo basta: 
en un rincón de carne cabe un hombre. 
Un dedo solo, un solo trozo de ala 
alza el vuelo total de todo un cuerpo. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 67) 

 

 Apesar de toda a desesperança e morte, a voz do poema remete à 

esperança. Como já vimos, este é um recurso utilizado por Miguel Hernández 

em alguns de seus poemas sobre esse período sombrio da História, não 

apenas espanhola, mas da Humanidade. Miguel Hernández constrói ao longo 

do poema uma atmosfera de desesperança. Em um determinado momento, 

nos arriscaríamos a denominá-lo de clímax do poema, Miguel Hernández lança 

mão de uma atitude contrária a todo o cenário desolador até então criado: 

lança mão de imagens que provocam a idéia de esperança, de um porvir mais 

justo, diferente do presente penoso e lamentoso. Para viver, basta um pedaço 

apenas de esperança para que todo o corpo alce vôo.  

 Na estrofe final, a voz poética convoca todos para que detenham esse 

trem agonizante de morte. Cria-se a imagem de um trem que nunca acaba de 

passar. É atemporal. Estava presente naquele momento, e seguirá presente no 

futuro. No entanto, o uso do imperativo afirmativo (―Detened‖) por Miguel 

Hernández vai ao encontro da estrofe anterior (―Para vivir, con un pedazo 

basta‖): há esperança em um futuro. Algo ou alguém poderá detê-lo. É essa 

chispa de esperança que o poeta valenciano planta aqui com seus versos: 
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Silencio. 
 
Detened ese tren agonizante 
que nunca acaba de cruzar la noche. 
Y se queda descalzo hasta el caballo, 
y enarena los cascos y el aliento. 
(HERNÁNDEZ, 1999, p. 67) 

 

 A imagem do trem que ―enarena‖, ou seja, sufoca com areia a respiração 

do cavalo, pode ser vista como o sufocamento causado pela guerra e 

posteriormente pela ditadura franquista e pela censura. 

 Será através de sua poesia, que Miguel Hernández naufraga o silêncio 

que silencia os mortos (―Silencio que naufraga en el silencio / de las bocas 

cerradas por la noche‖). 

 Acreditamos ser El tren de los heridos um retrato doloroso, porém 

revelador, da guerra civil espanhola e dos danos causados, por esse período 

tão dramático, não apenas à Espanha, mas também à Humanidade. Isso 

porque, como já sabemos, em 1939 iniciava-se um dos maiores conflitos 

mundiais da História. Para muitos, a guerra civil foi o foco inicial de um 

movimento que atingiria toda a Humanidade.  

 

2.4 ―O PAN NEGRO‖ (1985) 

 

 Manuel Rivas (1957), escritor, jornalista, e poeta, tem uma obra literária 

de reexistencia, como nos define Isabel Castro Vázquez (1975) em seu estudo 

acerca da obra desse autor, intitulado Reexistencia. A obra de Manuel Rivas 

(2007). Reexistir é um complexo processo que Rivas enfrenta para manter 

vivas as tradições da Galícia, sempre de ―cara ao futuro‖ (CASTRO VÁZQUEZ, 

2007, p. 193). 

 Para melhor compreender esse processo, é importante pensar em como 

Rivas entra no mercado global e consegue lograr êxito ao escrever em uma 

língua minoritária: o galego (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 12). Suas obras são 

sempre originalmente escritas em galego e, posteriormente, traduzidas a outras 

línguas. Castro Vázquez questiona como ele consegue se conectar com 

diversas alteridades, enquanto cria uma consciência da identidade galega 

(CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 12). 
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 Segundo a autora, o termo alteridade reflete a ausência de poder e voz, 

uma vez que o outro é aquele de quem falam os que detêm o poder e o 

discurso (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 12). A reexistencia, portanto, é o 

produto da tentativa de Rivas de reinventar ou recriar a existência de um povo 

(de uma alteridade) a partir da memória, de seu passado, ainda que sempre de 

―cara ao futuro‖.  

 Esse é um ato de resistência, porém Castro Vázquez prefere utilizar o 

termo ―resiliencia‖, o qual ela define como um comportamento cultural que não 

busca um enfrentamento direto. Consiste, em realidade, na tentativa de 

subsistir dentro de uma realidade colonial que oprime, tentando manter a maior 

fidelidade possível com suas tradições e cultura. 

 Encontramos aqui um diálogo possível com a idéia de alteridade, e 

conseqüentemente, de justiça e ética, que nos apresenta Jacques Derrida 

(1930 – 2004), influenciado por Emmanuel Lévinas (1906 – 1995). Para ambos, 

a alteridade está relacionada com a responsabilidade incondicional para com o 

outro, e tal relação (entre o eu e o outro) corresponderia à justiça. Uma justiça 

não imposta pela lei, pela força, mas sim uma justiça que surge a partir da 

aposta em uma harmonia com o outro. (HADDOCK-LOBO, 2004, p. 183-184). 

Essa harmonia parece ser uma busca não apenas derridiana, mas também 

rivasiana.  

 Rivas em sua obra parece buscar na memória de seus antepassados a 

matéria-prima para harmonizar o passado, o presente e o futuro. Castro 

Vázquez menciona, em seu estudo, a obra Espectros de Marx (1994), de 

Derrida, no que tange ao inevitável encontro com os espectros de nosso 

passado. Castro Vázquez cita o fato de que, segundo Derrida, os espectros do 

passado possuem vários tempos, e que se há alguma característica do 

espectro, é a de que ninguém está seguro se somos testemunhas de um 

passado vivo ou de um futuro vivo. (DERRIDA apud CASTRO VÁZQUEZ, 

2007, p. 21-22). Para Derrida, o espectro é aquele que não está presentemente 

vivo, por pertencer ao passado, ou por não haver ainda nascido (DERRIDA, 

1994, p. 11). 

 Não podemos nos esquecer que, para Derrida, não há a possibilidade de 

Justiça sem o principio de alguma responsabilidade, que está para além do 

―presente vivo‖, que ultrapassa as fronteiras entre passado, presente e futuro. 
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É uma responsabilidade para com o outro, para com os espectros dos que já 

se foram, ou os que ainda virão, sejam eles vítimas ou não das guerras, de 

atos desumanos, de atos separatistas, de totalitarismos ou não. (DERRIDA, 

1994, p. 12) 

A relação estabelecida por Derrida entre a justiça, o outro, e os 

espectros, assemelha-se, de alguma maneira, ao que Rivas expressa nesse 

sentido em sua obra, já que quando ele volta ao passado ditatorial o faz para 

desnaturalizar o discurso de tal passado e para evidenciar os seus efeitos no 

presente (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 22). 

O olhar em direção ao passado torna-se necessário na empreitada de 

Rivas pela reexistencia da cultura e das tradições galegas. É por isso que 

Rivas se volta para o passado histórico da Galícia, assim como para o período 

da Guerra Civil Espanhola (1936 – 1939) e da ditadura franquista, que, de 

acordo com Castro Vázquez, foi a longa noite de pedra. 

 Galícia é, para Rivas, o crisol onde ocorre a ebulição de todos os 

tempos, é o espaço fronteiriço cheio de vida no qual se reinventam as tradições 

desse povo. Isso significa, segundo Castro Vázquez, a reexistencia (CASTRO 

VÁZQUEZ, 2007, p. 36). 

 A visão de Rivas de que a Galícia é um espaço fronteiriço se deve 

provavelmente ao fato de que a emigração de galegos foi incalculável, 

primeiramente para a América, e posteriormente a outros países da Europa. 

Tal fato quiçá é o que conectou Galícia às outras alteridades, formando uma 

rede humana com o resto do mundo (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 38). Rivas, 

consciente desta grande rede humana, conta historias, para resgatar a 

memória de seus antepassados, seja através de seus artigos jornalísticos, de 

seus contos, romances e de sua poesia.  

 Em uma entrevista concedida à RTVE (Radio y Televisión Española), em 

10 de fevereiro de 2010 (realizada pelo apresentador de televisão David 

Cantero), Rivas afirma que ―[…] la poesía es una especie de taller, donde nace 

todo‖ (RIVAS, 2010)35. Afirma, ainda, nessa mesma entrevista que ―[…] toda 

                                                
35

 ―[…] a poesia é uma espécie de oficina, onde nasce tudo‖ (RIVAS, 2010)  
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escritura, por lo menos la literatura que me interesa, incluso el periodismo, 

diría, es lenguaje poético […]‖ (RIVAS, 2010) 36. 

 Por esses motivos, pretendemos fazer uma releitura do poema Pan 

Negro (1985), escrito originalmente em galego, que resgata uma memória 

relacionada com o período da Guerra Civil e, principalmente, com o período de 

fome e miséria vivido pela Espanha nos anos seguintes, os anos de pós-

guerra.  

 

2.4.1 PASSADO E FUTURO RESSIGNIFICAM O PRESENTE 

 

 É interessante observar como Rivas valoriza a memória não como algo 

que está cristalizado em um passado distante. Ao contrário, o escritor galego 

vê o passado da Espanha como algo ainda presente. As sombras ou feridas da 

Espanha daquele período permanecem abertas, segundo Rivas, enquanto a 

derrota da Humanidade ali encenada merece ser recordada e repensada, tudo 

possivelmente relacionado com o processo de reexistencia do pensamento 

rivasiano anteriormente mencionado. 

Assim sendo, Rivas entende que quando ele trata do tema da Guerra 

Civil Espanhola, não o faz por questões históricas, mas o faz porque considera 

que tal passado tem relação com o presente. 

 O poema O Pan Negro está dedicado aos avôs do poeta: Manuel 

Barros, lavrador de Corpo Santo, e a Manuel Rivas, carpinteiro de Sigrás. É 

significativo como Rivas destaca as ocupações de seus avôs: lavrador e 

carpinteiro. Em um dos textos publicados em sua obra El pueblo de la noche 

(1997), Rivas faz uma relação entre o trabalho do lavrador, que cultiva a terra, 

e a do escritor, além de aproximá-los do carpinteiro que, segundo ele, é aquele 

que possui o segredo da Seção Áurea: 

 

El escritor es escritor en tanto escribe. Si no escribe no es escritor. El 
labrador es labrador en tanto cultiva la tierra. El escritor, igual que el 
labrador, es un superviviente. El escritor y el labrador comparten unos 
cuantos secretos. El mundo se divide entre quienes plantan el maíz y 
quienes lo pisan. El silencio de la tierra, el papel en blanco, prueban 
quién vale y quién no vale. El escritor y el labrador saben que en el 

                                                
36

 ―[…] toda escrita, pelo menos a literatura que me interessa, inclusive o jornalismo, diria, é 
linguagem poética […]‖ (RIVAS, 2010)  
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paraíso habrá que trabajar. Para el escritor y el labrador, al cabo, la 
vida consiste en tener un cacho de tierra donde poder cavar por lo 
menos dos metros de melancolía. Hay otra cosa que asemeja al 
escritor y al labrador. Ambos son amigos del carpintero. Y el 
carpintero conoce el secreto de la Sección Áurea. La proporción entre 

los segmentos. (RIVAS, 1997, p. 11)
37

 

 

 Desse modo, Rivas aproxima o ato do lavrador de cultivar a terra silente 

com o ato do escritor de enfrentar a folha de papel, também silenciosa. 

Aproxima ainda ambos ao carpinteiro, aquele que possui o segredo da Seção 

Áurea. Esta consiste, em termos matemáticos, à divisão em dois de um 

segmento, segundo proporções originárias do número áureo, normalmente 

representado pela letra grega ϕ (Phi). 

 É interessante perceber que as proporções estabelecidas a partir da 

seção áurea podem ser encontradas na natureza, nos caracóis ou nos 

cefalópodes, como o nautilus. Este consiste em uma concha em espiral 

logarítmica. 

 A imagem do nautilus nos faz recordar o que Castro Vázquez, em seu 

estudo, comenta acerca da idéia de que a cultura galega se manifesta através 

do que se denomina gnose espiral, uma lógica alternativa à lógica binária. A 

origem dessa lógica alternativa plural pode estar na multiculturalidade, 

provavelmente proveniente da Idade Média com o Caminho de Santiago de 

Compostela, bem como as intensas emigrações de galegos a outras partes do 

mundo, como América e outras regiões na Europa (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, 

p. 46-47). 

Segundo Castro Vázquez, na obra rivasiana, podemos encontrar uma 

forma de relatar, bastante semelhante à lógica do relato oral, especialmente, do 

relato oral galego. Uma lógica em espiral, em que se permite uma polissemia 

de palavras e uma multiplicidade de relações possíveis. 

                                                
37

 O escritor é escritor à medida que escreve. Se não escreve não é escritor. O lavrador é 
lavrador à medida que cultiva a terra. O escritor, assim como o lavrador, é um sobrevivente. O 
escritor e o lavrador compartem uns quantos segredos. O mundo se divide entre aqueles que 
plantam o milho e aqueles que o pisam. O silencio da terra, o papel em branco, provam quem 
vale e quem não vale. O escritor e o lavrador sabem que no paraíso terão que trabalhar. Para o 
escritor e o lavrador, por fim, a vida consiste em ter um pedaço de terra onde poder cavar pelo 
menos dois metros de melancolia. Há outra coisa que assemelha o escritor e o lavrador. 
Ambos são amigos do carpinteiro. E o carpinteiro conhece o segredo da Seção Áurea. A 
proporção entre os segmentos. (RIVAS, 1997, p. 11)  
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Não nos esqueçamos de que a ética proposta por Derrida, para ser 

considerada ética, não deve ser ética: há aqui um paradoxo. A ética derridiana 

não deve seguir regras ou normas preestabelecidas, o que permite uma 

multiplicidade de possibilidades. É preciso reinventar uma situação singular, 

sempre com o compromisso com a justiça. (DERRIDA, 2001, não paginado). E 

tal compromisso está relacionado à idéia da busca por uma harmonia entre o 

eu e o outro: duas partes de um mesmo segmento: a Humanidade, como na 

Seção Áurea mencionada por Rivas. Talvez seja este o segredo que, segundo 

Rivas, pertence ao carpinteiro. 

 Ao dedicar o poema O Pan Negro aos seus avôs (um, lavrador; o outro, 

carpinteiro), Rivas evoca a herança de seus antepassados, e a torna presente 

a partir do momento que o leitor lê seu poema, que, como todo o restante de 

sua obra, nos permite una leitura em espiral, polissêmica e cheia de 

multiplicidade. Rivas nos oferece isso, assim como a Literatura: múltiplas 

possibilidades. 

 Rivas dedica também esse poema a seu filho, Martiño, o que nos faz 

pensar uma vez mais em como o poeta galego pensa sua obra em direção ao 

futuro, ou seja, ―de cara ao futuro‖. 

 

2.4.2 ―A DEBULLAR O NEGRO PAN DOS CUARENTA‖ 

 

 O poema O Pan negro foi publicado, originalmente em Galego, na obra 

Balada nas praias do Oeste (1985). Foi a segunda obra de poesias do autor, 

tendo sido Libro do Entroido (1980) a primeira. 

 A versão do poema aqui apresentada é a que foi publicada em galego 

em Do descoñecido ao descoñecido – obra poética (1980-2003) no ano de 

2003. Esta obra reuniu, pela primeira vez, o conjunto da obra poética de Rivas, 

seis livros editados até então: Libro do Entroido (1980), Anisia e outras 

sombras (1981), Balada nas praias do Oeste (1985), Mohicania (1987), Ningún 

cisne (1989) e Costa da Morte blues (1995). 

 No inicio do poema, a voz poética parece evocar uma memória distante, 

que não é a sua, mas que ressurge através dos sentidos e do próprio 

esquecimento; uma memória não muito nítida, no entanto, presente:  
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[...] En trementes humidades dunha memoria que non é a miña 
estou a debullar o negro pan dos cuarenta, 
o lume entrecortado por rezos e motores lonxanos como 
      /ouveos, 
os panos bordados con dedos biqueiros na brancura, 
e tambén o medo, 
un medo que asubía infindo, 
axexante nas hedras, 
espido, terribelmente feble e pálido, 
como os ollos por dentro. 
(RIVAS, 2003, p. 127)  

 

O poema recorda o pão negro, comum nos tempos de fome da pós-

guerra, ou seja, nos anos 40 (quarenta).  

Essa referência ao pão negro ―dos cuarenta‖ pode estar relacionada à 

década imediatamente posterior à guerra civil, período conhecido como os 

tempos de fome na Espanha. 

A voz do poema propõe, através da poesia, uma reflexão sobre esse 

passado obscuro. À medida que a voz poética está ―a debullar o negro pan‖, 

vai desconstruindo um passado nebuloso (―En trementes humidades‖), 

presente em uma memória de outros, já distanciada pelo tempo.  

Relembra ainda os sons, como o ruido de ―motores lonxanos como 

ouveos‖, bem como ―panos bordados con dedos biqueiros‖. Faz, portanto, uma 

referência aos sentidos da audição e do tato. Essa relação com os sentidos é 

um dos aspectos da poesia de Rivas: não obscurece, mas sim traz luz às 

imagens que cria, sem ofuscar sua complexidade, o que aproxima o leitor da 

sensação descrita pela voz do poema. As imagens construídas em sua poesia 

são claras, palpáveis, encarnadas.  

Nesse sentido, podemos citar o comentário do escritor também galego 

Xesús González Gómez (1950), publicado em Ocho razones y una coda para 

leer la poesía de Manolo Rivas, como texto introdutório da obra El pueblo de La 

noche (1997). Nesse texto, González Gómez nos diz que: 

 

[...] Estamos, pues ante un poeta alejado, en cierta manera, de la 
necesidad de gran parte de la mejor poesía del siglo XX de ser 
metafóricamente oscura, atravesada por culturalismos varios, y de 
construirse un lenguaje ajeno no sólo a los modos sociales de su 
entorno, sino también ajeno a los modos de comunicación verbal de 
su espacio social contemporáneo. 

(GONZÁLEZ GÓMEZ apud RIVAS, 1997, p 10)
38 

                                                
38

 [...] Estamos, pois diante de um poeta distante, de certa maneira, da necessidade de grande 
parte da melhor poesia do século XX, por ser metaforicamente obscura, atravessada por 
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Como exemplo disso, podemos mencionar o poema Radiofonía, da obra 

Mohicania (1986) em que a voz do poema cria a imagem da morte por meio da 

imagem sonora de um remo golpeando o vazio: 

 

Radiofonia 
 
Se a morte falase, 
se fose algo máis que un cheiro, 
faría este ruido, 
o dun remo que golpea no coiro do baleiro. 
[…] 
(RIVAS, 1997, p. 71) 

 

A voz do poema cria uma imagem sonora para a morte, partindo da 

possibilidade desta ser algo além de seu cheiro já conhecido. Tal recurso faz 

com que quase ouçamos o som ao qual a voz poética se refere: som cortante 

no ar, rápido, inesperado. Da imagem sonora, podemos inferir uma serie de 

características à morte: algo palpável, vivenciado por qualquer leitor de alguma 

maneira, porém etéreo e inesperado. A imagem aproxima o leitor da sensação 

à qual a voz poética se refere, assim como ocorre em O Pan negro. 

Em O Pan Negro, a voz poética faz ainda referência ao medo, sendo 

que, desta vez, o relaciona à visão, como se fossem ―os ollos por dentro‖; una 

forma aterrorizada de ver o mundo, impregnada de medo. É um medo interior, 

furtivo, que espreita, que vigia covardemente. Mas, que já se encontra 

―terribelmente feble e pálido‖. 

 Nos versos seguintes, reafirma o medo, sempre presente, insistente: 

 

Quen sexa o que recorde, 
quen reteña o negro pan dos cuarenta, 
a paciente criación dun mesmo nos bordados do liño, 
o medo, 
un medo omnipresente que pendura do teito, 
quen sexa que vos fale 
(RIVAS, 2003, p. 127 – 128)  

 

                                                                                                                                          
culturalismos variados, e por constituir-se a partir uma linguagem alheia não apenas aos 
modos sociais de seu entorno, mas também alheia aos modos de comunicação verbal de seu 
espaço social contemporâneo. 
(GONZÁLEZ GÓMEZ apud RIVAS, 1997, p 10) 
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 Rivas relaciona o medo à fala, ou àquele que fale dessa memória aos 

outros. É um medo onipresente, que rompe com a relação de tempo, e que 

permanece vivo, no passado, no presente, e no porvir.  

 Vale recordar que o pensamento derridiano propõe uma possibilidade de 

ética que se estabelece entre o eu e o outro. A ética para o filósofo francês é 

negociada, e não surge a partir de regras preestabelecidas (como seria o caso 

da moral). Assim sendo, a idéia de ética derridiana está sempre porvir. Ao 

tratar do medo como algo que é onipresente, Rivas nos abre um caminho, uma 

janela, uma fresta, para que possamos perceber os efeitos desse medo no 

presente. 

 Na estrofe final, a voz do poema relaciona a memória, que não é a sua, 

com as memórias futuras, agora já sem medo, e com seus ―dedos de ensoño‖: 

 

Quen sexa o que recorde 
Ten un nome bordado na miña memoria de violetas 
Na fresca vizosidade da mesta carballeira, 
nos enredos, nos xogos, no pan branco, 
nas memorias futuras que aloumiño, sen medo, 
cos meus dedos de ensoño. 
(RIVAS, 2003, p. 128)  

 

 A voz do poema afirma que aquele que lembra, seja quem for, tem seu 

nome bordado em sua memória, e nas memórias futuras. O passado reexiste 

através da voz do poema, já sem medo, e dialoga com um porvir, com seus 

―dedos de ensueño‖. Acreditamos que Rivas estabelece aqui um diálogo entre 

memoria y reexistencia; entre o passado, nossos espectros, e o futuro; entre 

poesia e ética.  

 Para Derrida, é através do outro que se torna possível a ética, a qual 

apenas será ética quando tiver um compromisso com a justiça. Uma justiça que 

consiste na busca por uma harmonia entre o eu e o outro. Assim sendo, Rivas, 

ao voltar seu olhar em direção ao outro, através da literatura, com uma 

memória e um passado que não são seus, caminha em direção a um espaço 

fronteiriço, onde a poesia nos possibilita repensar, rever e recriar uma ética 

outra, sem deixar de pensar na Humanidade.  
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3 DIÁLOGOS POÉTICOS: REFLEXÃO, MEMÓRIA E ÉTICA 

 

 Vivemos uma realidade em que aparentemente há uma perda da 

importância da Literatura. Os avanços tecnológicos, a televisão, e as novas 

mídias que surgem a todo o momento provocam um certo questionamento 

sobre a importância da Literatura. De acordo com Antonio Cícero (1945), 

filósofo e poeta, há quem considere que a poesia ―ficou para trás‖: 

 

O fato é que, numa época em que todos se queixam de falta de 
tempo, é evidente que sobram argumentos para aqueles que 
pretendem não haver mais, na nossa época, lugar para a poesia. E 
não são poucos os que hoje afirmam que a poesia ficou para trás: 
que foi superada pelos joguinhos eletrônicos, por exemplo. (CÍCERO, 
2011, p. 3) 

 

 Os avanços tecnológicos, as redes sociais, sites e blogs, necessários na 

era da informação em que vivemos, tornam o ato de ler cada vez mais ágil, 

rápido. Nesse contexto, quanto menor o texto, e mais direto, melhor. 

 No entanto, pretendemos aqui trazer à discussão a importância da 

literatura, mais especificamente da Poesia, como instrumento de diálogo, e em 

última instância, de reflexão. 

 Consideramos serem tais avanços tecnológicos de grande importância 

para a Sociedade, em uma era conhecida como a era da informação. Porém, 

acreditamos que a literatura se faz cada vez mais necessária, para que não 

caiamos no vácuo do utilitarismo e da ausência de reflexão sobre nossos atos 

e nossa existência. 

 Para tanto, não é demasiado recordar o que nos diz o escritor português 

Gonçalo M. Tavares, que considera a busca da Literatura como a busca da 

reflexão, do pensamento, uma vez que tal autor não distingue o ato de narrar 

do ato de pensar. 

 Nesse sentido, entendemos que o questionamento sobre o que é ser 

ético se encaixa nesse ato de reflexão provocado pela Literatura. Mas, por que 

pensar na questão ética? 

 Para responder a tal pergunta, podemos citar o estudo realizado pelo 

psicanalista Jurandir Freire Costa (1944) em sua obra O ponto de vista do 

outro: Figuras da ética na ficção de Graham Greene e Philip K. Dick (2010). 
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Para Costa, o britânico Graham Greene (1904 – 1991) e o americano Philip 

Dick (1928 – 1982), este último autor da obra que inspirou o filme Blade 

Runner, têm em comum o fato de falarem sobre ―a ética num mundo 

desencantado‖ (COSTA, 2010, p. 1). 

 Em entrevista publicada no Jornal O Globo, Caderno Prosa & Verso, de 

30 de outubro de 2010, concedida ao jornalista Guilherme Freitas, o escritor e 

psicanalista pernambucano expõe sua concepção de ética, baseada na 

relevância que ele concede à obra de filósofos como Giorgio Agamben e 

Jacques Derrida. 

 Entusiasmado por ser O ponto de vista do outro o primeiro livro de sua 

autoria em que ―toma a literatura como tema [...]‖ (COSTA, 2010, p. 1), 

considera que é através da literatura que questões complexas como ética e 

Justiça podem ser percebidas e discutidas pela maioria das pessoas. Para ele, 

a literatura é capaz de levar à discussão questões que, muitas vezes, 

permanecem apenas no âmbito da Filosofia, por exemplo.  

 A idéia de ética defendida por Costa assemelhasse à defendida por 

Derrida, qual seja, a de que a ética é sempre uma arriscada aposta: 

 

Em ―O homem duplo‖, por exemplo, Dick fala de um garoto drogado e 
imprestável, que um dia vê um mecânico debaixo de um carro e 
percebe que o macaco está escorregando e vai cair nele. Então 
aquela criatura, que parecia mergulhada na inércia, pula e salva a 
vida do mecânico. Nada faria prever que aquela pessoa fosse capaz 
desse gesto de altruísmo e dádiva em relação ao outro. O que quero 
dizer é que todos podemos ser agentes da banalidade do mal e da 
grandeza do bem. A ética é sempre uma aposta arriscada, e desse 
risco não podemos fugir. Se nos colocamos numa posição tranqüila 
temos sempre certeza de tudo, e isso nos joga no moralismo, na 
brutalidade e na desumanidade. A grandeza da ética reside 
justamente no fato de que ela não é uma atitude que tem meios 
adequados a fins. Não é calculável, nem previsível. (COSTA, 2010, p. 
2) 

 

 Em um mundo desencantado como o mundo em que vivemos, a 

Literatura representa a fresta, a janela que escuta a tenebrosa vida, mas por 

onde sempre pode passar um raio de sol, que deixa vencida a sombra, como 

diria Miguel Hernández, em seu poema Eterna sombra (1999, p. 134).  

 Entendemos aqui ―um mundo desencantado‖ como aquele mundo que 

está ―out of join‖, isto é, fora dos eixos, assim como considera Derrida: 
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(Mas, agora sem conjuntura. Um agora desajuntado ou desajustado, 
―out of join‖, um agora desencaixado que sempre corre o risco de 
nada manter junto, na firme conjunção de algum contexto, cujas 
bordas seriam ainda determináveis). (DERRIDA, 1994, p. 17) 

 

 É um mundo ―fora dos eixos‖ como os que são vivenciados em situações 

de conflito e de guerra, mas também é o mundo no qual estamos vivendo 

agora.  

 Derrida extrai essa expressão da obra teatral de William Shakespeare 

(1564 – 1616) mundialmente conhecida: Hamlet. Essa tragédia foi escrita pelo 

poeta e dramaturgo inglês entre 1599 e 1606. A frase: ―O mundo está fora dos 

eixos. Oh! Maldita sorte!‖ foi citada por Derrida em sua obra Espectros de Marx, 

em seu capítulo I: Injunções de Marx. O filósofo francês cita a cena V do Ato I, 

em que o espectro do pai de Hamlet fala com ele. 

 Nesse capítulo, Derrida explica que no original, a expressão é: ―The time 

is out of joint‖. Assim, time pode ser entendido de mais de uma forma, e não 

apenas como tempo: 

 

Em ―The time is out of joint‖, time é umas vezes o tempo mesmo, a 
temporalidade do tempo, outras vezes o que a temporalidade torna 
possível (o tempo como história, o correr do tempo, o tempo em que 
vivemos, os dias de hoje, a época), outras vezes, por conseguinte o 
mundo como ele vai, nosso mundo hoje, a atualidade: esta onde as 
coisas vão bem (whither) e aquela onde vão de mal a pior, onde 
apodrecem (whither); esta que vai não vai, aquela onde não se vai 
para trás, nem tampouco para adiante, conforme se esperaria nos 
dias de hoje. Time: é o tempo, assim como é a história e também o 
mundo. (DERRIDA, 1994, p. 35) 
 

 Derrida apresenta ainda as possíveis traduções para ―out of joint‖: ―O 

tempo está fora dos gonzos‖ (tradução de Yves Bonnefoy); ―O tempo está 

alterado‖; ―O mundo está às avessas‖; ―Esta época está desonrada‖. Para cada 

uma delas, percebe-se que há diferentes implicações. Especialmente com 

respeito à última opção (―Esta época está desonrada‖), Derrida a considera de 

caráter mais ético-político. Para ele: ―[...] ―Out of joint‖ qualificaria a decadência 

moral ou a corrupção da cidade, o desregramento ou a perversão dos 

costumes. Passa-se facilmente do desajustado ao injusto‖. (1994, p. 36 – 37) 

 Mas, Derrida questiona se esse desajuste não seria necessário para que 

a justiça se faça presente. A personagem de Hamlet lamenta pelo fato de ter 
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nascido para endireitar o que está desajustado: ―[…] Oh cursed spight, / That 

ever I was borne to set it right‖ (DERRIDA, 1994, p. 15)39. 

 O filósofo francês questiona-se se não seria a disjunção a própria 

possibilidade do outro:  

 

[...] A disjunção não consiste na possibilidade mesma do outro? 
Como distinguir entre dois desajustes, entre a disjunção do injusto e 
aquela que abre a dissimetria infinita da relação com o outro, isto é, o 
lugar da justiça? (DERRIDA, 1994, p. 40) 

 

 Derrida responde a essas perguntas com um não para a justiça 

calculável e distributiva, para um ―fazer direito‖. Ele considera a Justiça um 

dom, condição indesconstrutível, que deve ser dada ao outro, ao messiânico 

(aquele que está porvir), em sua ―dissimetria infinita‖ do eu. 

 É interessante observar que o outro é sempre distinto do eu. A 

―dissimetria infinita‖ entre o eu e o outro é o que torna necessária a relação 

entre a subjetividade e a alteridade. É essa dissimetria que provoca a 

necessidade incondicional do eu em relação ao outro. 

 Nessa relação de incondicional necessidade, podemos refletir sobre o 

que é, afinal, ser um sujeito ético em relação ao outro. Para isso, o psicanalista 

Jurandir Freire Costa apresenta-nos a idéia de ―sujeito ético‖ desenvolvida pelo 

autor americano Phillip K. Dick que: 

 

[...] descreve o sujeito ético como aquele que é sensível ao outro, o 
antiandroide. Nos livros dele, o andróide tem essencialmente três 
características: é indiferente ao outro; usa o outro instrumentalmente; 
e é incapaz de fazer exceção. (COSTA, 2010, p. 2) 

 

 Se tomarmos essas três características apresentadas por Dick, veremos 

que ser ético é ter um olhar para o outro, é não ―usá-lo‖ como uma mera peça 

dentro de um jogo, e é ser capaz de fazer exceções. Nessas características 

encontraremos o reflexo do pensamento derridiano, o qual não concebe uma 

ética calculável, incapaz de fazer exceções. Incorreríamos, como nos explica 

Jurandir Freire Costa, no moralismo, e, por conseguinte, na brutalidade e na 

desumanidade. Como ele mesmo nos explica, ―A grandeza da ética reside 

                                                
39

 ―[...] Oh! Maldita sorte... / Porque nasci para colocá-lo em ordem!‖ (DERRIDA, 1994, p. 15)  
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justamente no fato de que ela não é uma atitude que tem meios adequados a 

fins.‖ (COSTA, 2010, p. 2) 

Assim sendo, em um mundo cada vez mais rápido, acreditamos que a 

Literatura tem um papel cada vez mais importante, uma vez que a reflexão 

sobre o outro e sobre as questões éticas exige um tempo de maturação, bem 

como é imprescindível para a percepção do sentido de Justiça e de 

Humanidade. Nesse diapasão, Cícero nos diz que: 

 

[...] É exatamente nesta época de aceleração desembestada que a 
poesia mais se faz desejável. [...] 
Em tal situação, parece-me que uma das poucas ocasiões em que 
conseguimos romper a cadeia utilitária cotidiana é quando, 
concedendo a um poema a concentração por ele solicitada, 
permitimos que ele ―esbanje‖ o nosso tempo. (CÍCERO, 2011, p. 3) 

 

 Para tanto, propomos aqui o viés da poesia, como possibilidade de 

reflexão e de diálogo sobre questões inerentes ao outro e à ética. Ademais, a 

poesia sobre a qual nos propomos a discutir é uma poesia que expressa 

situações de conflito e/ou de desencanto, a guerra e a ditadura. Além disso, é 

uma poesia produzida em um país que sofreu um dos maiores desencantos da 

Humanidade: a Guerra Civil Espanhola, marco inicial para a Segunda Guerra 

Mundial e o Holocausto.  

 

3.1 A POESIA NACIONALISTA E ―LA VOZ DE LOS MUERTOS” 

 

 Como nos explica Jurandir Freire Costa, a partir do pensamento 

derridiano, a ética não é calculável, nem é passível de previsão. Assim sendo, 

entendemos que se faz necessária a observação, ainda que rapidamente, do 

pensamento que norteava, na Espanha, a poesia produzida pelo bando 

nacional, ou seja, pelos poetas que apoiavam o movimento nacionalista 

chefiado por Francisco Franco. 

 Segundo o filólogo espanhol Victor García de la Concha (1934), em sua 

obra La poesia española de 1935 a 1975 I: de la preguerra a los años oscuros. 

1935 – 1944 (1992), a poesia produzida pelos poetas nacionalistas era mais 

reduzida se comparada à produzida pelos poetas republicanos: 
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Cuando se repasa la obra de cada uno de los pocos poetas ―de oficio‖ 
que, de algún modo, militaron como tales en él durante la guerra civil, 
resulta obvio que el ámbito de creación es muy reducido, sin 
comparación posible con el bando republicano, a pesar de las 
limitaciones que acabo de señalarle. Y bien, tal como allí sugería, esa 
común reducción deriva, en primer lugar, del carácter monolítico de la 
ideología que promueve el Alzamiento, férreamente clausa en la 
estructura dogmática de la Tradición contrarreformista. […]. (GARCÍA 

DE LA CONCHA, 1992, p. 224)
40 

 

 Como podemos observar, o caráter ―monolítico‖, segundo García de la 

Concha, da ideologia seguida pelo bando nacionalista restringia, inclusive, a 

quantidade de poetas ―de oficio‖ que integravam esse grupo. O nada amplo 

espectro de possibilidades de criação artística fazia com que poucos poetas 

fizessem parte de tal grupo. A maioria dos intelectuais, escritores e poetas de 

então estava do lado republicano, devido à maior abertura em termos 

ideológicos. 

 De acordo com García de la Concha, José Antonio Primo de Rivera 

(1903 – 1936), filho primogênito do ditador Miguel Primo de Rivera, era 

bastante atuante no círculo literário da Falange, ou seja, dos nacionalistas. 

Para ele, a poesia significava ―hacer‖, ―acción‖, ―creación‖.  

 Essas três palavras, segundo García de la Concha, esclarecem bem 

quais eram os pressupostos da poesia falangista: 

 

Me parece que todo esto aclara bastante los presupuestos de la 
poética falangista: énfasis en la dimensión retórica de la palabra y 
convencional transfiguración del concepto de la acción política en un 
acto estético. Pedro Laín Entralgo definió, por entonces, lo último 
como el estilo propio de la Falange: ―servir a y luchar por la unidad en 
el hombre y entre los hombres, la Patria, el Imperio, Dios‖, con 
―gravedad alegre [porque] ésta es la raíz última en orden a la 
realización de nuestro modo de ser, éste es nuestro estilo. Es grave 
nuestro estilo, porque nuestro modo de ser se realiza a través de la 
muerte; es alegre, porque la muerte es […] el Todo‖. Se remarcaba 
así una idea elitista de jerarquización que si, de un lado, privilegiaba 
hasta mitificarla una nueva aristocracia _ los mejores se mueven 
entre los ángeles y brillan con los luceros __ conllevaba, a la par, el 
refuerzo del mando vertical único y su correlativo servicio. Lo resume 
bien Manuel Machado: ―Para los mejores, el dolor, la inquietud y la 

                                                
40

 Quando é revista a obra de cada um dos poucos poetas ―de oficio‖ que, de algum modo, 
militaram como tais durante a guerra civil resulta óbvio que o âmbito de criação é muito 
reduzido, sem comparação possível com o bando republicano, apesar das limitações que 
acabo de assinalar. Assim, tal como ali sugeria, essa redução comum deriva, primeiramente, 
do caráter monolítico da ideologia que promove o Levante, ferreamente encerrado na estrutura 
dogmática da Tradição contra-reformista. […]. (GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, p. 224)    
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responsabilidad de mandar. Para todos: el orgullo de servir. Servir. 
He aquí la única igualdad posible‖. (GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, 

p. 226 – 227)
41 

 

 Como podemos observar, a única igualdade possível, segundo Manuel 

Machado (1874 – 1947), irmão de Antonio Machado, é a que se dá entre os 

que devem servir. Há claramente no pensamento falangista uma hierarquia 

vertical: aos que eram considerados os melhores, o comando; aos demais, 

servir. E este pensamento verticalizante se refletirá na poesia produzida pelos 

poetas desse movimento. 

 Vale ressaltar também a representação da morte dentro desse 

pensamento falangista: o modo de ser da Falange se realiza através da morte, 

e esta é tudo. 

 Podemos perceber como o pensamento falangista resume o Tudo à 

morte. Assim sendo, não é difícil entender porque tantos foram os fuzilamentos 

realizados pelo exército nacionalista, ainda que em uma guerra saibamos que 

ambos os lados sempre são capazes de cometer assassinatos e atrocidades. 

 É importante observar que o sentido dado aqui à morte não é o mesmo 

sentido que encontramos, por exemplo, na obra poética lorquiana, ou o sentido 

dado no pensamento derridiano. Se pudéssemos sintetizar o pensamento de 

Derrida e de García Lorca sobre a morte, poderíamos dizer que em ambos, a 

morte é vista como meio de ressignificação da vida.  

Em Derrida, experimentamos, através dos espectros, a possibilidade 

para aprender a viver. Para ele, esse aprender a viver não se dá nem na vida, 

nem na morte, mas entre vida e morte. Por isso, segundo o filósofo francês, 

aprendemos a viver com os fantasmas, os não presentemente vivos, os que já 
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 Parece-me que tudo isso aclara bastante os pressupostos da poética falangista: ênfase na 
dimensão retórica da palavra e convencional transfiguração do conceito da ação política em um 
ato estético. Pedro Laín Entralgo definiu, naquela época, esse último como o estilo próprio da 
Falange: ―servir e lutar pela unidade no homem e entre os homens, a Pátria, o Império, Deus‖, 
com ―gravidade alegre [porque] esta é a raiz última no sentido da realização de nosso modo de 
ser, este é nosso estilo. É grave nosso estilo, porque nosso modo de ser se realiza através da 
morte; é alegre, porque a morte é […] Tudo‖. Restabelecia-se assim uma idéia elitista de 
hierarquia que se, de um lado, privilegiava até transformar em mito uma nova aristocracia _ os 
melhores se movem entre os anjos e brilham com os mais importantes __ importava, por outro 
lado, no reforço do comando vertical único e seu correlativo serviço. Resume-o bem Manuel 
Machado: ―Para os melhores, a dor, a inquietude e a responsabilidade de mandar. Para todos: 
o orgulho de servir. Servir. Aqui se encontra a única igualdade possível‖. (GARCÍA DE LA 
CONCHA, 1992, p. 226 – 227)  
 



101 

 

estão mortos ou os que ainda não tenham nascido (DERRIDA, 1994, p. 10 – 

11). 

No que se refere à obra lorquiana, como a fusão vida-sangue-morte, a 

morte aparece em sua obra realçando a efemeridade da vida: o poeta 

granadino cantou a fragilidade do Homem, ressignificando a vida.  

Contrariamente ao pensamento de García Lorca e ao pensamento 

Derridiano, a Falange baseia seu pensamento na morte como o fim maior de 

tudo. 

 García de la Concha ainda nos explica a relação existente, para a 

Falange, entre a literatura e a ―causa‖: 

 

También la literatura debía servir a esa causa y al esquema de 
valores que la vertebraba. Tras denostar al poeta puro _ ―Tus frutos 
son insípidos y malolientes […] has alterado la jerarquía interna de los 
valores y por eso has destruido tu obra…‖ __, afirma: ―En un Estado 
bien constituido […] la literatura no podrá ser simplemente una 
distracción pasajera para gentes frívolas, sino un elemento 
constructivo y renovador…‖ Y concluye: ―Nuestra pluma será espada, 
bastón, salterio, mástil, antorcha, bandera…todo lo que quiere la 
Patria…Cantaremos el heroísmo, diremos las virtudes de la raza 
hispana, ahuyentaremos las tristezas…‖ Son los conceptos con que 
nos topamos a cada paso en las dos revistas más representativas de 
la Falange de aquella etapa y cuyos títulos hablan por sí solos: 

Jerarquía y Vértice. (GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, p. 227)
42 

 

 Nesse sentido, a literatura possuía um caráter quase propagandístico do 

pensamento falangista. A literatura também deveria servir. Servir à pátria. 

 De acordo com o filólogo espanhol, para os poetas falangistas, a ―pluma‖ 

era sua espada, bastão, [...], bandeira. A arte da escrita estava ligada à idéia 

de combate, de conflito. Percebe-se, portanto, um caráter bélico associado à 

poesia, e não o atributo da reflexão, que acreditamos ser o que torna a 
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 Também a literatura devia servir a essa causa e ao esquema de valores que a sustentava. 
Após difamar o poeta puro _ ―Teus frutos são insípidos e fétidos […] alteraste a hierarquia 
interna dos valores e por isso destruíste tua obra…‖ __, afirma: ―Em um Estado bem 
constituído […] a literatura não poderá ser simplesmente uma distração passageira para 
pessoas frívolas, mas sim um elemento construtivo e renovador…‖ E conclui: ―Nossa pena será 
espada, bastão, saltério, mastro, tocha, bandeira… tudo o que quiser a Pátria…Cantaremos o 
heroísmo, diremos as virtudes da raça hispana, afugentaremos as tristezas…‖ São os 
conceitos com que nos topamos a cada passo nas duas revistas mais representativas da 
Falange daquela época e cujos títulos falam por si: Jerarquía e Vértice. (GARCÍA DE LA 
CONCHA, 1992, p. 227)
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literatura um elemento capaz de permitir o pensamento crítico e abrir espaço 

para uma possibilidade outra. 

 

3.1.1 LUIS ROSALES E A VOZ DE TODOS OS MORTOS 

 

 Dentre os poetas nacionalistas, destacamos Luis Rosales (1910 – 1992), 

poeta e ensaísta granadino, que se afiliou a Falange em 20 de julho de 1936. 

Era amigo de García Lorca, a quem abrigou em sua casa e com quem 

conviveu durante os últimos dias de vida. 

Segundo García de la Concha, Rosales não teve como impedir a prisão 

do amigo, a qual talvez fosse realmente inevitável naquele momento, ou talvez, 

devido à sua posição na Falange. O que de fato importa é que essa 

experiência pessoal de perda será marcante não apenas para sua vida, mas 

será decisiva para sua obra poética. García de la Concha afirma que Rosales é 

o autor de um dos poemas mais emblemáticos que foram escritos durante a 

guerra civil espanhola: La voz de los muertos, publicado inicialmente na 

Revista Jerarquía, revista literária falangista, em outubro de 1937. 

 Em uma entrevista dada por Rosales a Ian Gibson, autor de diversas 

obras sobre a vida e o assassinato de García Lorca, Rosales comenta a 

intenção de García Lorca de compor uma cantata ou romance cantado em 

homenagem aos mortos de ambos os lados, nacionalistas e republicanos: 

 

[...] Algo que no fuera una elegía. Y él se reservó __añade Rosales 
__ la parte musical para que yo compusiera la letra. La música no la 
tenía escrita, pero sí pensada, y a mí me la interpretó varias veces en 
el piano de mi tía. Yo no había escrito la letra. Posteriormente a la 
muerte de Federico, yo hice mi poema como una elegía a los 
muertos. (ROSALES apud GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, p. 243 – 

244)
 43 

 

 A voz do poeta dá voz aos silenciados pela morte: ―Vendrán todos los 

muertos al corazón del hombre, / Vendrán a recordarnos la vida que tenemos, / 

                                                
43

 [...] Algo que não fosse uma elegia. E ele reservou para si __ acrescenta Rosales __ a parte 
musical para que eu compusesse a letra. A música, não a tinha escrita, mas sim pensada, e a 
interpretou para mim várias vezes no piano de minha tia. Eu não escrevi a letra. Posteriormente 
à morte de Federico, eu fiz meu poema como uma elegia aos mortos. 
(ROSALES apud GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, p. 243 – 244) 
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La muerte que ganaron en penitencia súbita.‖ (GARCÍA DE LA CONCHA, 

1992, p. 244) 

 Nesses versos, a voz do poema dá lugar à voz de todos os mortos, sem 

distinção, seja a voz dos mortos do bando nacionalista, seja a dos mortos do 

bando republicano. 

 É interessante observar o processo de reflexão que Rosales desenvolve 

ao expressar seu pesar através da construção de uma elegia aos mortos de 

ambos os lados. É uma elegia aos que sucumbiram à morte, não importando 

sua ideologia ou concepção partidária. 

Em seu poema, podemos observar inclusive uma possível crítica ao 

pensamento falangista: ―¡El amor de la muerte te quitó la hermosura, / […] / Y 

el contorno doliente de la mujer que amamos‖.  

Como dissemos anteriormente, a visão da morte como o modo de ser 

falangista -―¡El amor de la muerte [...]‖ -, seria o fator de destruição, segundo a 

voz do poema, da beleza da Espanha e da mulher amada. A visão da morte 

como fim único teria roubado as belezas de sua terra. A voz do poema lamenta 

isso, sem deixar de exaltar sua pátria. 

 Releva mencionar que, conforme observa García de la Concha, a 

protagonista do poema é a própria Espanha, a quem a voz do poema se dirige, 

que é ―¡Tierra entera de sangre que es la voz de tus muertos / Y nos da 

nacimiento, costumbre y agonía!‖. 

 O poema de Rosales é um exemplo interessante de como a literatura se 

apresenta como veículo de reflexão. Ele, integrante do lado nacionalista, 

exerce seu pensamento crítico, através de sua elegia aos mortos. Percebe a 

tragédia da guerra, e, em última análise, do Humano, massacrado por uma 

guerra brutal. Não importava aí se eram nacionalistas ou republicanos: eram 

homens, mulheres e crianças mortos, seja pelo conflito ou pela miséria, 

provocados pela brutalidade da guerra e pela indiferença ao outro. 
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3.1.2 ―LA VOZ DE LOS MUERTOS‖ E ―LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ 

MEJÍAS‖: DIÁLOGO ESPECTRAL EM FORMA DE ELEGIA 

 

 Para García de la Concha, podemos encontrar uma serie de imagens e 

lugares paralelos entre La voz de los muertos 44 e LLanto por Ignacio Sánchez 

Mejías. Não podemos nos esquecer da amizade que havia entre os autores, e 

da reação que a morte de García Lorca teria provocado em Rosales durante 

toda a sua vida. 

 García de la Concha não chega a realizar tal análise de ambas as 

elegias na obra citada. No entanto, a partir desse horizonte apontado pelo 

filólogo espanhol, faremos uma aproximação entre os dois poemas, como 

veremos a seguir. 

 Para tanto, vale recordar que Derrida considera que é com os espectros 

que aprendemos a viver. Isso porque, para ele, esse aprender se dá em um 

espaço que não é nem a vida, nem a morte, mas sim entre vida e morte. 

 Nesse sentido, entendemos que é a Literatura esse lugar: o espaço das 

possibilidades. É na Literatura que o improvável pode se dar; que o encontro 

entre mortos e vivos, ou entre vivos e os que ainda não nasceram, é possível. 

Trata-se de dois olhares: o de um poeta falangista e o de um poeta 

assassinado pelas forças nacionalistas, portanto olhares a partir de polos 

distintos, em prol do outro. 

 No espaço do poema, García Lorca promove um encontro com Ignacio 

Sánchez Mejías, o toureiro intelectual morto em uma corrida de touros, 

enquanto Rosales promove um encontro com todos os mortos de uma guerra 

civil, sem distinção de lado (republicano ou nacionalista). É através da poesia 

que esse encontro entre vida e morte se torna possível. 

 Esse encontro, recordando o que nos diz Gonçalo M. Tavares, é o que 

nos proporciona a reflexão, o pensamento, já que, para ele, a busca da 

Literatura é a busca pelo pensamento. 

 Assim sendo, acreditamos haver aqui um ponto de convergência que 

nos remete ao pensamento de Derrida e também ao de Tavares, no que se 
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 O poema La voz de los muertos encontra-se, na íntegra, em ANEXOS. 
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refere a aprender a viver e o ato de reflexão: pensar sobre nossa própria 

existência é aprender a viver. Além disso, podemos ainda perceber que o ato 

de reflexão se torna possível em um espaço de onde podemos entrar em 

contato com os espectros, os não presentemente vivos, os que estão entre vida 

e morte. Esse encontro é possível em um espaço de possibilidades, qual seja, 

a Literatura. 

Nesse sentido, John Thompson (1971), autor da obra As novelas da 

memoria: trauma e representación da Historia na Galiza contemporânea 

(2009), na qual analisa a narrativa galega e a Guerra Civil Espanhola, nos diz 

no capítulo intitulado Pegadas espectrais que: 

 

Os humanos deixamos pegadas que, aínda sendo invisíbeis, fican 
nun ambiente sobrenatural que os aparatos represivos non poden 
facer desaparecer completamente. E estes restos espectrais agardan 
que algún sobrevivente teña a sensibilidade de podelos ver, de 
sentirse afectado por eles e actuar para recuperalos e inserilos na 
Historia. 

(THOMPSON, 2009, p. 73)
 45 

 

 Vejamos, então, como esse encontro entre vida e morte se dá em Llanto 

e em La voz. 

 Não temos de modo algum, a intenção de esgotar o tema, uma vez que 

ambos os poemas apresentam imagens de extrema complexidade. No entanto, 

selecionamos três aspectos que nos parecem interessantes e que estabelecem 

um diálogo entre as duas elegias: a exaltação, o diálogo interno e a relação 

com a natureza. 

 A exaltação à qual nos referimos é a exaltação provocada pela voz do 

poema a Ignacio em Llanto, e à Espanha, em La voz. Tal recurso é utilizado 

para enfatizar a dor e o lamento pela perda irreparável. 

                                                
45

 Nós os humanos deixamos pegadas que, ainda que invisíveis, ficam em um ambiente 
sobrenatural que os aparelhos repressivos não podem fazer desaparecer completamente. E 
estes restos espectrais aguardam que algum sobrevivente tenha a sensibilidade de poder vê-
los, de se sentir afetado por eles e atuar para recuperá-los e inseri-los na História. 
(THOMPSON, 2009, p. 73) 
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 Em Llanto, a figura de Ignacio é exaltada na segunda parte da elegia: La 

sangre derramada, quando a voz do poema percebe o inevitável, a morte do 

toureiro, e na qual reafirma repetidas vezes, ―¡Qué no quiero verla!‖ [la sangre]: 

 

¡Qué no quiero verla! 
 
Dile a la luna que venga, 
que no quiero ver la sangre 
de Ignacio sobre la arena. 
 
¡Qué no quiero verla! 
 
La luna de par en par. 
Caballo de nubes quietas, 
y la plaza gris del sueño 
con sauces en las barreras. 
 
¡Qué no quiero verla! 
Que mi recuerdo se quema. 
¡Avisad a los jazmines 
con su blancura pequeña! 
 
¡Qué no quiero verla! 
 
[…] 
 
¡Qué gran torero en la plaza! 
¡Qué gran serrano en la sierra! 
¡Qué blando con las espigas! 
¡Qué duro con las espuelas! 
¡Qué tierno con el rocío! 
¡Qué deslumbrante en la feria! 
¡Qué tremendo con las últimas 
banderillas de tiniebla! 
[...] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 512 - 516) 

 

 Na estrofe seguinte a voz do poema constata: ―Pero ya duerme sin fin‖ 

(1996, p. 516). A morte já se instalara, e Ignacio já não está mais 

presentemente vivo. Esse é o momento no poema em que se dá a passagem 

da vida para a morte. Até então a morte é anunciada e está próxima. A partir da 

estrofe final da segunda parte do poema, a voz poética constata que o retorno 

de Ignacio à vida já não é mais possível. O toureiro agora pertence ao mundo 

dos mortos e encontra-se ―junto al Guadalquivir de las estrellas‖ (1996, p. 516). 

 Em La voz, a voz do poema exalta a Espanha, a protagonista do poema 

e a quem é dirigida uma série de versos que a glorifica, uma terra para se 

morrer: 
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[...] 
¡Silencio enajenado que la muerte hermosea! 
¡Silencio que ha de ser tierra para el arado! 
¡Gloria espaciosa y triste donde descansa España 
su viril hermosura tan antigua y tan nueva! 
¡Tierra entera de sangre que es la voz de tus muertos 
y nos da nacimiento, costumbre y agonía! 
¡Tierra que sólo brinda paciencia y superficie! 
¡Tierra para morir, deshabitada y loca 
por cumplir tu hermosura, 
Oh España, Madre España! 
[…]  
(ROSALES, 2010, não paginado) 

 

 É interessante observar também o uso de imagens opostas utilizadas 

para descrever Espanha, em La voz, e para descrever  Ignacio, em LLanto.  

 Rosales descreve a beleza da Espanha como sendo uma ―viril 

hermosura‖, ao mesmo tempo em que atribui a ela uma imagem absolutamente 

feminina (―Oh España, Madre España!‖). Rosales se vale, portanto, de uma 

beleza viril para descrever sua terra, bem como atribui a ela a imagem da mãe 

que abriga os mortos, ―Tierra para morir‖. 

 Em Llanto, fenômeno semelhante ocorre à medida que García Lorca 

utiliza expressões como blando e duro para exaltar o toureiro morto, como 

vimos acima. É importante assinalar também os versos finais da segunda 

parte, em que García Lorca também se vale de imagens opostas para 

descrever seu pesar pela morte de Ignacio (―Oh blanco muro de España‖ / ―!Oh 

negro toro de pena‖) (1996, p. 516). García Lorca lança mão de cores opostas, 

o branco e o negro, para referir-se a Ignacio. 

 Outro aspecto que aproxima as duas elegias é o diálogo interno que se 

estabelece em ambos os poemas a partir dos questionamentos levantados 

pelas respectivas vozes poéticas. 

 Em Llanto, tais questionamentos aparecem na terceira parte do poema 

(Cuerpo presente). A voz do poema dá espaço a uma multiplicidade de vozes 

internas, como se uma delas descrevesse a morte do toureiro, já irreparável, e 

a outra ainda duvidasse do feito: 

 

Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. 
Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura: 
la muerte le ha cubierto de pálidos azufres 
y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro.  
 
[…] 
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¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. 
Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, 
con una forma clara que tuvo ruiseñores 
y la vemos llenarse de agujeros sin fondo.  
 
¿Quién arruga el sudario? ¡No es verdad lo que dice! 
Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, 
ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente: 
aquí no quiero más que los ojos redondos 
para ver ese cuerpo sin posible descanso.  
[…]  
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 518) 

 

 García Lorca apresenta questionamentos (―¿qué pasa?‖; ―¿Qué dicen?‖; 

―¿Quién arruga el sudario?‖) que provocam a sensação de um diálogo interno 

entre duas ou mais vozes. A voz que pergunta parece não entender ou não 

acreditar no que se passa e, por fim, surge a pergunta sobre quem enruga o 

sudário, a qual é respondida por outra voz, desta vez, enfática: ―¡No es verdad 

lo que dice!‖. 

 Esse diálogo interno criado por García Lorca também aparece em La 

voz. Porém, desta vez, a voz do poema trava um diálogo com a Espanha, sua 

terra, perguntando-lhe onde está sua luz, ou o que fará com tantos mortos 

sobre sua terra: 

 

[...] 
¿Dónde está, tierra firme, tu sencilla entereza, 
si los ojos del hombre, los ojos que llevaron 
en su mirada amante toda la luz como un túnel oscuro, 
como una tierra estéril donde la mies se agota? 
Y tú, ¿qué harás ahora? Tú, la España de siempre, 
la vencida del mar, la pobre y la infinita, 
la que buscaba tierra para dar sepultura, 
la que vuelve los ojos polvorientos al valle, 
la España de la ceniza, de espacio y de misterio 
que nos brinda la sed y nos muestra el camino. 
[…] 
(ROSALES, 2010, não paginado) 

 

 Na primeira estrofe, a voz do poema fala de Espanha. Nesse segundo 

momento do poema, parcialmente transcrito acima, a voz do poema fala com 

Espanha. Sua terra transforma-se em interlocutor, ou pelo menos, ouvinte, dos 

lamentos e preocupações da voz poética, que fala pelos mortos. 
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A incerteza do que virá provoca na voz do poema o questionamento 

dirigido à Espanha, agora assolada pela morte, uma Espanha de cinza e de 

mistério, pois não há como saber o que está por vir. 

 O terceiro e último aspecto ora apresentado é o da relação que se 

estabelece em ambas as elegias com a natureza. Ambas as vozes poéticas 

evocam imagens da natureza para representar a morte dolorosa e irreparável. 

 Em Llanto, podemos observar isso, por exemplo, na quarta e última 

parte do poema (Alma ausente), em que a voz poética cria a imagem de que a 

morte já é definitiva, uma vez que os elementos da natureza não reconhecem 

mais a Ignacio como um ente deste mundo: 

 

[...] 
No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de tu casa. 
No te conoce el niño ni la tarde 
porque te has muerto para siempre.  
 
No te conoce el lomo de la piedra, 
ni el raso negro donde te destrozas. 
No te conoce tu recuerdo mudo 
porque te has muerto para siempre. 
[…] 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 520) 

 

 Nem o touro, nem a formiga, nem a pedra reconhecem Ignacio, que já 

não está dentre os vivos deste mundo. Os elementos da natureza, presentes 

também nas outras três partes do poema, são determinantes para a percepção 

de que a morte do toureiro é para sempre. 

 Tal relação também se faz presente em La voz, quando a voz poética 

descreve a solidão e o desalento provocados pela morte de muitos. É através 

de elementos da natureza que esse desencanto é perceptível:  

 

Todo está desolado como un lecho vacío, 
la soledad precisa la sucesión del agua 
y el resbalar creyente de la arena en el viento. 
(ROSALES, 2010, não paginado) 

 

 Em La voz, Rosales usa elementos como a areia, o vento e o leito vazio 

de um rio para representar a desilusão provocada pelos mortos da guerra. 

Nesse sentido, podemos destacar o verso em que a voz do poeta descreve a 
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Espanha como ―Y tú, ¿qué harás ahora? Tú, la España de siempre, / la vencida 

del mar, la pobre y la infinita, […]‖ (ROSALES, 2010, não paginado). É a 

Espanha derrotada. Com a morte de tantos, a Espanha, antes gloriosa, é agora 

a vencida: 

 

Apoyado en la configuración geográfica de España, el poeta 
construye a partir de aquí un símbolo de enorme fuerza: el mar, ―que 
es el morir‖, amenaza de continuo a España _ ―Tú, la España de 
siempre, / la vencida del mar…‖ […]. (GARCÍA DE LA CONCHA, 
1992, p. 244)

46
 

 

 De acordo com García de la Concha, o mar simboliza, então, a morte, a 

qual vence a Espanha e a atemoriza, provocando incerteza no que ainda 

estaria por vir. 

 O diálogo possível entre as duas elegias ora apresentadas parte de 

imagens e usos lexicais dialógicos. Tal aproximação nos sugere que Rosales 

talvez tenha realmente se valido desta elegia para realizar o que ele e García 

Lorca haviam combinado antes da morte deste último: a criação de uma 

cantata ou romance cantado para os mortos de ambos os lados, porém, sem a 

melodia, a qual caberia a García Lorca criar. 

 Nesse aspecto surge mais uma aproximação: são elegias que se 

constroem para manter a memória dos mortos, para que estes não caiam no 

esquecimento. 

 Em Llanto, a voz poética canta a morte de Ignacio, e a eleva ao nível de 

todos os mortos da terra, de todos aqueles que são esquecidos pela morte: 

 

Porque te has muerto para siempre, 
como todos los muertos de la Tierra, 
como todos los muertos que se olvidan 
en un montón de perros apagados.  
 
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. 
La madurez insigne de tu conocimiento. 
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. 
La tristeza que tuvo tu valiente alegría. 
(GARCÍA LORCA, 1996, p. 520) 
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 Apoiado na configuração geográfica da Espanha, o poeta constrói a partir daqui um símbolo 
de enorme força: o mar, ―que é o morrer‖, ameaça constante a Espanha _ ―Tu, a Espanha de 
sempre, / a vencida do mar…‖ […]. (GARCÍA DE LA CONCHA, 1992, p. 244)  
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 Isso faz com que a morte de Ignacio seja equiparada à morte de todos 

os homens que morrem, assim como ele, inesperadamente, e são passíveis de 

serem lançados no esquecimento. No entanto, a voz do poema retruca: ―Pero 

yo te canto‖. Será a poesia aquela que manterá viva a memória de Ignacio. 

 Nesse mesmo sentido podemos observar o poema de Rosales que da 

voz aos mortos, a todos os mortos: ―vendrán todos los muertos al corazón del 

hombre, / vendrán a recordarnos la vida que tenemos, […]‖. A voz poética 

oferece a elegia a todos os mortos, republicanos ou nacionalistas, os quais 

representam não apenas a memória de suas próprias vidas, mas também a 

memória de um povo. 

Assim sendo, foi possível observar que a voz dos mortos pode ser 

ouvida através da poesia e sua memória é aqui eternizada em forma de elegia.  

Como vimos no primeiro capítulo, a vida de Michel del Castillo foi 

ressignificada por meio da escrita. Nesse mesmo diapasão, García Lorca e 

Rosales, de algum modo, ressignificam a vida dos mortos, seja Ignacio, sejam 

os mortos pela guerra civil espanhola. A escrita, como nos diz a professora 

López de la Vieja, ―[…] se convirtió para él [Michel del Castillo] en una forma de 

sobrevivir. La única forma de contar una vida y una verdad insoportables‖ 

(LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76)47. Diante de atrocidades e de verdades 

insuportáveis, escrever torna-se uma forma de fazer Justiça, de manter viva a 

memória, e de buscar ressignificar a vida.  

 

3.2 POESIA E ÉTICA: ENCONTROS 

 

 Como sabemos, Sophia de Mello Breyner Andresen considera que ―no 

quadro sensível do poema vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o 

meu reino, a minha vida‖ (ANDRESEN, 2009, p. 45). Para ela, é através do 

equilíbrio das palavras entre si que se torna possível o equilíbrio dos momentos 

entre si. 

                                                
47

 ―[…] tornou-se para ele [Michel del Castillo] uma forma de sobreviver. A única forma de 
contar uma vida e uma verdade insuportáveis‖ (LÓPEZ DE LA VIEJA, 2003, p. 76)
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 As palavras da poeta portuguesa servem de reforço para a idéia de 

como a literatura, e portanto, a poesia é capaz de ressignificar a vida a partir da 

reflexão que ela nos proporciona. 

 Isso se torna possível à medida que a literatura nos proporciona um 

encontro em um espaço e em um tempo ao qual podemos pertencer ou não. O 

rompimento com as leis de espaço e tempo nos permite entrar em contato com 

as diversas possibilidades que Gonçalo M. Tavares menciona, ou com os 

espectros na visão derridiana. 

 É o poeta (artesão das palavras, que está para além do artesanato, 

segundo Sophia de Mello B. Andresen) aquele que preencherá a folha de papel 

com experiências vividas ou não por ele, através de seu árduo trabalho, que 

busca o equilíbrio entre as palavras, escolhendo minuciosamente cada uma 

delas, já que essa escolha pressupõe sua visão de mundo.  

A importância disso reside no fato de que é nesse cenário que a reflexão 

sobre nossa própria existência e sobre a alteridade torna-se possível, 

proporcionando a viabilidade de uma convocação à ética. O sujeito ético é 

aquele que se arrisca a tomar uma decisão que vise o outro:  

 

Ele [Derrida] acredita que há uma enorme perda ética no júbilo e 
celebração do Ser ao se abrir para si mesmo; ao buscar o reencontro 
com sua ipseidade ainda que se trate de uma ipseidade ―potencial‖. 
Concordar com tal idéia significaria dar primazia à unidade contra a 
multiplicidade, à generalidade contra a singularidade, enfim, à 
identidade contra a alteridade. (COSTA, 2010, p. 248) 

 

 A poesia proporciona, portanto, esse espaço-tempo capaz de abarcar a 

multiplicidade e a pluralidade necessárias para a realização de uma tomada de 

decisão ética, à qual ninguém pode escapar. E todos enfrentamos, ou 

enfrentaremos, esse desafio arriscado e incalculável ao nos depararmos com a 

alteridade. 

 Ao comentar a relação espaço – tempo e a poesia, o filósofo e poeta 

Antonio Cícero (1945) nos fala da importância do redimensionamento que a 

poesia nos proporciona nesse âmbito espaço-temporal: 

 

É nesse espaço-tempo livre que nos deleitamos em flanar pelas 
linhas dos poemas que mereçam uma leitura ao mesmo tempo 
vagarosa e ligeira, reflexiva e intuitiva, auscultativa e conotativa, 
prospectiva e retrospectiva, linear e não-linear, imanente e 
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transcendente, imaginativa e precisa, intelectual e sensual, ingênua e 
informada. E, para tanto, deixamos que em nosso pensamento 
interajam e brinquem uns com os outros todos os recursos de que 
dispomos: razão, intelecto, experiência, emoção, sensibilidade, 
sensualidade, intuição, senso de humor, memória, cultura, crítica etc. 
Desse modo, a leitura de poesia proporciona apreensão alternativa 
__ e poderosa __ do próprio ser. (CÍCERO, 2011, p. 3) 

 

 E é nesse mundo de possibilidades em que se dão os encontros 

poéticos: diálogos entre poetas que cantam a memória, as atrocidades, o 

intolerável, mas que também cantam a esperança e nos convocam à reflexão e 

à alteridade. 

 

3.2.1 MANUEL RIVAS E MIGUEL HERNÁNDEZ: UM ENCONTRO PARA O 

PORVIR  

 

 Manuel Rivas e Miguel Hernández se encontram através de seus 

poemas (O Pan negro e El tren de los heridos, respectivamente) a partir da 

ruptura que provocam no tempo. 

 Tanto em O Pan negro quanto em El tren o tempo é desconstruído e 

torna-se, de algum modo, atemporal. A tragédia, a morte e o medo tornam-se 

uma memória de todos os tempos, dos que já se foram, dos que aqui estão, 

dos que ainda virão. Isso faz com que a promessa ali plantada de esperança 

torne-se sempre possível, a se realizar em um porvir. 

 Em O Pan negro, a voz do poema recorda uma memória que não é a 

sua, que pertence ao passado, aos espectros: ―En trementes humidades dunha 

memoria que non é a miña / [...] Non é miña esta memoria‖. (RIVAS, 2003, p. 

127). No entanto, torna essa memória presente, à medida que está ―(...) a 

debullar o negro pan dos cuarenta,‖ (RIVAS, 2003, p. 127). A estrutura utilizada 

por Rivas (―estoy a debullar‖) reforça a idéia de atualidade, de um presente 

continuado, de algo que ocorre neste momento. Com tal recurso, Rivas rompe 

a relação passado - presente, e assim poderá lançar mão do que está porvir. 

 Mais adiante, provoca: ―Quen sexa o que recorde, / quen reteña o negro 

pan dos cuarenta, / […] quen sexa o que vos fale‖ (RIVAS, 2003, p. 127 – 128) . 

A voz do poema refere-se aos que recordarão aquele passado sombrio da 

Espanha, tempos de fome e ditadura. Com isso, o poeta galego amplia a 

relação temporal. Essa é a ―botella do xenio‖ de Rivas, é a esperança, pois, 
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como já sabemos, povo sem esperança não é nada (CASTRO VÁZQUEZ, 

2007, p. 15). 

 E aquele que recorde tem ―[…] un nome bordado na miña memoria de 

violetas, / […] nas memorias futuras que aloumiño, sen medo, / cos meus 

dedos de ensoño‖ (RIVAS, 2003, p. 128). O poeta, artesão da linguagem, 

escreve o nome daquele que recorda em sua memória florida, e acaricia as 

memórias futuras, já sem medo, com seus dedos de sonho e esperança.  

 Rivas flerta com passado e futuro, e realiza isso através de sua escrita, 

que planta a esperança e ressignifica esse passado, transformando-o. 

 Miguel Hernández, em seu poema El tren de los heridos, realiza 

movimento semelhante, a partir do momento em que o silêncio que assola os 

feridos pela guerra nunca cessa: ―No cesa de callar ni atravesado‖. O trem que 

carrega os feridos é um trem ―que nunca acaba de cruzar la noche.‖ 

(HERNÁNDEZ, 1999, p. 66-67) 

 Esse silêncio pára o tempo, pois, ―amordaza las ruedas, los relojes‖. O 

tempo torna-se atemporal. A tragédia torna-se uma tragédia da Humanidade, e 

não apenas pertencente ao seu próprio tempo.  

 Por outro lado, a voz do poema, ao clamar que detenham esse trem 

agonizante (―Detened ese tren agonizante‖), convoca uma ação futura, que 

pertence ao porvir, incerta, porém possível.  

 A relação atemporal que Rivas e Miguel Hernández realizam em O Pan 

negro e em El tren de los heridos é uma das características da poesia que a 

torna terreno fértil de possibilidades. E assim, espaço aberto para a reflexão 

que viabiliza o olhar para a alteridade. 

 Lembremos que para Rivas o outro é aquele de quem falam os que 

detêm o poder e o discurso (CASTRO VÁZQUEZ, 2007, p. 12). Para ele, 

reconstruir a existência do outro (da alteridade), ou seja, reexistir é o produto 

do que Rivas busca a partir de sua memória passada, sempre de ―cara ao 

futuro‖. 

 Como vimos, Rivas e Miguel Hernández encontram-se nessa busca de 

―cara ao futuro‖ por meio de sua poesia que se torna viva desde um passado, e 

que propõe manter-se viva no futuro. 
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3.2.2 ANTONIO MACHADO E MIGUEL HERNÁNDEZ: UM ENCONTRO PELA 

ÉTICA 

 

 O encontro entre Antonio Machado e Miguel Hernández se dá a partir da 

convocação feita por eles de um olhar para o outro. Esse chamado poético se 

realiza em seus poemas El crimen fue en Granada e em El tren de los Heridos. 

 Em El crimen, a voz poética relata o assassinato de García Lorca, 

convocando o leitor a olhar para a tragédia ali narrada. É um libelo por Justiça. 

 Nas duas primeiras partes do poema, intituladas respectivamente El 

crimen e El poeta y la muerte, a voz poética narra os fatos: ―Se le vio, 

caminando entre fusiles,‖ / [...] / ―Se le vio caminar solo con Ella,‖ (MACHADO, 

1995, p. 90 – 91). 

 O relato do assassinato é tenso, e só é rompido quando a voz do poema 

dá voz a Federico, abrindo aspas para seu discurso. Podemos aqui observar a 

busca de Machado em dar voz àquele que foi silenciado pela morte. Mesmo 

após sua morte, a poesia segue dando voz ao poeta granadino. É o espaço 

poético que permite tal encontro entre poetas: um vivo, outro morto, porém 

presentes neste espaço do imaginário. 

 A terceira parte do poema parece seguir a mesma linha das anteriores. 

No entanto, a seqüência do verso inicial (―Se le vio caminar‖) é desta vez 

interrompida por uma conclamação: que trabalhem aqueles que lêem o poema 

para que construam um túmulo de pedra e sonho, sobre uma fonte que chore 

água, e eternamente diga que a morte de Federico foi em sua Granada 

(MACHADO, 1995, p. 92). 

 É a voz do poema convocando a todos para dedicar um olhar a 

Federico, pela injustiça cometida contra ele. Um libelo por uma ética que só se 

realiza em um porvir, já que a fonte deverá eternamente recordar o crime 

cometido, cuja lembrança se faz necessária e justa. 

 Como sabemos, em El tren, Miguel Hernández também roga por Justiça 

ao pedir para que detenham o trem agonizante (―Detened ese tren 

agonizante‖). A voz do poema também clama por Justiça e por um olhar ético 

que se dirija aos mortos e feridos na guerra.  

 Podemos relembrar ainda seu poema Llamo a los poetas, em que a voz 

poética conclama aos poetas de sua época para que lutem através da palavra, 
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instrumento de reflexão e de possibilidade de Justiça e ética: ―Veré si hablamos 

luego con la verdad del agua, / Que aclara el labio de los que han mentido‖ 

(HERNÁNDEZ, 1999, p. 73). 

 O encontro poético entre Miguel Hernández e Antonio Machado é um 

encontro por uma ética não calculável, não previsível, a se realizar em um 

porvir (não sabemos quando, não há como saber). A existência de sua poesia, 

assim como a de tantos outros que escrevem mostrando-nos a importância de 

uma poesia que nos provoque o olhar, a reflexão, a percepção do outro, se 

torna imprescindível em um mundo que, enquanto houver guerras, conflitos e 

injustiças, será um mundo de desencanto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Segundo valter hugo mãe (1971), ―A literatura é a mais completa 

máquina de fazer sentir‖ (2011, p. 26). Acrescentaríamos: é a mais completa 

máquina de fazer sentir, pensar, lembrar, reexistir. Reexistir no sentido utilizado 

por Manuel Rivas: existir novamente, reinventar-se. A importância da literatura 

está em seu amplo espectro de possibilidades, que nos permitem um novo 

olhar, uma nova percepção: re-flexão. 

 Ao longo do presente estudo percorremos a Historia da guerra civil 

espanhola através da poesia de autores que nos demonstraram a importância 

da literatura como meio de reflexão, de memória e de diálogo: Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías (1935), de Federico García Lorca, El crimen fue en 

Granada (1936), de Antonio Machado, El tren de los heridos (1937 - 1939), de 

Miguel Hernández, e O Pan negro (1985), de Manuel Rivas.  

Foi possível demonstrar através da presente dissertação as relações 

existentes entre literatura e memória, assim como o poder de resistência que 

há na poesia por meio da palavra. 

Demonstramos, ainda, como a visão de ética de Jacques Derrida se dá, 

e como esta possivelmente surge das noções de ética, responsabilidade, 

justiça e alteridade desenvolvidas por Emanuel Lévinas. 

Além disso, foi possível realizar a releitura dos quatro poemas 

selecionados, além de constatar a possibilidade de aproximação dialógica entre 

eles, e principalmente, aproximá-los da ética derridiana e da noção de espectro 

que nos apresenta Derrida. 

Magnólia Nascimento, ao tratar da questão da importância da literatura 

durante o XIV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, realizado em 

Niterói, em julho de 2011, afirmou ter cada vez mais certeza de que:  

 

[…], por medio de la lengua española y su literatura, nuestros 
jóvenes, vengan de donde vengan, logran descubrir otros mundos, 
otros modos de ser, descubren a los mil millones de otros que hay en 
el mundo y perciben que cada uno de nosotros es, también, un otro. 
(NASCIMENTO, 2011, em fase de publicação)

48
 

                                                
48

[…], por meio da língua espanhola e sua literatura, nossos jovens, venham de onde vierem, 
conseguem descobrir outros mundos, outros modos de ser, descobrem os milhares de outros 
que existem no mundo y percebem que cada um de nós é, também, um outro. 
(NASCIMENTO, 2011, em fase de publicação) 
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 Nesse sentido, buscamos apresentar aqui a literatura, em especial a 

poesia, como instrumento capaz de nos tornar sensíveis ao outro, esse outro 

que também consiste em cada um de nós. 

 Para tanto, aproximamos os referidos poetas da idéia de ética 

desenvolvida por Jacques Derrida, a qual pressupõe esse olhar para o outro. A 

tomada de decisão ética, para ele, depende dessa percepção da alteridade. 

 Tal percepção, como foi possível observar, também está relacionada à 

memória, como a memória dos que sofreram o terror de uma guerra, como a 

guerra civil espanhola. 

 O poeta espanhol José Hierro (1922 – 2002), filho de pai republicano, foi 

algumas vezes preso durante o período da guerra e da pós-guerra. Escreveu o 

poema Con las piedras, con el viento / hablo de mi reino (1950), onde lemos:  

 

Mi reino vivirá mientras 
estén verdes mis recuerdos. 
Cómo se pueden venir 
nuestras murallas al suelo. 
Cómo se puede no hablar 
de todo aquello. 
El viento no escucha. No 
escuchan las piedras, pero 
hay que hablar, comunicar, 
con las piedras, con el viento. 
[…] 
(HIERRO, 2009, p. 211) 

 

 A constatação de Hierro é a constatação à qual também chegamos ao 

final desta dissertação: como não falar de tudo aquilo? E mais, assim como no 

poema, ainda que as pedras e o vento não nos escutem, é necessário falar, 

comunicar. A poesia é esse instrumento, capaz de trazer à tona a memória e 

transformá-la, fazendo-nos reexistir. 

 Ao final, a voz do poema de Hierro encerra dizendo: 

 

[…] 
Se exprime así el alma. Así 
se libra de su veneno. 
Descansa comunicando 

con las piedras, con el viento.  
(HIERRO, 2009, p. 211) 
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 Acreditamos que a poesia é o instrumento através do qual Federico 

García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández e Manuel Rivas, assim 

como tantos outros poetas, comunicaram-se, recordaram, denunciaram, 

abriram uma fresta para a percepção do outro e para uma ética outra em 

tempos sombrios e difíceis como os vividos não apenas pela Espanha de 

então, mas por toda Humanidade ao longo de sua História. 

 Desse modo, lembremos que como é dito em O Pan Negro, não importa 

quem recorde, ―ten un nome bordado na miña memoria de violetas / [...] nas 

memórias futuras que aloumiño, sen medo, / cos meus dedos de ensoño. 

(RIVAS, 2003, p. 128). São estes os dedos do poeta, dedos de sonho e 

esperança, que escrevem e comunicam, recordam, olham e percebem a 

alteridade, as possibilidades outras, de uma ética outra, sempre de ―cara ao 

futuro‖. 
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ANEXOS 
 

 

―LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS‖ (1935), de F.GARCÍA LORCA 
 
 
LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS 
 
1  
LA COGIDA Y LA MUERTE  
 
A las cinco de la tarde. 
Eran las cinco en punto de la tarde. 
Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. 
Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 
Lo demás era muerte y sólo muerte 
a las cinco de la tarde.  
 
El viento se llevó los algodones 
a las cinco de la tarde. 
Y el óxido sembró cristal y níquel 
a las cinco de la tarde. 
Ya luchan la paloma y el leopardo 
a las cinco de la tarde. 
Y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde. 
Comenzaron los sones del bordón 
a las cinco de la tarde. 
Las campanas de arsénico y el humo 
a las cinco de la tarde. 
En las esquinas grupos de silencio 
a las cinco de la tarde. 
¡Y el toro, solo corazón arriba! 
a las cinco de la tarde. 
Cuando el sudor de nieve fue llegando 
a las cinco de la tarde, 
cuando la plaza se cubrió de yodo 
a las cinco de la tarde, 
la muerte puso huevos en la herida 
a las cinco de la tarde. 
A las cinco de la tarde. 
A las cinco en punto de la tarde.  
 
Un ataúd con ruedas es la cama 
a las cinco de la tarde. 
Huesos y flautas suenan en su oído 
a las cinco de la tarde. 
El toro ya mugía por su frente 
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a las cinco de la tarde. 
El cuarto se irisaba de agonía 
a las cinco de la tarde. 
A lo lejos ya viene la gangrena 
a las cinco de la tarde. 
Trompa de lirio por las verdes ingles 
a las cinco de la tarde. 
Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la tarde, 
y el gentío rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 
A las cinco de la tarde. 
¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
¡Eran las cinco en todos los relojes! 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!  
 
2  
LA SANGRE DERRAMADA  
 
¡Que no quiero verla!  
 
Dile a la luna que venga, 
que no quiero ver la sangre 
de Ignacio sobre la arena.  
 
¡Que no quiero verla!  
 
La luna de par en par, 
caballo de nubes quietas, 
y la plaza gris del sueño 
con sauces en las barreras  
 
¡Que no quiero verla¡ 
Que mi recuerdo se quema. 
¡Avisad a los jazmines 
con su blancura pequeña!  
 
¡Que no quiero verla!  
 
La vaca del viejo mundo 
pasaba su triste lengua 
sobre un hocico de sangres 
derramadas en la arena, 
y los toros de Guisando, 
casi muerte y casi piedra, 
mugieron como dos siglos 
hartos de pisar la tierra. 
No. 
¡Que no quiero verla!  
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Por las gradas sube Ignacio 
con toda su muerte a cuestas. 
Buscaba el amanecer, 
y el amanecer no era. 
Busca su perfil seguro, 
y el sueño lo desorienta. 
Buscaba su hermoso cuerpo 
y encontró su sangre abierta. 
¡No me digáis que la vea! 
No quiero sentir el chorro 
cada vez con menos fuerza; 
ese chorro que ilumina 
los tendidos y se vuelca 
sobre la pana y el cuero 
de muchedumbre sedienta. 
¡Quién me grita que me asome! 
¡No me digáis que la vea!  
 
No se cerraron sus ojos 
cuando vio los cuernos cerca, 
pero las madres terribles 
levantaron la cabeza. 
Y a través de las ganaderías, 
hubo un aire de voces secretas 
que gritaban a toros celestes, 
mayorales de pálida niebla. 
No hubo príncipe en Sevilla 
que comparársele pueda, 
ni espada como su espada, 
ni corazón tan de veras. 
Como un rio de leones 
su maravillosa fuerza, 
y como un torso de mármol 
su dibujada prudencia. 
Aire de Roma andaluza 
le doraba la cabeza 
donde su risa era un nardo 
de sal y de inteligencia. 
¡Qué gran torero en la plaza! 
¡Qué gran serrano en la sierra! 
¡Qué blando con las espigas! 
¡Qué duro con las espuelas! 
¡Qué tierno con el rocío! 
¡Qué deslumbrante en la feria! 
¡Qué tremendo con las últimas 
banderillas de tiniebla!  
 
Pero ya duerme sin fin. 
Ya los musgos y la hierba 
abren con dedos seguros 
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la flor de su calavera. 
Y su sangre ya viene cantando: 
cantando por marismas y praderas, 
resbalando por cuernos ateridos 
vacilando sin alma por la niebla, 
tropezando con miles de pezuñas 
como una larga, oscura, triste lengua, 
para formar un charco de agonía 
junto al Guadalquivir de las estrellas. 
¡Oh blanco muro de España! 
¡Oh negro toro de pena! 
¡Oh sangre dura de Ignacio! 
¡Oh ruiseñor de sus venas! 
No. 
¡Que no quiero verla! 
Que no hay cáliz que la contenga, 
que no hay golondrinas que se la beban, 
no hay escarcha de luz que la enfríe, 
no hay canto ni diluvio de azucenas, 
no hay cristal que la cubra de plata. 
No.  
 
¡¡Yo no quiero verla!!  
 
3  
CUERPO PRESENTE  
 
La piedra es una frente donde los sueños gimen 
sin tener agua curva ni cipreses helados. 
La piedra es una espalda para llevar al tiempo 
con árboles de lágrimas y cintas y planetas.  
 
Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas 
levantando sus tiernos brazos acribillados, 
para no ser cazadas por la piedra tendida 
que desata sus miembros sin empapar la sangre.  
 
Porque la piedra coge simientes y nublados, 
esqueletos de alondras y lobos de penumbra; 
pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, 
sino plazas y plazas y otras plazas sin muros.  
 
Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. 
Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura: 
la muerte le ha cubierto de pálidos azufres 
y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro.  
 
Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. 
El aire como loco deja su pecho hundido, 
y el Amor, empapado con lágrimas de nieve 
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se calienta en la cumbre de las ganaderías.  
 
¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. 
Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, 
con una forma clara que tuvo ruiseñores 
y la vemos llenarse de agujeros sin fondo.  
 
¿Quién arruga el sudario? ¡No es verdad lo que dice! 
Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, 
ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente: 
aquí no quiero más que los ojos redondos 
para ver ese cuerpo sin posible descanso.  
 
Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura. 
Los que doman caballos y dominan los ríos; 
los hombres que les suena el esqueleto y cantan 
con una boca llena de sol y pedernales.  
 
Aquí quiero yo verlos. Delante de la piedra. 
Delante de este cuerpo con las riendas quebradas. 
Yo quiero que me enseñen dónde está la salida 
para este capitán atado por la muerte.  
 
Yo quiero que me enseñen un llanto como un río 
que tenga dulces nieblas y profundas orillas, 
para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda 
sin escuchar el doble resuello de los toros.  
 
Que se pierda en la plaza redonda de la luna 
que finge cuando niña doliente res inmóvil; 
que se pierda en la noche sin canto de los peces 
y en la maleza blanca del humo congelado.  
 
No quiero que le tapen la cara con pañuelos 
para que se acostumbre con la muerte que lleva. 
Vete, Ignacio: No sientas el caliente bramido. 
Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar!  
 
4  
ALMA AUSENTE  
 
No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de tu casa. 
No te conoce el niño ni la tarde 
porque te has muerto para siempre.  
 
No te conoce el lomo de la piedra, 
ni el raso negro donde te destrozas. 
No te conoce tu recuerdo mudo 
porque te has muerto para siempre.  
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El otoño vendrá con caracolas, 
uva de niebla y monjes agrupados, 
pero nadie querrá mirar tus ojos 
porque te has muerto para siempre.  
 
Porque te has muerto para siempre, 
como todos los muertos de la Tierra, 
como todos los muertos que se olvidan 
en un montón de perros apagados.  
 
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. 
La madurez insigne de tu conocimiento. 
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. 
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.  
 
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, 
un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 
Yo canto su elegancia con palabras que gimen 
y recuerdo una brisa triste por los olivos.  
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―EL CRIMEN FUE EN GRANADA‖ (1936), de ANTONIO MACHADO 
 
 
EL CRIMEN FUE EN GRANADA 
                                           A Federico García Lorca 
                  I 
            El crimen  
 
  Se le vio, caminando entre fusiles,  
por una calle larga,  
salir al campo frío,  
aún con estrellas de la madrugada.  
Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle la cara.  
Todos cerraron los ojos;  
rezaron: ¡ni Dios te salva!  
Muerto cayó Federico  
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—  
... Que fue en Granada el crimen  
sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada. 
 
                       II 
           El poeta y la muerte  
 
  Se le vio caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  
—Ya el sol en torre y torre, los martillos  
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.  
Hablaba Federico,  
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas,  
y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
te cantaré la carne que no tienes,  
los ojos que te faltan,  
tus cabellos que el viento sacudía,  
los rojos labios donde te besaban...  
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  
qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»  
 
              III 
 
  Se le vio caminar...  
                      Labrad, amigos,  
de piedra y sueño en el Alhambra,  
un túmulo al poeta,  



134 

 

sobre una fuente donde llore el agua,  
y eternamente diga:  
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 
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―EL TREN DE LOS HERIDOS‖ (1937 – 1939), de MIGUEL HERNÁNDEZ 

 
EL TREN DE LOS HERIDOS 
 
 
Silencio que naufraga en el silencio 
de las bocas cerradas de la noche. 
No cesa de callar ni atravesado. 
Habla el lenguaje ahogado de los muertos. 
 
Silencio. 
 
Abre caminos de algodón profundo, 
amordaza las ruedas, los relojes, 
detén la voz del mar, de la paloma: 
emociona la noche de los sueños. 
 
Silencio. 
 
El tren lluvioso de la sangre suelta, 
el frágil tren de los que se desangran, 
el silencioso, el doloroso, el pálido, 
el tren callado de los sufrimientos. 
 
Silencio. 
 
Tren de la palidez mortal que asciende: 
la palidez reviste las cabezas, 
el ¡ay! la voz, el corazón la tierra, 
el corazón de los que malhirieron. 
 
Silencio. 
 
Van derramando piernas, brazos, ojos, 
van arrojando por el tren pedazos. 
Pasan dejando rastros de amargura, 
otra vía láctea de estelares miembros. 
 
Silencio. 
 
Ronco tren desmayado, enrojecido: 
agoniza el carbón, suspira el humo 
y, maternal la máquina suspira, 
avanza como un largo desaliento. 
 
Silencio. 
 
Detenerse quisiera bajo un túnel 
la larga madre, sollozar tendida. 
No hay estaciones donde detenerse, 
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si no es el hospital, si no es el pecho. 
 
Para vivir, con un pedazo basta: 
en un rincón de carne cabe un hombre. 
Un dedo sólo, un trozo sólo de ala 
alza el vuelo total de todo un cuerpo. 
 
Silencio. 
 
Detened ese tren agonizante 
que nunca acaba de cruzar la noche. 
Y se queda descalzo hasta el caballo, 
y enarena los cascos y el aliento. 
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―O PAN NEGRO‖ (1985), de MANUEL RIVAS 
 
O PAN NEGRO 
 

A Manuel Barrós, de Corpo Santo (Tabeaio), 
e a Manuel Rivas, de Sigrás. 

Meus avós. E tamén a Martiño, fillo.  
 

En trementes humidades dunha memoria que non é a miña 
estou a debullar o negro pan dos cuarenta, 
o lume entrecortado por rezos e motores lonxanos como 
        / ouveos, 
 
os panos bordados con dedos biqueiros na brancura, 
e tamén o medo, 
un medo que asubía infindo, 
axexante nas hedras, 
espido, terriblemente feble e pálido, 
como os ollos por dentro. 
 

Non é miña esta memoria. 
Eu mirei as violetas empoeirarse aos xogos, 
Deixarse xenerosas nos valados secretos. 
Mais esta chuvia cansa, 
esa luz de limoeiro aterecido, 
ese pouso de lúa sobre as tellas, 
o muxido marelo que alenta polas lombas nabeiras... 
 

Quen sexa o que recorde, 
quen reteña o negro pan dos cuarenta, 
a paciente criación dun mesmo nos bordados do liño, 
o medo, 
un medo omnipresente que pendura do teito, 
quen sexa o que vos fale 
 

da cerdeira tolleita por dentes de friaxe, 
de motores lonxanos como ouveos, do medo, 
dese medo orfo, aterecido, 
que abre nos postigos e axexa pola friesta. 
 

Quen sexa o que recorde, 
o que remova con agarimo a miña memoria de violetas 
que abeiraban os xogos, 
a miña memoria de columpios na rexa carballeira, 
a miña memoria de prados musicais. 
 

Quen sexa o que vos fale, 
o que apouse os seus dedos de invernía 
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na miña memoria, o que aloumiñe coas suas mans de séculos 
a miña memoria, o que con xeito doce apalpe na miña 

/ memoria 
de pan branco con esas mans que debullaron o negro pan 
        / dos cuarenta. 
 

Quen sexa o que recorde 
ten un nome bordado na miña memoria de violetas, 
na fresca vizocidade da mesta carballeira, 
nos enredos, nos xogos, no pan branco, 
nas memorias futuras que aloumiño, sen medo, 
cos meus dedos de ensoño. 
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―LA VOZ DE LOS MUERTOS‖ (1937), de LUIS ROSALES 

 

LA VOZ DE LOS MUERTOS 

 

En la voz de los muertos por la unidad del hombre 
tierra firme y promesa donde descansa España, 
abre a la luz los ojos que nunca amanecieron, 
y las islas recuerdan que las unió la espuma, 
y los mortales oyen: Ya la tierra no existe, 
la tierra que reposa, como un niño, en las aguas, 
la tierra que ha inventado la presencia y mantiene 
la luz perseverante de su gloria en la tarde, 
el perfume indeleble del laurel silencioso, 
la duración de ser frente a la muerte clara. 
 
 
Todo está desolado como un lecho vacío, 
la soledad precisa la sucesión del agua 
y el resbalar creyente de la arena en el viento. 
Cuanto tuvo sonrisa pertenece a la muerte, 
ya los altos pinares no ejercitan la sombra, 
y nace el resplandor en brazos del olvido, 
y se pierde en la espuma la memoria del tiempo. 
¿Dónde está, tierra firme, tu sencilla entereza, 
si los ojos del hombre, los ojos que llevaron 
en su mirada amante toda la luz como un túnel oscuro, 
como una tierra estéril donde la mies se agota? 
Y tú, ¿qué harás ahora? Tú, la España de siempre, 
la vencida del mar, la pobre y la infinita, 
la que buscaba tierra para dar sepultura, 
la que vuelve los ojos polvorientos al valle, 
la España de la ceniza, de espacio y de misterio 
que nos brinda la sed y nos muestra el camino. 
¡El amor de la muerte te quitó la hermosura, 
y el mandamiento alegre de la espiga dorada, 
y la belleza efímera del ruiseñor, y el sueño 
que despierta la alegre duración de las cosas, 
y el contorno doliente de la mujer que amamos 
por su presencia triste de carne sucesiva! 
¡Y aún descansa en tu frente la esperanza del mundo, 
aún sostienen tu luz el sabor del milagro, 
la unidad de las flores en el Cuerpo de Cristo, 
la vigilia del agua bendiciente y unida 
que derramas en los aires claridades y aromas! 
 
 
Y tú, ¿qué harás ahora? Ya la tierra no existe 
y habrá que unir de nuevo la arena entre las manos 
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para soñar, de nuevo, con su contorno huidizo, 
¡la carne de tus muertos no conoce la tumba! 
Y tú, la España unida por el polvo, la España 
virginal que ha nacido del tiempo y la promesa; 
Y tú, ¿qué harás ahora? Murieron los varones 
cuya sola presencia cantaba en el silencio 
llena de luz entera como el cuerpo del día. 
Quieta está para siempre la hermosura del mundo, 
quieto, sin movimiento que muestre su esperanza, 
quieta divinamente, mientras la luna deja 
su doliente esplendor sobre la carne joven. 
Y tú, ¿qué harás cuando los muertos vuelvan? 
Sobre la arena sola, desnuda y sin rumores, 
que consagró a los cuerpos su fervor silencioso, 
sobre las aguas tristes que enlutaron la espuma 
de sus olas en flor, por los muertos que tienen 
toda la mar de España por sepultura y gloria, 
y de pie, sobre el viento melodioso y antiguo, 
de pie, como murieron, ya sin peso en el aire, 
vendrán todos los muertos al corazón del hombre, 
vendrán a recordarnos la vida que tenemos, 
la muerte que ganaron en penitencia súbita. 
Cansados de su cuerpo vendrán, y con la sangre 
quieta, y enamorada y en soledad precisa. 
Y así en la tierra dura que el trigo amarillece 
vuestro silencio ha sido la primera Verdad. 
 
 
¡Silencio enajenado que la muerte hermosea! 
¡Silencio que ha de ser tierra para el arado! 
¡Gloria espaciosa y triste donde descansa España 
su viril hermosura tan antigua y tan nueva! 
¡Tierra entera de sangre que es la voz de tus muertos 
y nos da nacimiento, costumbre y agonía! 
¡Tierra que sólo brinda paciencia y superficie! 
¡Tierra para morir, deshabitada y loca 
por cumplir tu hermosura, 
Oh España, Madre España! 
 
 
 


