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RESUMO

Luis Palés Matos é um dos principais nomes da literatura porto-riquenha. Sua obra
poética, especificamente a poesia afro-antilhana, tem sido cada vez mais difundida no
campo da literatura hispano-americana. Além de apreciada, sua escrita poética tem sido
comentada e estudada recorrentemente por intelectuais porto-riquenhos contemporâneos,
como Arcadio Díaz Quiñones, Noel Luna e Mercedes López-Baralt, bem como por
autores argentinos e cubanos. No Brasil é um nome praticamente desconhecido. No que
diz respeito à poesia afro-antilhana, a importância do seu livro de poemas, Tuntún de pasa
y grifería (1937) deve-se à função subversiva de sua escrita poética em meio aos debates
literários e culturais ocorridos durante a década de 1930, no marco dos acontecimentos
políticos, sociais e econômicos no país. Nesse sentido, ao tomar posição nas discussões
sobre a identidade porto-riquenha, Palés ressignifica os pressupostos raciais e culturais
daquela época, valorizando a herança de matriz africana na ilha, e propondo, assim, uma
identidade cultural afro-antilhana, em cujo processo de formação o negro possui um papel
crucial. Portanto, o presente estudo visa a análise de elementos dessa matriz em poemas
do Tuntún, bem como da recepção crítica desse livro e do seu contexto de produção.

Palavras-chave: Luis Palés Matos. Tuntún de pasa y grifería. Poesia afro-antilhana.
Identidade cultural afro-antilhana.

RESUMEN

Luis Palés Matos es uno de los principales nombres de la literatura puertorriqueña.
Su obra poética, específicamente la poesía afroantillana, ha sido cada vez más difundida
en el campo de la literatura hispanoamericana. Además de ser apreciada, su escritura
poética ha sido comentada y estudiada recurrentemente por intelectuales puertorriqueños
contemporáneos, como Arcadio Díaz Quiñones, Noel Luna y Mercedes López-Baralt, así
como por autores argentinos y cubanos. En Brasil es un poeta prácticamente desconocido.
En lo que se refiere a la poesía afroantillana, la importancia de su libro Tuntún de pasa y
grifería (1937) se debe a la función subversiva que su escritura poética reviste en medio
a los debates literarios y culturales ocurridos durante la década de 1930, en el marco de
los acontecimientos políticos, sociales y económicos en el país. En este contexto, la
posición asumida por Palés en las discusiones sobre la identidad puertorriqueña
resignifica los presupuestos raciales y culturales de la época, al valorar la herencia de
matriz africana en la isla y proponer una identidad cultural afroantillana, en cuyo proceso
de formación lo negro posee un papel crucial. En este sentido, el presente estudio tiene
como objetivo el análisis de elementos de esta matriz en poemas del Tuntún, así como de
la recepción crítica de este libro y de su contexto de producción.

Palabras-clave: Luis Palés Matos. Tuntún de pasa y grifería. Poesía afroantillana.
Identidad cultural afroantillana.
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INTRODUÇÃO
Analisar um livro de poemas como o Tuntún de pasa y grifería (1937) é “poner
de manifiesto una derrota” (LUNA, 2001, p.1). Essa derrota, entretanto, talvez seja o
modo mais adequado, como veremos, de se aproximar da compreensão dos poemas afroantilhanos. Outro aspecto central associado a essa derrota é a memória, pois aponta para
sucessivos fracassos da sociedade (e da historiografia) porto-riquenhas no que se refere à
criação de pontos de vista críticos em relação ao seu passado.
Do primeiro poema sobre o negro (“Danzarina africana”, 1918) à publicação do
Tuntún, Porto Rico vive dois momentos fundamentais na sua história. Por um lado, o
ambiente de renovação dos anos vinte, marcado por movimentos literários de vanguarda,
como o Diepalismo, que propunha uma poesia inovadora frente à tradição literária. Por
outro, a década de 1930, marcada por projetos em torno da questão nacional. Nesses anos
trinta, como se sabe, ganharam destaque, não apenas em Porto Rico como em toda a
América latina, intelectuais que pautavam suas propostas em paradigmas como o da
mestiçagem, para definir o caráter da identidade nacional. Nesse sentido, Martin Lienhard
afirma que: “El paradigma no es el sistema o un conjunto de reglas que rige la realidad,
sino un modo, siempre provisional, para pensarla -o para pensar alguno de sus aspectos.”
(LIENHARD, 1996, p.65).
Nesse contexto, a questão racial surge como resultado de uma crise que se agudiza
no âmbito socioeconômico, mas também envolve outros aspectos do cotidiano da ilha,
como a política, a tensão linguística entre o espanhol e o inglês, e a religião. Do período
compreendido entre o início da colonização espanhola até a derrota da Espanha na Guerra
hispano-americana em 1898, e a consequente “invasão” norte-americana nesse mesmo
ano, o processo de formação cultural porto-riquenho sempre sofreu mudanças bruscas ―
desde o extermínio dos taínos1 , no período colonial, até as profundas mudanças nos
modos de produção, afetando criticamente o social; a troca do sistema monárquico pelo
republicano, assim como a introdução do protestantismo, em detrimento do catolicismo,

“Pueblo indígena perteneciente al grupo de los Arahuacos y provenientes del norte de Sudamérica,
concretamente de la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela, y de la Guayana. Fueron los
primeros pobladores de Cuba en la etapa precolombina, llegando sobre el año 800 a.n.e. El término taíno
significa bueno o noble.” Disponível em: https://www.ecured.cu/Ta%C3%ADnos – Acesso em 23 dez.
2018.
1
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após 1898. Além disso, o inglês passaria a ser introduzido no sistema de ensino portoriquenho.
Essas novas práticas afetaram diretamente o cotidiano dos porto-riquenhos (a
burguesia, principalmente). Assim, o teor socioeconômico dessa crise se desdobraria em
outro, de caráter moral e étnico-cultural, com grupos a favor (embora com divergências
internas) da manutenção do novo sistema e aqueles que se voltavam (crítica ou
nostalgicamente) para o período colonial anterior.
O poeta porto-riquenho Luis Palés Matos (1898-1959), porém, propõe, no âmbito
cultural, outro paradigma: o da poesia afro-antilhana. Com essa poética, os traços
culturais questionados, com base na raça, seriam tratados por ele desde outra perspectiva,
expandindo esses debates para o âmbito antilhano e não apenas porto-riquenho. Ao
argumentar que havia um mesmo “ritmo” entre as ilhas que foram colonizadas e que o
negro era o fator principal do processo de mestiçagem, Palés defende a matriz africana
como uma das bases da cultura porto-riquenha.
Neste sentido, utiliza elementos da cultura iorubá, originalmente de tradição oral,
com o propósito de valorizar uma linguagem marginalizada pela tradição literária na ilha.
O uso dessa linguagem tronco-africana revelaria parte da memória individual do poeta
que, em relação às discussões sobre qual idioma ensinar na ilha ―o espanhol ou o
inglês―, também representa um gesto político. Esse gesto se reflete na atitude de Palés
de não traduzir vocábulos em línguas africanas empregados nos poemas, preservando
tanto o significante quanto o significado.
Como consequência dessa preocupação em manter as características dessa
oralidade, outros elementos estéticos são colocados em “diálogo”, como o ritmo
sincopado e os sons onomatopaicos, ambos baseados no tambor (“gongo”) ou atabaque,
principal instrumento utilizado pelas religiões de matriz africana, como, no Brasil, o
candomblé e a umbanda.
Outro traço simbólico por meio do qual os anteriores se realizam diz respeito à
funcionalidade dada, na poesia afro-antilhana, ao corpo da mulata. Palés destaca esse
corpo, em consonância com sua perspectiva sobre a mestiçagem. Nesse caso, a dança e o
protagonismo da mulata compõem o conjunto de elementos que operam em tensão com
o cânonee literário e a cultura hegemônica.
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Com essas características, a poesia afro-antilhana restaura o imaginário sobre a
cultura de matriz africana em Porto Rico, marcado por estereótipos e silenciamentos, os
quais serviram para impulsionar as discussões relacionadas à cultura no início do século
XX, sobretudo entre as décadas de 1920 e 1930.
Dessa forma, o presente estudo apoia-se sobre a perspectiva dos estudos culturais,
por ser essa uma abordagem que problematiza a concepção de cultura atrelada à tradição
literária e a um elitismo que, como consequência, impedem que manifestações do popular
ocupem um lugar de destaque.
O estudo que aqui se propõe está orientado por reflexões acerca da relação entre
a concepção de identidade e cultura desenvolvida por Stuart Hall, em A identidade
cultural na pós-modernidade (2006), e sobre as definições de “cultura” propostas por
Raymond Williams em Palabras clave. Un diccionario de la cultura y la sociedad
([1976] 2003). Já para pensar o processo de adaptação do negro em outro espaço, como
consequência da colonização, a obra Atlântico negro (2012), de Paul Gilroy, tem valor
central. Paralelamente, valho-me do conceito de “heterogeneidade cultural”, de Antonio
Cornejo Polar, em seu livro O condor voa (2000), para refletir sobre a concepção da
identidade não como uma categoria fixa e estável, mas como um processo constante.
A reflexão crítica sobre a poesia afro-antilhana de Palés justifica esta pesquisa,
por tratar-se de uma escrita poética que, tanto pelo contexto em que surge quanto pela
função estético-ideológica que assume, promove um importante debate sobre o lugar do
negro na composição étnico-racial e cultural em Porto Rico.
Com isso, a partir da análise de alguns dos poemas do Tuntún de pasa y grifería,
este trabalho segue uma orientação que considera uma recepção crítica progressivamente
solidária a essa poesia, bem como o contexto de produção, majoritariamente conservador,
no qual Palés escreve e os elementos que, em tensão com esse contexto, compõem essa
escrita poética.
Além disso, como sou pesquisador brasileiro, a poesia afro-antilhana de Palés
levou-me a refletir sobre o próprio lugar de enunciação como negro no Brasil, país onde
há uma concepção racial deliberadamente deformada, pautada na perspectiva da
“democracia racial”. Sendo essa, mais excludente que inclusiva.
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Por fim, um dos principais motivos de levar a cabo este projeto deve-se ao escasso
número de trabalhos, no contexto acadêmico brasileiro, sobre a obra de Palés, poeta
central da modernidade regional.
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CAPÍTULO 1. O CONTEXTO DE PRODUÇÃO: POLÊMICAS EM TORNO DA
IDENTIDADE NACIONAL
1.1.

O projeto de Antonio S. Pedreira em Insularismo. Ensayos de interpretación

puertorriqueña.
Neste capítulo tratamos do contexto no qual foram publicados os poemas afroantilhanos de Luis Palés Matos. Primeiro, destacamos os eventos relevantes que levaram
a sociedade porto-riquenha à busca de uma definição da identidade cultural portoriquenha durante a década de 1930. Em um segundo momento, analisamos a obra de
Antonio S. Pedreira, Insularismo, da qual escolhemos os três primeiros capítulos, por
apresentarem os elementos que dialogam com os poemas de Palés. Por último,
comentamos as três entrevistas de Palés datadas entre o final da década de 1920 e o início
da década de 1930, bem como a polêmica suscitada pelo poeta José I. de Diego Padró,
após Palés definir seu projeto poético de uma poesia antilhana durante sua última
entrevista, em 1932.
1.1.1 A década de 1930 em Porto Rico: conflitos, projetos e perspectivas
Em 1937, Luis Palés Matos publica o Tuntún de pasa y grifería. No âmbito
internacional2, foi um período que ainda refletia a crise de 1929 nos Estados Unidos e em
que recém se iniciava a Guerra civil espanhola (1936-1939), que antecederia a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). Somado a esses eventos, Porto Rico passava por uma crise
interna, também com inícios na economia, mas que refletia no social e gerava discussões
de caráter cultural e racial. Nesse cenário, ainda conviviam em disputa a cultura do antigo
império espanhol e o novo governo norte-americano.
Durante a década de 1930, ocorre uma reformulação nas bases que sustentavam
(e em parte se mantêm) o sistema político de Porto Rico. Em 1898, a ilha passaria por
uma transição, logo após a Espanha ter perdido a Guerra hispano-americana para os
Estados Unidos. Com isso, além da independência de Cuba, os espanhóis seriam
obrigados a ceder Porto Rico, Filipinas e a ilha de Guam, provocando mudanças
significativas no cotidiano dos porto-riquenhos.

2

Cf. BLANCO, Tomás. “La crisis social y cultural de los años treinta”. In: El prejuicio racial en Puerto
Rico. Río Piedras: Huracán, 1985, p.21.
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A primeira mudança ocorre na economia, baseada na agricultura. Os portoriquenhos viram essa situação mudar assim que os norte-americanos substituíram os
antigos modos de produção pelo latifúndio e a industrialização. Consequentemente,
muitos proprietários de terras de plantio de cana de açúcar e café tiveram que optar pela
adesão ao novo modelo econômico ou ficar à margem do sistema, fato que dividiria a
burguesia porto-riquenha. Tal situação revelaria duas posturas distintas: de um lado, um
grupo que acabaria sendo colocado à própria sorte, por não aderir ao novo modelo
econômico (a “burguesía nacional”); do outro, um grupo que, ao se subordinar, preserva
o status adquirido dos tempos coloniais (a “burguesía antinacional”)3.
Essa divisão representaria ideias pró e contra a independência. No primeiro caso,
um nome que simboliza essa perspectiva é o de Luis Muñoz Marín4. Diferentemente de
seu pai, Luis Muñoz Rivera, o qual era considerado o “pai do autonomismo
‘possibilista’”, Muñoz Marín entendia que a autonomia era apenas uma forma disfarçada
de democracia dos Estados Unidos, quando o que estaria em jogo, de fato, era uma nova
forma de sujeição.
Outro grupo atingido pela crise naquele momento foram os trabalhadores, em
geral. Para a “clase obrera”, o fim da antiga metrópole representava a chance de se
desenvolverem como categoria, pois tanto os criollos como os espanhóis eram os
empecilhos para que isso acontecesse. Por outro lado, a década de 1930 exigiria dos
trabalhadores uma autocrítica e a reformulação dos pressupostos que tinham orientado
sua atuação em relação com a antiga metrópole, ou seja, por meio de “pactos y alianzas”,
embora essa fosse um tipo de estratégia para atuar contra o próprio império espanhol.
Em 1934 realizou-se uma greve dos trabalhadores das plantações de cana de
açúcar. Dentre os fatores que contribuíram para isso, destaca-se o crescente desemprego

Cf. BLANCO, Tomás. “La crisis social y cultural de los años treinta”. In: El prejuicio racial en Puerto
Rico. Río Piedras: Huracán, 1985, p.23.
4
“Luis Muñoz Marín foi, sem dúvida, o político porto-riquenho mais importante do século XX. [...] Em
princípios de 1920, militou no Partido Socialista, porém o crescente anexionismo deste levou-o a retornar
à tradição partidária do pai. Em 1932, foi eleito senador pelo Partido Liberal e tomou a direção do jornal La
democracia. Nos anos 1930, desenvolveu uma relação muito próxima com os partidários norte-americanos
do New Deal e, graças a essas influências, agilizou-se, nessa década, a implantação de programas
reformistas na ilha. [...] Nas eleições de 1948, Muñoz Marín tornou-se o primeiro governador eleito pelos
porto-riquenhos, cargo que revalidou eleitoralmente nas três eleições seguintes (1952, 1956 e 1960). Em
1964, recusou-se a seguir para um quinto mandato. Dirigiu a campanha para a defesa do ELA em um
plebiscito (1967), e obteve 60% dos votos.” QUINTERO-RIVERA, Ángel G. “Muñoz Marín, Luis”.
Enciclopédia
latino-americana.
São
Paulo:
Boitempo,
2015.
Disponível
em:
http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/m/munoz-marin-luis .
3
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e, por último, o descontentamento com os acordos realizados por líderes da Federación
Libre de los Trabajadores (FLT), que contrariavam os objetivos dos “trabalhadores
agrícolas”. O resultado desse descontentamento seria a fragmentação política entre os
trabalhadores, com a maior parte deles filiada ao Partido Socialista. Surge, assim, a
Afirmación Socialista, que logo ganharia apoio de um dos mais importantes líderes pela
independência de Porto Rico, Pedro Albizu Campos5, líder do Partido Nacionalista.
Além do protagonismo desses partidos, funda-se outro, o Partido Comunista, que também
será importante durante as greves.
Com efeito, a greve dos trabalhadores do campo impulsionaria outros setores a
darem início a greves vinculadas às suas respectivas categorias:
Durante esta década, otros trabajadores puertorriqueños iniciaron una
ola de huelgas: las trabajadoras de la industria de la aguja, los
estibadores de los muelles, los panaderos, los conductores de taxis y
camionetas o trucks de pasajeros, además de los estudiantes
universitarios. (VARGAS CANALES, 2010-2011, p. 84).

A crescente popularidade dos nacionalistas e, consequentemente, de Albizu
Campos, principalmente porque este se posicionava de forma incisiva contra o
imperialismo norte-americano, resultaria em seguidas ações do governo: em 1935, vários
nacionalistas foram assassinados, episódio que ficou conhecido como Masacre de Río
Piedras; em 1936, Albizu Campos seria preso em Porto Rico, sendo transferido, em 1937,
para os Estados Unidos. Nesse último ano, um novo grupo de militantes nacionalistas
seriam assassinados, no chamado Masacre de Ponce:
El movimiento nacionalista que estuvo unido apoyando las huelgas de
los trabajadores cañeros de Puerto Rico, en 1934, sufrió un grave
enfrentamiento con el gobierno estadounidense. Los nacionalistas
celebraban un mitín en Ponce, en marzo de 1937, cuando surgió una
provocación por parte de los guardias, los manifestantes fueron
balaceados y perseguidos por la policía. El hecho se conoce como la
Masacre de Ponce, en ella perdieron la vida 21 nacionalistas y hubo más
de 100 heridos. (VARGAS CANALES, 2010-2011, p. 93).

“Pedro Albizu Campos foi o líder nacionalista mais influente do século XX em Porto Rico e um dos
símbolos anti-imperialistas da América. Filho de mãe solteira e negra, descendente de emigrados
venezuelanos de origem basca, pertencentes à aristocracia do açúcar, nasceu e se criou no bairro Tenerías
de Ponce –área muito pobre, fundada por escravos libertos.” QUINTERO-RIVERA, Ángel G. “Albizu
Campos, Pedro”. Enciclopédia latino-americana. São Paulo: Boitempo, 2015. Disponível em:
http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/a/albizu-campos-pedro .
5
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Esses fatos seriam acompanhados por militantes nacionalistas e comunistas que
viviam em Nova Iorque, com os quais o próprio Albizu mantivera contato. Ao se
posicionarem contra a perseguição do governo norte-americano, o apoio desses militantes
de fora da ilha resultava bastante significativo, por estarem enfrentando a metrópole desde
dentro, e simbólico, por ter a adesão de cubanos e espanhóis emigrados:
Las diversas huelgas cañeras en Puerto Rico, que se llevaron a cabo
desde principios del siglo XX, fueron apoyadas económica y
emocionalmente por miembros de la comunidad puertorriqueña en
Nueva York. Estas organizaciones, que formaron los distintos núcleos
de residentes en la urbe de hierro, eran un conglomerado heterogéneo.
La gama era amplia: desde los círculos anarquistas, los comités de
adhesión a los partidos Republicano, Demócrata o Socialista
estadounidenses, la Asociación Nacionalista, vinculada al Partido
Nacionalista Puertorriqueño, hasta las asociaciones de profesionales
con fines artísticos y culturales. Los periódicos, que se publicaban en
español en esa ciudad, circulaban entre las comunidades de torcedores
de tabaco hispanohablantes: puertorriqueños, cubanos y españoles,
principalmente. La función más importante de este medio de
comunicación era dar cohesión a las campañas o colectas organizadas
por algunas asociaciones, para ayudar a sostener las huelgas de
trabajadores de la caña en Puerto Rico. (VARGAS CANALES, 20102011, p. 86-87).

A crise da década de 1930 em Porto Rico tem na economia a sua principal causa.
Paralelo aos acontecimentos internacionais, o que ocorre nesse período na ilha modifica
não apenas o sistema de produção, mas também revela o desencanto com o novo governo,
o que gera como consequência a (re)ativação ou a criação de ideologias, que trazem ao
cotidiano da ilha reivindicações impulsionadas por motivos distintos, tanto da burguesia
quanto dos trabalhadores.
Somado a essas questões, os intelectuais que interpretam esse período adotam uma
postura que, em grande medida, traduz o espírito do nacionalismo nos argumentos
sustentados pelos grupos em debate. Nesse contexto, Antonio S. Pedreira, um dos
principais intelectuais de Porto Rico naquele momento, faz uma leitura que visa não
apenas problematizar os argumentos que estavam em jogo, mas também postular um
projeto para a nação.
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1.1.2 Pedreira, Insularismo e o projeto para a nação
Ao analisar a formação do cânone na literatura porto-riquenha, Juan Gelpí (1993)6
afirma que: “Es ya un lugar común el señalar que la “Generación del 30” tiene como
temática obsesiva la identidad nacional […]”. (p. 18). Para o autor, essa associação
ocorre, principalmente, por causa da própria crítica realizada pelos “treintistas y sus
seguidores” durante os acontecimentos na década de 1930 na sociedade porto-riquenha,
pois a situação política da ilha nesse momento motivaria a reflexão sobre a questão
nacional:
A questão do status é central no debate político porto-riquenho, pois
sua definição é essencial para a resolução de qualquer projeto para o
país, que deve passar necessariamente por uma das três vias que se
apresentam no cenário político: a transformação de Porto Rico em mais
um estado (o qüinquagésimo primeiro) da União norte-americana, a
manutenção do Estado Livre Associado ou a independência. Pensar no
futuro de Porto Rico, portanto, é pensar no problema nacional.
(BAGGIO, 1997, p. 32).

Antonio S. Pedreira surge como um dos principais nomes dessa “Generación”.
Em 1929, funda a revista Índice, juntamente com Vicente Géigel Polanco e Samuel. R.
Quiñones. No ano de 1934, publica Insularismo. Ensayos de interpretación
puertorriqueña, livro que resume sua busca por uma definição da identidade cultural
porto-riquenha e que estava alinhado com um discurso que teria a cultura e a raça como
argumentos cruciais para compreender a situação na qual a ilha se encontrava.
Ser insular para Pedreira significa não apenas o isolamento de Porto Rico em
relação ao continente, mas também ser inferior e não ter perspectiva. Pode-se afirmar que
esse é um pensamento que abrange desde o ano 1898 até a “Grande depressão”, eventos
que serão fundamentais para impulsionar os principais questionamentos do livro: “¿cómo
somos?” e “¿qué somos?”; perguntas que, conforme aponta Arce de Vázquez (1929, n. I
apud Baggio, 1997, p. 33) já orientavam seus argumentos na revista Índice: “Está definida
nossa personalidade de povo? Existe uma maneira de ser inconfundível e genuinamente
porto-riquenha? Quais são os signos definidores de nosso caráter?”7

Cf. Gelpí, Juan. “Literatura y paternalismo en Puerto Rico”. In: Literatura y paternalismo en Puerto Rico.
San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1993, p.11-28.
7
Revista Índice, número I, 1929, apud Margot Arce de Vázquez, “Prólogo”. In: Tomás Blanco, Prontuario
histórico de Puerto Rico. 7.e. Río Piedras: Huracán, 1981.
6
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Essas indagações contribuem para que, no primeiro capítulo, “La brújula del
tema” (A bússola do tema), Pedreira construa sua própria imagem de líder. Para isso,
utiliza o ensaio como gênero discursivo, muito em função de uma estratégia adotada para
convencer o interlocutor a aderir às suas “pretensiones bastardas”, ou seja, um discurso
flexível e não prescritivo8 ou como o próprio Pedreira afirma: “Estas páginas, pues, no
aspiran a resolver problema alguno, sino más bien plantearlo”. (PEDREIRA, [1934]
2001, p.37).
Assim, o primeiro capítulo representa o momento em que Pedreira (se) apresenta
(como) um caminho ao leitor. Inicialmente, justifica os motivos subjetivos de sua escrita:
“No son producto de un análisis científico […] fueron surgiendo de la concatenación de
hechos y actitudes sometidos a la más pura y desinteresada meditación” 9. Em seguida, o
discurso de tom humilde assume um tom de líder político: “Seguidores entusiastas de
patriotismo retórico... Nuestra política se ha desenvuelto trágicamente en anhelos de
mayor utilidad y participación…Compárese la política del sigo XIX con la del siglo XX
y se verá el salto que ha dado de principio a oficio, de sacrificio a medro, de esfuerzo a
logro”10. Mais adiante, Pedreira expressa sua crítica à cultura porto-riquenha: “Y ya que
puntualizamos el rumbo que ha de llevar nuestra interpretación conviene también aclarar
lo que aquí entendemos por cultura… esa peculiar reacción ante las cosas ―maneras de
entender y crear― que diferencia en grupos nacionales a la humanidad es lo que
entendemos aquí por cultura”11. Segue ainda com uma análise sobre a formação histórica
de Puerto Rico a partir de “tres momentos supremos”: o primeiro, desde “o
descobrimento” e a conquista até o início do século XIX; o segundo, do século XIX até a
Guerra hispano-americana e o terceiro momento, a década de 1930, a qual classifica como
de “indecisión y transición”. Com efeito, essa crítica cultural serve para que Pedreira
comente a questão racial porto-riquenha, tema do início do segundo capítulo: “...dentro
de la armonía de nuestra raza, tenemos un comienzo de ritmo particular que [...] ha

Segundo Adorno: “O ensaio, porém, não admite que seu âmbito de competência lhe seja prescrito. Em
vez de alcançar algo cientificamente ou criar artisticamente alguma coisa, seus esforços ainda espelham a
disponibilidade de quem, como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com o que os outros
fizeram. Cf. ADORNO, Theodor W. “O ensaio como forma”. In: Notas de literatura I. Trad. e apres. Jorge
M. B. de Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012 (2ª Edição).
8

Cf. Pedreira, Antonio S. “La brújula del tema”. In: Insularismo. Ensayos de interpretación puertorriqueña.
Ed. de Mercedes López-Baralt. San Juan: Plaza Mayor, 2001.
10
Ibid., p.39.
11
Ibid., p.40.
9
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conseguido diferenciarse un poco, como en otros pueblos, del orden general que España
creó en América.”12.
Como respaldo para esses argumentos, bem como análises e observações, Pedreira
vincula-se ideologicamente a nomes que influenciaram a intelectualidade hispanoamericana durante a década de 1930, como o uruguaio José E. Rodó, o espanhol Ortega
y Gasset e o alemão Oswald Spengler. De Rodó, ele toma a cultura pensada como
filosofia; de Ortega y Gasset, a cultura como condicionada ao espírito, ao belo e ao
estético; e de Spengler, a cultura marcada pelo pessimismo e pela concepção de
organismo, pela qual toda cultura é entendida a partir das fases que atravessaria desde o
nascimento até a morte. Amparado por esses nomes de um certo cânone literário e
filosófico, o que Pedreira faz é criar as condições para que o seu discurso alcance a mesma
validez e o “tono admirativo” desses intelectuais. Em paralelo com essa questão, em seu
estudo sobre “Pedreira y la crítica romántica de la modernidad”, Rafael Bernabé (2002)
observa que, ao se amparar em Rousseau e Ortega y Gasset: “...Pedreira se vincula a una
corriente ideológica particular: la que diversos autores han llamado la crítica cultural y,
más específicamente, la crítica romántica de la modernidad, del progreso, del mundo y
de la civilización burguesa primero y capitalista-industrial después.”13.
Essas coligações reforçam uma estratégia retórica que atua na fronteira entre o
compromisso com os ideais desses autores e a “desinteresada meditación”; entre a
ambição de alcançar um lugar na história da tradição literária e o pedido humilde para
que o seu texto seja lido. De uma forma ou outra, sua obra revela os laços que o ensaísta
preserva com o paternalismo em Porto Rico, que se torna notável na moderação com que
maneja o discurso, no cuidado com a linguagem, no tom de exortação, bem como na
referência a uma condição de debilidade da ilha, configurando traços de uma liderança
com características paternalistas, que Pedreira busca mostrar como ainda vigente em
Insularismo.
Nesse sentido, Juan Gelpí (2005) considera que essa atitude teria relação com as
estratégias que a “Generación del 30” construía, isto é, traduzir a crise daquele período
analisando o campo literário: “Primera estrategia: aunar la literatura y la enfermedad. [...]

12

Ibid., p.41-42.
Cf. BERNABÉ, Rafael. “Pedreira y la crítica romántica de la modernidad”. In: La maldición de Pedreira
(Aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico). Río Piedras: Huracán, 2002,
p. 38.
13
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En la visión de la trayectoria literaria de Pedreira abundan las metáforas patológicas. No
hay que olvidar que Puerto Rico es, en Insularismo, un país infantilizado y enfermo.” (p.
18). Assim, no vocabulário do primeiro capítulo, percebe-se que essa postura reflete a
ideia em torno da dicotomia doença/cura: “vitalidad del problema”; “sus debilidades”;
“fuerzas vitales” (p.38); “intensidad vital” (p.40); “ritmo vital” (p.42). Não por acaso,
essa perspectiva patológica permeia os ensaios do segundo capítulo, quando Pedreira
analisa a “crise” em Porto Rico a partir dos temas “Biología”, “geografia” e “alma”.
Considerando essas questões, o segundo capítulo simboliza a necessidade de
Pedreira de dotar de um sentido o Insularismo, indicando uma linha de reflexão filosófica,
a partir da qual diz: “Averigüemos si existen para nosostros esos misterios y cuál es su
sentido.” (p.39). Nesse trecho, sua expectativa está atrelada ao pensamento de Ortega y
Gasset, no qual ele se inspira para analisar a comparação quantitativa e qualitativa do
espírito. Essa comparação motiva a busca de Pedreira por um sentido das qualidades
essenciais do espírito porto-riquenho; ajuda a explicar suas “metáforas patológicas”,
vinculadas mais ao estado de espírito que propriamente ao corpo físico, bem como a
perceber a influência do positivismo em seu discurso. Nessa operação, Pedreira expressa
uma de suas necessidades: a da síntese.
Nas três seções do segundo capítulo, “El hombre y su sentido”; “La tierra y su
sentido” e “Alarde y expresión”, nota-se que o ensaísta estrutura seu discurso em função
dessa necessidade. Ao operar por meio de uma estrutura dialética, Pedreira expressa sua
interpretação sobre a raça como a tese central de Insularismo. Problematizar a formação
identitária de Porto Rico é importante para Pedreira, porque o torna representante
simbólico do cânone literário espanhol.
Em “El hombre y su sentido”, Pedreira apresenta um conjunto de afirmativas de
base histórica, a fim de reforçar essa defesa. Na principal delas, aponta a causa dos
problemas em Porto Rico: “El elemento español funda nuestro pueblo y se funde con las
demás razas. De esta fusión parte nuestra con-fusión” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.45).
Essa relação de causa e consequência gera argumentos que funcionam como endosso de
sua principal tese: a mestiçagem. Com isso, Pedreira reitera o pensamento colonial e
paternalista, no qual se estabelece uma distinção entre a figura ativa do colonizador e a
passiva do colonizado: “La raza superior...daba la inteligencia ...”, enquanto que “...la
llamada raza inferior que aportaba obligatoriamente el trabajo ofrecía características de
difícil casamiento.”; “La raza blanca era legislativa, la negra ejecutiva...”; “Tampoco
22

tenía que preocuparse por nada, ni pensar en cosa alguna, ya que la raza mandataria se
ocupaba de pensar por todos, conservando de esta manera su fuerza moral sobre el
conjunto.” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.45-46).
O “sentido” da questão biológica buscado pelo ensaísta está na referência à “raza
blanca”. Como contraponto, a análise dos outros componentes que formam a identidade
cultural porto-riquenha, como o indígena, o mulato e o grifo (resultado do encontro do
mulato e o criollo), adquire um valor inferior frente ao colonizador. Enquanto a herança
indígena é citada apenas como um detalhe irrelevante, o mulato e o grifo são definidos
como “elemento fronterizo” e “intermedio”, respectivamente. Assim, ao operar seu
discurso nesse entre-lugar, Pedreira minimiza a importância que esses elementos possuem
na formação identitária de Porto Rico.
Diferente desses, o criollo, é o elemento nuclear de Insularismo, por ser aquele
com o qual Pedreira se alinha, em referência. A maneira encontrada pelo autor para
exemplificá-lo é por meio da figura camponesa do jíbaro. Pedreira o transforma em
símbolo de “pureza racial” para o seu projeto, através de um discurso que, ao mesmo
tempo, preserva marcas do período colonial e elimina os vestígios de quaisquer que
fossem os vínculos raciais, que não o espanhol. Observa-se ainda que são relacionadas
características que, para o autor, teriam maior ou menor relevância na estrutura racial da
ilha, ou seja, o mulato é considerado incapaz de “crear” e “carece de fervores para ser
capitán”; o grifo, um ser “Vivaz y activo...” no qual “...predominan [...] la fuerza del negro
y la inteligencia del blanco, nunca bien balanceadas” e “...actitud subconsciente de
reivindicación del esclavo”. Já o criollo, aparece qualificado como ser “Dadivoso y
cordial...”.

(PEDREIRA, [1934] 2001, p. 47-49).

Essas são interpretações que reiteram o compromisso de Pedreira com a tradição
literária, como Ortega y Gasset e o Frei Íñigo Abbad, importante historiador espanhol. A
referência a estes dois intelectuais é oportuna para o ensaio, porque corrobora o ponto de
vista de Pedreira sobre as características raciais citadas, pois ambos são mencionados para
servirem como figuras de autoridade em função de argumentos que o ensaísta apresenta
sobre a psicologia porto-riquenha. No caso de Abbad, especificamente, revela-se ainda
mais significativa a associação de Pedreira com o conhecimento histórico que o Frei
apresenta, visto que este é um conhecimento marcado pelo naturalismo. Nesse sentido,
vale citar o comentário crítico do historiador porto-riquenho Mario Cancel Sepúlveda:
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Abbad y Lasierra hablaba con el lenguaje de las “Ciencias Sociales
Emergentes” o, por lo menos, apelaba al mismo. El producto era versión
de la “sociedad” que la explicaba a la luz de la “naturaleza” en que la
misma se desenvolvía. Su concepción de la “sociedad” como un
“organismo” más que evolucionaba de lo simple a lo complejo, era
expresión de un consenso del siglo 18 que seguiría siendo funcional a
lo largo del siglo 19 a la luz del Evolucionismo e incluso del
Positivismo, expresiones más acabadas de la Teoría del Progreso
dominante.14

Percebe-se que, em paralelo com a necessidade de sanar a “enfermedad” do corpo
―de acordo com Gelpí―, Pedreira reflete com um tom ainda mais científico sobre o que
seriam as possíveis debilidades do porto-riquenho. A partir dessa concepção, a conclusão
a que o ensaísta chega é que Porto Rico “es un pueblo deprimido” (p. 54).
A solução para esse “problema” estaria na juventude porto-riquenha, símbolo da
renovação que Insularismo representa e da relação paternalista entre o autor e o seu leitor.
Já a causa desse estado anímico, segundo Pedreira, estaria na “...etnología, la geografía y
la historia” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.53). Destes três campos de estudo citados, no
primeiro e no terceiro o sentido é definido por figuras que compõem o cânone portoriquenho, como “Eugenio Maria de Hostos”, “[Salvador] Brau”, além do próprio Abbad,
isto é, nomes que, de acordo com a perspectiva de Pedreira, teriam contribuído para
“...formar la personalidad puertorriqueña” (p.55).
Em relação à geografia, a segunda seção, “La tierra y su sentido”, repete a
estrutura argumentativa da seção anterior. Inicialmente, as críticas ao clima e à própria
geografia apenas reiteram as críticas da primeira seção: “Con esta aspiración de dar
sentido biológico y político a nuestros modos encontramos la colaboración ejercida por
la geografía y el clima, que ayudan poderosamente al apagamiento de la voluntad.”
(PEDREIRA, [1934] 2001, p. 56). Além do argumento sobre a biologia, Pedreira busca
no clima outro sentido que possa reforçar o seu projeto nacionalista em Insularismo.
Embora não seja o tema principal da seção, remete-se novamente à raça para se
definir a cultura. Na interpretação do ensaísta, a falta dessa “voluntad” seria o motivo
para, tanto o índio quanto o negro, demonstrarem um comportamento passivo frente à
necessidade e às dificuldades da vida. (Motivo pelo qual associa-se, inclusive, a ideia de
que estes foram colonizados sem oferecerem resistência). Ao contrário destes dois,

14

CANCEL SEPÚLVEDA, Mario. Abbad y Lasierra y la Historiografía Puertorriqueña. 80grados. San
Juan, 28/março/2014. Disponível em: http://www.80grados.net/abbad-y-lasierra-y-la-historiografiapuertorriquena/ .
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Pedreira ameniza a influência do ambiente tropical da ilha no comportamento do branco.
Ou seja, no seu entendimento, o colonizador teria transformado a “indolencia” por meio
de outra prática cultural, a “siesta”, “...haciéndola más grata y acompasada con el vaivén
de la hamaca que heredó del indio” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 56).
Há uma relação entre o clima e os possíveis efeitos que, na sua visão, distinguiria
a identidade cultural em “raza superior” e “raza inferior”. Neste sentido, seja comparando
com a “parte agreste” ou pela “estructura geológica, montada al aire entre dos abismos
[...]” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 59), o aspecto central do “sentido” que o ensaísta
procura definir está relacionado com a raça, que se resume no seguinte trecho: “Nuestro
paisaje posee un sentido mesurado y armoniza con la geografía y la etnografía”
(PEDREIRA, [1934] 2001, p.59).
A definição de um sentido para a terra em Insularismo corresponde a uma outra
necessidade de Pedreira: diferenciar cultura e civilização. Novamente, nota-se a
influência de Spengler como base da análise do ensaísta. A Europa é a principal
referência, tendo como exemplo a Espanha. Por outro lado, pode-se afirmar que os
Estados Unidos também o são, principalmente em relação às práticas culturais, como o
patriotismo exacerbado, a parte educacional, o esporte como representação patriótica etc.,
os quais Pedreira comenta como se fossem exemplos para Porto Rico. Com base nisso,
apoia-se no argumento de que: “La posición geográfica de Puerto Rico determinó el
rumbo de nuestra historia y de nuestro carácter” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 61).
Essa assertiva leva-o a explorar informações de cunho histórico, como o fato de o
território porto-riquenho ter sido utilizado “para estrategia y para hacer escalas” pelos
espanhóis e norte-americanos, respectivamente. (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 61). No
entanto, essas circunstâncias não são determinantes para a formação dessa “historia” e
“carácter” que Pedreira insiste em atribuir à ilha. É verdade que a ilha porto-riquenha
serviu como um lugar funcional e de passagem, restringindo, assim, seu valor. Mas é
possível tomar os exemplos de Cuba e Haiti, que contrastam com essa associação do
ensaísta, pois, guardadas as devidas proporções, ambas tiveram suas histórias
modificadas pelo processo de colonização e ambas lutaram por suas respectivas
independências. Quanto ao “carácter”, é evidente que no processo de aculturação há
características que são absorvidas, como a língua do colonizador. Por outro lado, esta é
passível de ser substituída por um substrato linguístico, como aconteceu com o créole, no
Haiti.
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Pedreira ilustra o seu pensamento sobre cultura e civilização da seguinte forma:
“No somos continentales, ni siquiera antillanos: somos simplemente insulares que es
como decir insulados en casa estrecha” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 62). Essa
comparação com uma “casa estrecha” remete ao último aspecto do “sentido” que Pedreira
se propõe a definir: o do bohío, construção característica de Porto Rico, associado ao
indígena e ao jíbaro. Para o intelectual, um símbolo da questão geográfica e sinônimo de
fraqueza e atraso. Sobre o termo, Ángel Quintero Rivera comenta o evento que contribuiu
para a criação de um significado preconceituoso do termo:
A condição de lugar de refúgio, ou fronteira para a fuga, que a América
em geral representava para “os que na Espanha, por uns motivos ou
outros, não eram bem considerados” –nas palavras do historiador
espanhol Domínguez Ortiz– manifestava-se de forma muito mais
dramática e evidente em Porto Rico, a primeira possibilidade de
desembarque. Enquanto os colonizadores vinculados às instituições
metropolitanas e os ávidos por riqueza e poder dirigiam-se sobretudo
ao México e ao Peru, por serem territórios ricos em minerais e serem
assentamentos anteriores de impérios indígenas, “os que na Espanha
não eram bem considerados” fugiam para o interior –primeiro para o
Porto Rico rural – aspirando viver à margem da presença estatal.
Esse tipo de colonização de fuga combinou-se com o recolhimento
indígena para o interior, pois os caciquismos foram os primeiros a ser
subjugados. Além disso, a concentração demográfica em yucayegues
(aldeias) facilitava a captura dos nativos para o trabalho forçado ou para
a exploração sexual por parte de um colonialismo militar e, portanto,
especialmente varonil. “Viver como índio” chegou a significar viver
afastado e o termo bohío bohío (casa indígena) passou a ser sinônimo
de lar camponês, de assentamento montanhês.15

O bohío como “casa estrecha” representava o contrário da ideia que se tinha em
Porto Rico no final do século XIX e que permearia o ambiente dos anos trinta, que era o
símbolo da “grande família porto-riquenha”16. No contexto do projeto de Pedreira, a casa
corresponde a um lugar associado à tradição; de culto ao passado vinculado à Espanha;
de preservação de costumes; do lugar de refúgio e do patriarcado. Com as críticas à
posição geográfica e às características climáticas de Porto Rico, ao invés de um bohío, a
“vivienda” é apontada como referência de uma sociedade civilizada e exemplo do que
Pedreira denomina “espíritu territorial” (p. 65).

Cf. QUINTERO RIVERA, Ángel G. “Porto Rico”. In: Enciclopédia latino-americana, op. cit. Disponível
em: http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/p/porto-rico .
16
Ibidem.
15
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Na terceira seção, “Alarde y expresión”, a busca por um sentido espiritual, que
traduzisse o projeto de Pedreira, é expressada no termo “alma”. Uma “alma” que remete
à tradição literária. Nesse sentido, “alarde” consiste em uma crítica ao atraso no
desenvolvimento das letras na ilha: “Todo nos llegó mermado y retrasado; la imprenta,
los periódicos, el comercio de libros, las bibliotecas, las instituciones de enseñanza
superior, la apetencia por la lectura, la prosa con fines estéticos; en fin, la literatura con
todos sus elementos condicionantes son obra de nuestro siglo XIX” (PEDREIRA, [1934]
2001, p.67).
São poucos os nomes que o intelectual considera importantes, sendo o do Frei
Íñigo Abbad mencionado seguidas vezes. Poucos também são os livros apontados como
“los más sólidos” (p. 68) do início literário porto-riquenho: Aguinaldo puertorriqueño
(1843); Álbum puertorriqueño (1844); Aguinaldo puertorriqueño (1846) e El cancionero
de Borinquén (1846). No entanto, são livros que, para Pedreira, não transmitem “una
firme expresión” do “espíritu” porto-riquenho (p. 68). Essa seleção, embora afirme que
seja por motivo de “economía” (p. 69), prepara o caminho para o ensaísta registrar os
nomes e obras que foram a base de Insularismo.
Nesse caso, o nome de Manuel Alonso é o primeiro a ter relevância para Pedreira.
A preferência por Alonso segue os mesmos requisitos que aquela devotada ao nome de
Luis Lloréns Torres, isto é, a coincidência na exaltação do jíbaro. Novamente a ênfase
está dada pela relação do homem com a terra; a pureza; a pátria; a alma. Tanto em Álbum
puertorriqueño (1844) quanto em El gíbaro (1849), os costumes e a exaltação do criollo
caracterizam o foco da escrita de Alonso, o qual Pedreira define como o “primer
costumbrista” de Porto Rico (p. 69).
Um dos traços da “firme expresión” que Pedreira associa com a obra de Alonso é
a relação deste com a Espanha: “...antes de redondearse definitivamente nuestro primer
libro de enjundia, su autor, un hombre de letras, de ciencias y de viajes, le dio la vuelta a
España enriqueciendo su visión con amplitudes salvadoras. He aquí una norma para
trabajos de esta naturaleza” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.72). Entre críticas e elogios,
fato é que o vínculo com a antiga metrópole constitui um dos requisitos estipulados pelo
ensaísta na escolha dos nomes que respondem pela “expresión” literária de Porto Rico.
Outro nome citado é o de Alejandro Tapia [y Rivera] e o seu livro, Mis memorias.
Pedreira o coloca no mesmo degrau que Luis Lloréns Torres e Alonso, por expressar e
27

exaltar os “viejos modos” (p. 73) porto-riquenhos. Interessante notar que Pedreira os tinha
como patriotas pelo fato de viverem em regiões no interior da ilha. Com isso, o
patriotismo que levou Pedreira a exaltar a produção desses escritores teve relação com
uma imagem de humildade, como um gesto simbólico do regionalismo que o ensaísta
comparava com um gesto de profundidade. Neste sentido, critica o sentimentalismo na
poesia de Gautier Benítez, para o qual, afirma o ensaísta, “La patria [...] era la mujer ideal,
origen y almacén de nuestros ímpetus sentimentales” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 74).
Em relação à poesia porto-riquenha, seu “respeto...” por “cualquier intento
innovador” (p. 77) representa, ao mesmo tempo, o interesse pela experimentação
vanguardista na ilha, como o atalayismo durante a década de 1920, mas também um modo
de escamotear a crítica que seu diagnóstico carrega respeito desse período de renovação
poética, literária e artística. Admirava a Evaristo Rivera [Chevremont] “por su testaruda
vocación poética, y porque es un ejemplo admirable de lo que puede hacer una conciencia
artística” (p. 77). Porém, reitera sua admiração por Lloréns Torres, colocando-o na mesma
categoria de “gran innovador puertorriqueño” (p. 77). E ao citar o poeta Luis Palés Matos,
o elogio limita-se apenas às suas “actitudes nuevas [...] en el sendero puertorriqueño de
la poesía negra” (p. 77), pois no parágrafo seguinte, ataca, indiretamente, a proposta afroantilhana de Palés17:
Algo se ha discutido en nuestros días sobre la razón (y la sinrazón) de
un arte antillano que sincronice el movimiento espiritual de las
Antillas Mayores, y me parece que lo primero es saber qué cosa es
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.

Na segunda parte da citação, a discordância de Pedreira em relação às perspectivas
do poeta, remete à heterogeneidade cultural existente em Porto Rico. Enquanto Palés
atenta para traços que diferenciam e preservam a identidade das ilhas mencionadas,
Pedreira, ao contrário, analisa a afirmação do poeta sob o prisma de um “¿cómo somos?”
e “¿qué somos?”, que encontra na síntese cultural a resposta para essas questões:
Para utilizar el acento integral, de conjunto, hay primero que definir el
acento de las tres islas, una vez aclarado el tono y la dimensión de cada
pueblo, buscar entonces la síntesis expresiva del triángulo antillano.
Todo lo que se intente fuera de este esquema resultará en perjuicio de
esa aspiración totalitaria. (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 78).

17

Conferir na segunda seção do capítulo 2: “Entrevistas de Palés e a polêmica com José I. de Diego Padró”.
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Essa crítica ao projeto poético de Palés mantém, ao final do segundo capítulo, um
dos espectros da discussão sobre cultura e civilização que Pedreira sustenta em
Insularismo, isto é, as ideias de “universalidad” e “criollismo”. A “expresión” defendida
no subtítulo é definida sob a concepção de que a literatura porto-riquenha somente
alcançaria o aspecto de “universal”, a partir da necessidade de “cultivar” as “...letras de
adentro para afuera para que tengan vía franca” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.80). No
entanto, esse “adentro” não diz respeito ao “provincialismo” rejeitado por Pedreira. O que
se propõe é uma qualidade desse “criollismo”, “un arte criollo de forma superior”
comparado a Alonso (p. 80), que para Pedreira seria o exemplo da con-fusión aceitável;
da representação da alma porto-riquenha.
Em “El rumbo de la historia” a busca pela alma porto-riquenha é transformada em
uma alegoria náutica. Na nova sequência de três seções: “Levando el ancla”, “Buscando
el puerto” e “Intermezzo: una nave al garete”, Pedreira simboliza o capitão de um Porto
Rico à deriva. Para isso, retoma ao argumento de “La brújula del tema”, quando afirma
que a história de Porto Rico é marcada por um “génesis, pausado, receptivo, titubeante
(siglo XVI, XVII e XVIII); el de crecimiento, nervioso, creador, dramático (siglo XIX) y
el de transición, inseguro, cambiante, inestable (siglo XX)” (PEDREIRA, [1934] 2001,
p.85).
Ao “içar âncora”, Pedreira reitera seu objetivo de querer “situar la cultura” (p. 85)
de Porto Rico paralelamente à história europeia. Esse gesto simboliza o início da
renovação proposta em Insularismo. O que Pedreira propõe como forma de “aclarar” a
história da ilha, demonstra ser um resumo dos primeiros capítulos. A análise que trata do
período definido pelo ensaísta como “nacimiento” é um resumo das questões
apresentadas nos primeiros capítulos, ou seja, a raça e a geografia como empecilhos ao
desenvolvimento pleno da colonização (séculos XVI e XVII). E em relação ao século
XVIII, em uma nova referência a Frei Íñigo Abbad, com a publicação da “primera historia
de la isla” (PEDREIRA, [1934] 2001, p.87), indica a base do seu projeto nacional.
Nessa obra, chama a atenção de Pedreira o fato de o Frei não ter dedicado um
capítulo à “instrucción pública”, questão central do último capítulo de Insularismo, “La
luz de la esperanza”, e elo entre a sua retórica conservadora e os jovens estudantes portoriquenhos vinculados à burguesia. Ao ocupar-se do tema, Pedreira cita os nomes do
Conde O’Reilly; do botânico francês Pierre Ledru; do político José Julián Acosta, [Pedro]
Tomás de Córdo[v]a e Salvador Brau, a fim de dar legitimidade à sua percepção de que
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“el valor del hombre y el acervo intelectual [em Porto Rico] eran tan insignificantes como
la riqueza urbana” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 90).
Na segunda seção, “Buscando el puerto”, essa legitimidade é atrelada aos nomes
do “primer puertorriqueño diputado a Cortes [...]” (p. 92), Ramón Power e de Alejandro
Ramírez, intendente do império espanhol. Para Pedreira, eles teriam sido os responsáveis
pelo “crecimiento” de Porto Rico como povo e, principalmente, na economia, durante o
século XIX. Nesse caso, a importância atribuída a Ramírez deve-se ao fato de que, após
“abrir nuevos puertos al comercio, el tesoro público recaudaba cerca de 243,000 tan sólo
en las aduanas” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 93). Em outro sentido, “Buscar el puerto”
significa a procura de Pedreira por uma identidade cultural perfeita, que não fosse a de
um porto biologica nem geograficamente debilitado, mas sim um porto que refletisse uma
“diferenciación espiritual” (p. 95) em relação a Espanha.
Já a passagem do século XIX para o XX, para o ensaísta, simboliza a “transición”
de um estado espiritual a outro. Um processo que, devido à Guerra hispano-americana,
em 1898, deixaria os porto-riquenhos “con el problemático inconveniente de empezar a
ser otra cosa” (PEDREIRA, [1934] 2001, p. 96). Em “una nave al garete”, essa “cosa”
diz respeito à cultura norte-americana, que somada à cultura legada da Espanha, lançou
Porto Rico a um lugar intermediário em sua história. Apesar de reconhecer que houve
avanços promovidos pela “nueva civilización”, ressalta a questão cultural como um
problema:
Nadie podrá negar que la nueva civilización transformó
halagadoramente nuestra existencia y que podemos actuar con mayor
libertad y mayores garantías que en otras épocas. El cambio ha sido
sorprendente, y proverbial el progreso. Tenemos más escuelas, más
instituciones públicas, más sanidad, más profesionales, más carreteras
que antes. Debemos recordar a los lectores que el problema que aquí
nos planteamos no es el de la civilización, sino de la cultura”
(PEDREIRA, [1934] 2001, p. 98).

Segundo o intelectual, “es asunto más cualitativo que cuantitativo” (p. 98). Entre
o progresso e a preservação da alma, rejeita-se o primeiro em virtude do segundo. A
“civilización” é definida como “horizontal”, enquanto que a cultura é “vertical” (p. 99).
Ou seja, esta última simbolizando a Espanha; aquela, os Estados Unidos. Assim, sua
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“crítica a la modernidad”18 se ancora na defesa de um status quo, no qual reforça-se o
patriarcado católico contra a nova pátria protestante.
O “problema” que Pedreira enxerga na cultura é de “profundidad” (p. 101). Nesse
caso, entende que o bilinguismo foi o primeiro aspecto da transição entre os séculos XIX
e XX. Com o ensino do inglês nas escolas e a consequente disputa desse idioma frente ao
castelhano, Pedreira propõe o ensino da língua inglesa “como asignatura preferente [...]”
(p. 101). Do mesmo modo, critica o sistema democrático sob o argumento de que “igualar
valores humanos trae consigo la confusión y el desorden [...]” (p. 102). Com efeito, valese do termo “burundanga”19, utilizado pelo poeta Luis Palés Matos, para exemplificar sua
concepção de “desorden”. No entanto, vale ressaltar que, utilizado por Palés, o termo
expressa o reconhecimento de uma heterogeneidade cultural porto-riquenha, a mesma que
impulsiona a poesia afro-antilhana.
A visão romântica de Pedreira de um passado monárquico entra em conflito com
o sistema capitalista, no qual “tiempo es dinero” (p. 104). Um conflito que segue
refletindo a influência das ideias de “crise” e “enfermidade”, as quais permeiam seus
argumentos em Insularismo. Essas ideias se expandem para além disso, o que inclui a
relação que o porto-riquenho passa a ter com a educação e as artes em geral, inclusive
com o novo tipo de construção, “apretadamente construida para economizar costoso
espacio” (p. 104). Espaço este que ele também associa à educação: “La especialización
educativa reduce también el espacio espiritual” (p. 104).
A crítica inicial em relação à transformação que ocorre na ilha durante o século
XX, se revela contraditória. Por um lado, Pedreira afirma: “Cada transformación
provechosa, venga de donde venga, es ineludible y necesaria. Todo pueblo que quiera
mantener la sanidad de sus pulmones tiene que respirar aires de fuera”. Por outro,
assegura: “La transformación es responsable de la inestabilidad que hoy nos azora, y el
dualismo con que opera nuestro pueblo es la mejor señal de su estado transitivo”
(PEDREIRA, [1934] 2001, p. 107). A interpretação de Rafael Bernabé define essa
contraposição como:

Cf. BERNABÉ, Rafael. “Pedreira y la crítica romántica de la modernidad”. In: La maldición de Pedreira
(Aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico). Río Piedras: Huracán,
2002.
19
Cf. PALÉS MATOS, Luis. “Vocabulario”. In: Tuntún de pasa y grifería. Ed. Jaime Benítez. San Juan:
Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950, p. 134.
18
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... una posición reformista: apuesta a la posibilidad de combinar, de
reconciliar, cultura y civilización [...] su análisis incorpora otro ángulo
de la realidad del país: el término cultura adquiere doble significado, se
convierte, no sólo en una esfera de valores opuesta a la civilización,
sino en la marca de una identidad propia, de una identidad nacional.
(BERNABÉ, 2002, p. 52).

Em “El rumbo de la historia”, essa “posición reformista” corrobora a busca de
Pedreira por uma síntese da identidade porto-riquenha em Insularismo. Síntese que nos
dois primeiros capítulos é utilizada como estratégia retórica, a fim de tratar a questão
racial em seu projeto; e que nos dois últimos, “Viejas y nuevas taras” e “La luz de la
esperanza”, assume uma função redentora, para alcançar uma “identidad perfecta”20.

1.2. Entrevistas de Palés e a polêmica com José I. de Diego Padró

Antes mesmo de publicar por primeira vez os poemas afro-antilhanos, em 1937,
Luis Palés Matos vinha publicando em periódicos, revistas e diários desde o ano de 1925.
Nesse período, Palés também concede três entrevistas: Nuestras entrevistas: Don Luis
Palés Matos (1926); Luis Palés Matos. Intelectual Puertorriqueño (1927) e Hablando
con Don Luis Palés Matos (1932). No mesmo ano de sua última entrevista, Palés publica
um artigo ―Hacia una poesía antillana―, no qual o poeta apresenta algumas definições
dessa poesia. Assim, por meio desse artigo, Palés tornaria público sua resposta às críticas
do também poeta, e até então amigo, José I. de Diego Padró, o qual tinha manifestado sua
rejeição à poesia afro-antilhana.
A análise a seguir tem por objetivo destacar os temas que estão presentes nessas
entrevistas, pois revelam significativamente o contexto de produção dos poemas afroantilhanos, bem como os principais motivos que teriam gerado a polêmica entre os dois
poetas.
1.2.1 1ª Entrevista - Nuestras entrevistas: Don Luis Palés Matos
Essa entrevista foi publicada na revista Poliedro, em 4 de dezembro de 192621.
Neste mesmo ano Palés publicaria o poema “Danza negra” (que acabaria sendo o primeiro
Cf. RODRÍGUEZ VECCHINI, Hugo. “Palés y Pedreira: la rumba y el rumbo de la historia”. In: La Torre.
Revista de la Universidad de Puerto Rico, año VII, núms 27-28, 1993, p. 614.
21
Reprod. em Luis PALÉS MATOS. Poesía completa y prosa selecta. Ed. Margot Arce de Vázquez.
Caracas: Biblioteca Ayacucho: [1978], p.206-209.
20
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da seção “Tronco”, do Tuntún de pasa y grifería, 1937). Paralelamente, interpreta o
personagem “Manolo, el leñero”, do drama teatral El grito de Lares, escrito por outro
poeta, Luis Lloréns Torres. A entrevista está estruturada em torno dos seguintes temas:
produção escrita, educação, poesia, “generación intelectual”, política e uma opinião sobre
a própria revista.
O local em que ocorre a entrevista é uma gráfica, a Imprenta Venezuela.
Inicialmente, a conversa não estava programada: “Estábamos en la oficina [...], cuando
Luis Palés Matos irrumpió de pronto en ella”; “El poeta se dejó convencer” (PALÉS,
1978, p. 206). Na introdução, destaca-se a importancia do poeta (“Luis Palés Matos es
uno de nuestros más altos poetas”); valoriza-se uma das características do poeta
(“…tiende más a […] la calidad, que a […] la cantidad”), e revela a frustração do
entrevistador (“Es una lástima que él, de vez en vez, no se sacuda el hormigón espeso del
Trópico y produzca más…”) (PALÉS, [1926] 1978, p.207).
Nesse sentido, a primeira pergunta se refere à quantidade de “obras inéditas” e os
seus respectivos títulos. Em sua resposta, Palés revela ter “...material poético para dos
libros” (provavelmente para o Tuntún...), mas complementa reforçando o caráter de sua
escrita poética, voltada mais para a “calidad” do que para a “cantidad” (“...pero no me
interesa publicarlos”). Por outro lado, comenta que estava escrevendo uma obra “en forma
novelada” (provavelmente Litoral. Reseña de una vida inútil) sobre “dos fases
substanciales de nuestra vida colonial: la Española y la yanki”. Ao final, responde (de
forma bem-humorada e irônica): “Comprenderás que con esta laboriosidad estupenda el
libro saldrá dentro de cincuenta años” (PALÉS, [1926] 1978, p.207).
Em relação ao tema da educação, ao ser indagado sobre o “Curso de Español” das
“Altas Escuelas” de Porto Rico, Palés desconversa (“Sé muy poco de eso”). Porém, logo
em seguida manifesta sua crítica, de tom político e com uma perspectiva étnico-cultural
(“Me parece [...] una nueva manera de americanizarnos, estropeando en el estudiante su
sentido racial y su concepto de España”); critica os autores do curso (“…Martínez Sierra
Concha Espina, Ricardo León, etc., […] representan una España artificial y retórica
[…]”), e sugere, ao contrário desses nomes, autores vinculados ao “movimiento español
contemporáneo” (Pío Baroja, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset). (PALÉS, [1926] 1978,
p.207).
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No que se refere à poesia (“¿cuál […] debe ser la orientación de la poesía: lírica,
erudita o civil?”), primeiro o poeta responde que “La poesía verdadera es y será siempre
lírica”; segundo, sobre o questionamento à “poesía criolla”, Palés pondera (“…existe una
poesía criolla en Puerto Rico. Lo que no existe es un Puerto Rico criollo.”). Sobre esta
poesia, Palés contesta o fato de que os traços valorizados nesse tipo de poesia não
correspondem ao cotidiano porto-riquenho (“El bohío, la jibarita sentimental y
madrugadora [...] está tan distante de nosotros como la Torre Eiffel y el caballo blanco de
Napoleón”); ressalta que, além de Lloréns Torres, “…nadie [...] cultiva ya esa poesía en
Puerto Rico”; desconfia “del valor trascendente de ese arte […]”. Segundo o poeta, a obra
de arte deve ter “universalidad”, em vez de ser limitada “a los modos regionales y la […]
actitud peculiar de la región”. Assim, conclui que esses seriam os motivos pelos quais
essa poesia não transcende “más allá de sus montes y fronteras”. (PALÉS, [1926] 1978,
p.207).
Ainda sobre esse tema, especificamente sobre os poetas (ibero-americanos e
espanholes), Palés não considera uma “supremacía” de uns sobre outros, mas apenas “dos
períodos de la misma raza”. A modo de comparação (a partir da dicotomia cultura x
civilização, com base em Oswald Spengler), declara que “Iberoamérica está en su proceso
de cultura y España en su proceso de civilización”. Nesse sentido, indica a Antonio
Machado como sua referência de poeta español, por sua arte “...de sobria y fecunda
madurez, de serena energía creadora”. E no caso ibero-americano, cita o argentino José
Pedroni. (PALÉS, [1926]1978, p.208).
Ao comentar sobre a “generación intelectual más fuerte” de Porto Rico, Palés
destaca (no âmbito literário) a sua. No entanto, entende que a sua geração (em um sentido
político) tinha perdido o “carácter” (o qual o poeta chamou de “vocacional”) para as
“luchas patrias”. Após mencionar a geração do abolicionista Ruiz Belvis como “la más
vigorosa”, justifica sua opinião por meio de uma metáfora teatral: “En ella los hombres
hablaban poco y actuaban mucho […] Aquel era evidentemente el dramón español
hinchado, estridente, trágico, donde moría siempre el protagonista; esta es la comedia
francesa, frívola, escurridiza y charlatana, donde no muere nadie, donde no pasa nada.”
(PALÉS, [1926]1978, p.208).
No tratamento do tema político, de modo mais restrito, Palés define a “política de
colonia” porto-riquenha como “...una asamblea de ratones donde ninguno se atreve a
ponerle el cascabel al gato”. Afirmando que não vê “...a nadie” que fosse capaz de levar
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adiante a “alma” da “independencia” porto-riquenha, e cita os eventos em torno do partido
“Unión de Puerto Rico”. Assim, se refere às vitórias do partido “Unión de Puerto Rico”
(“Las victorias de Puerto Rico se ganaron con la base quinta”); as consequências dessas
“victorias” na relação com EUA (“Esto estropeaba, desde luego, las relaciones del partido
[…] con el Gobierno de Washington […]”); com a sociedade porto-riquenha (“[...] de tal
suerte que la voluntad puertorriqueña, expresada en las urnas electorales, resultaba una
falsa ilusión de poder”); e com o novo sistema econômico (“Al mismo tiempo,
desaparecía engullido por las corporaciones extranjeras y los capitalistas nativos [...]”).
(PALÉS, [1926] 1978, p.209).
Com a entrada da burguesia (“reaccionaria y medrosa”) no já decadente partido
Unión de Puerto Rico e a mudança do “obrero [...] hacia el socialismo [...]”, Palés conclui
que “...el único partido que existe [...] en Puerto Rico es el socialista”. Em contrapartida,
suas palavras são contestadas pelo entrevistador que, entre parênteses, registra sua crítica
ao poeta (“...está desorientado en sus aseveraciones”) por sua opinião (“Junto al partido
socialista [...], se yergue el partido nacionalista... ¿Ignora nuestro amigo, la labor de los
nacionalistas […]?”). (PALÉS, [1926] 1978, p.209).
Ao opinar sobre a revista Poliedro (“...¡Sin cortesías! Aquí admitimos todos los
criterios, adversos o favorables”.), Palés responde, moderando crítica e bom humor
“...que estaría mejor sin los ‘Tipos de la Raza’, las ‘Amenidades’ y esta entrevista”. Na
concepção do poeta, Poliedro é “…la única revista literaria de Puerto Rico.” (PALÉS,
[1926] 1978, p. 209).
Entretanto, ao contrário do “Aquí admitimos todos los criterios [...]”, não só a
resposta do poeta é questionada: “Luis Palés Matos nos ha servido [...] una de cal y otra
de arena. Bien sabe él, que los “Tipos de la Raza” quedaron enunciados en nuestro
programa, para blasonar rotundamente las páginas de Poliedro”, como a entrevista toda:
“En cuanto a su entrevista, él sabe también que no tiene razón…”. No fim, um
agradecimento um tanto formal: “...agradecemos la adhesión de simpatía”. (PALÉS,
[1926] 1978, p. 209).
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1.2.2 2ª entrevista: Luis Palés Matos. Intelectual Puertorriqueño
A segunda entrevista de Palés foi realizada em 1927, concedida a Bernal Díaz del
Canel (aparece entre colchetes na nota de Rodapé como “Francisco Cordeiro”) para a
revista Los Quijotes, em 17 de novembro de 192722. Nesse ano, Palés publica os poemas
“Danza caníbal” (cujo título mudaria posteriormente para “Candombe”), “Kalahari” e
“Canción festiva para ser llorada”. Ainda nesse momento, sua poesia é criticada em La
Gaceta Literaria de Madrid, pelo espanhol José Robles Pazos. Os temas apresentados
nessa entrevista estão divididos em temas vinculados ao contexto literário da época:
literatura espanhola e hispano-americana; o que ocorria na Argentina e sua relação com
Porto Rico; a poesia contemporânea e as polêmicas daquele ano. Além de perguntas
gerais, sobre vida, morte, amor e “aspiración suprema”.
No que diz respeito à literatura espanhola, Palés se refere a um “mapa
astronómico” (publicado pela La Gaceta Literaria, também inaugurada em 1927), para
ilustrar seu comentário sobre “La España intelectual contemporánea”. O poeta descreve
o mapa da seguinte maneira: 1) “astros solitarios” –[Pío] Baroja, Unamuno, Valle Inclán,
Juan Ramón Jiménez e Benavente; 2) “sistema planetario” (El Centro de Estudios
Históricos); “planetas” -Menéndez Pidal, Navarro Tomás, Amado Alonso; “satélites” –
filólogos espanhóis vinculados a esse Centro; 3) “constelación” –Ortega y Gasset, Pedro
Salinas, Benjamín Jarnés, Antonio Espina, [Jorge] Guillén, Marichalar e Fernando Vela;
4) “nebulosa” (La Academia) –Azorín, Antonio Machado e Ricardo León; 5) “asteroides”
–Gómez de la Serna, “El Sol, el ABC, etc.”. A partir dessa categorização, Palés define
esse mapa como “...el mejor índice, la ilustración más compendiada del cuadro en que
hoy se desenvuelve la vida cultural española”. (PALÉS, [1926] 1978, p. 209-210).
Sobre “…las modernas tendencias literarias de Hispanoamérica”, a pergunta
remete à polémica, no ano dessa entrevista, entre La Gaceta Literaria23 e intelectuais do
periódico argentino Martín Fierro. Nesse sentido, Palés afirma que está “…vagamente
informado de la polémica [...]”. Entretanto, considera um tema “...pueril en el fondo y
22

Reprod. em Luis PALÉS MATOS. Poesía completa y prosa selecta. Ed. Margot Arce de Vázquez.
Caracas: Biblioteca Ayacucho: [1978], p.209-213.
23
A polêmica surge quando se publica um editorial (sem assinatura, porém, segundo Eleanor Londero,
“...su autor era Guillermo de Torre”) sobre Madrid ser o “Meridiano intelectual de Hispanoamérica”. Nesse
caso, intelectuais do periódico Martín Fierro, como Borges, publicam um artigo rechaçando as ideias pró
Espanha entendidas como afronta, já desde o título. Cf. Londero, Eleanor. “Vanguardia y Nacionalismo:
La Polémica Del Meridiano (Madrid - Buenos Aires, 1927).” Iberoamericana (1977-2000), vol. 13, no. 1
(36), 1989, pp. 3–19. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/41671161.
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puede […] entibiar la onda solidaria de afinación estética […] de las letras hispánicas”,
pois um “…meridiano intelectual […] es obra espontánea e inevitable de las tendencias
seculares de una raza”. (PALÉS, [1926] 1978, p. 210).
A respeito dos centros envolvidos nessa polémica (Madrid e Buenos Aire), Palés
explica que a capital argentina “...difícilmente será asiento de este discutido señor
Meridiano”, pois, “…étnicamente es el país menos estabilizado de Hispanoamérica”
(Palés se referia à imigração europeia que vinha ocorrendo naquele período no país,
citando as “...colonias italianas, francesas, inglesas, españolas y alemanas”). (PALÉS,
[1926] 1978, p. 210).
Nesse contexto, questionado se Porto Rico estaria “espiritualmente más cerca de
Madrid que de Buenos Aires”, para o poeta “...los puertorriqueños, […] estamos
espiritualmente más próximos a Madrid que a Buenos Aires”. Além disso, Palés é
assertivo ao afirmar que, devido ao fato de a “vida cultural” porto-riquenha estar atrelada
aos “centros e instituciones españolas”, os nomes de “Unamuno, [Pío] Baroja, Ortega y
Gasset, [Antonio] Machado seriam “más familiares [...] que los de Ugarte, [Leopoldo]
Lugones, Ingenieros, Capdevila y demás poetas y escritores argentinos”. A propósito
dessas referências poéticas, Palés seleciona a “Lloréns Torres, de Diego Padró, Rivera
Chevremont y Pérez Pierret” como os melhores poetas porto-riquenhos daquele período.
(PALÉS, [1926] 1978, p. 211).
Em uma dessas perguntas (sobre o “...alboroto provocado por unos sonetos [...]”
em Los Quijotes), sem revelar o assunto, Palés se mostra indiferente (“Ese es un chisme
de campanario que no me interesa...”). Por outro lado, Palés opina sobre a falta de
profissionalismo em Porto Rico: “Aquí resulta imposible [...] no sólo en las letras sino en
las ciencias”. Os motivos, aponta, teriam relação com a geografia da ilha (“Nuestro
profundo aislamiento...”); o meio cultural (“...la falta de tradiciones culturales...”); o
ambiente colonial (“...el medio colonial en que nos agitamos...”) e “...la penuria de
estímulos externos...”, resultando em “...un diletantismo feroz e intransigente”. Para o
poeta, “El único profesional puro en Puerto Rico es el político…”, embora seja o
“…menos recomendable”. (PALÉS, [1926] 1978, p.211).
Palés traça um panorama extenso sobre os movimentos literários ocorridos na
Europa. Aponta o poeta norte-americano Walt Whitman (uma de suas referências
poéticas) como “...el primero que arremetió contra la ideología huidiza del simbolismo
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[…]: la máquina, la fábrica, las humanidades tumultuosas y forcejeantes […]”. Nesse
sentido, definindo-os como “imitadores” de Whitman, Palés cita outros nomes vinculados
à vanguarda, como Marinetti (futurismo italiano); Jules Romains (França) e o “gran poeta
belga Emile Verhaeren, que de un simbolismo mallarmeano [...], derivó hacia el sano,
palpitante y vital naturalismo del gran aeda yanki”. Vincula a esas “capillas literarias”, os
poetas da “Nueva Abadía” (André Spire, Georges Duhamel, Tristan Klingsor),
expresionistas alemanes, los imaginistas ingleses, los dadaístas franceses, los ultraístas
españoles y una verdadera legión de movimientos secundarios y locales sin trascendencia
específica”. (PALÉS, [1926] 1978, p. 211-212).
Ao incluir Porto Rico nesse contexto, Palés destaca “...tres conatos más o menos
pintorescos de revolución poética”: 1) “el movimiento pancalista”, definido pelo poeta
como “...elevación de toda cosa hasta la luz de la belleza y embriaguez pagana (entiéndase
tropical) de las formas”; 2) “La estética del diepalismo” —Palés explica que nesse
movimento literário “Se prescindía del elemento anecdótico e íbamos derechamente a la
realización de arte de sonidos, articulaciones y murmullos, arrancándoles toda su
capacidad plástica”; depois do qual, encerra essa parte com uma afirmação, no mínimo,
contraditória24: “Ni Padró ni yo permanecimos fieles al ensayo y después de unas cuantas
cabriolas epatantes retornamos a nuestro modo original”; 3) o “Grupo No” –formado por
Vicente Palés (irmão de Luis Palés Matos), Delgado, Batista, Géigel Polanco, Colorado
y Quiñones, seriam definidos pelo poeta como “…los importadores últimos de los
novísimos experimentos poéticos que florecen en Europa y América”. (PALÉS, [1926]
1978, p.212).
No conjunto das perguntas mais subjetivas, a primeira é sobre a vida. Palés afirma
que não tinha um “...concepto definido” da vida. A modo de comparação, seu comentário
se resume a distinguir o início e o final do mês: “Los días primeros de mes parece
sencillamente encantadora. [...] Luego, a fines de mes, se inicia el cambio de
decoraciones”. Após Bernal Díaz del Canel insistir por sua definição, complementa com
uma comparação (irônica?) de sua perspectiva com a de [Juan Bernardo] Huyke25:
Classifico como “contraditória”, porque Palés compila os poemas do Tuntún de pasa y grifería de 1925
a 1936. Além disso, seguiria trabalhando os elementos diepalistas até a publicação do Tuntún de pasa y
grifería, em 1937, ou seja, se considerarmos o ano em que o movimento literário aconteceu (1921), foram
dezesseis anos de manutenção dos traços afro-antilhanos. Outra questão é a publicação de poemas afroantilhanos no mesmo ano dessa entrevista.
24

25

Juan Bernardo Huyke foi um governador (interino) de Porto Rico. Antes, havia promovido, como
superintendente de escolas na ilha (de 1908 até 1910), a educação bilíngue. Muito provavelmente Palés
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“…¡cuánto no daría yo por la heroica cabeza de Huyke! Pero [no] me es posible; sucumbo
al pago y quedo vacío […] como buen hijo de Satán”. Sobre a morte, ironiza “...yo no me
he muerto nunca”; ao falar do amor, o associa ao “flamboyán” 26 como “su mejor
símbolo”. Por fim, perguntado sobre “¿Cuál es su aspiración suprema?”, Palés escolhe a
indefinição como resposta: “No lo sé [...] a veces aspiro a una cosa, a veces a otra, a veces
no aspiro a nada, así, como todo el mundo”. Porém, em um novo ataque, satiriza os
políticos: “Los únicos que tienen aspiraciones supremas son los políticos”. (PALÉS,
[1926] 1978, p. 213).
1.2.3 3ª entrevista: Hablando con Don Luis Palés Matos
Cinco anos após expor suas opiniões em Poliedro e Los Quijotes, Palés concede
a terceira e a mais reveladora entrevista desse conjunto. Quem o entrevista dessa vez é a
jornalista porto-riquenha Angela Negrón Muñoz, para o diário El Mundo, em 13 de
novembro de 193227. Em termos formais, diferentemente das duas anteriores, nesta
entrevista é possível perceber que o poeta dispõe de um espaço quase exclusivo, com
muitas das perguntas em segundo plano e, consequentemente, menos intervenções da
entrevistadora. Dessa maneira, a incomum prolixidade palesiana revelaria a densidade
das ideias que o poeta vinha elaborando. Se em 1926 e 1927 as questões relativas à
consciência antilhana tiveram pouco ou quase nenhum espaço em suas respectivas
entrevistas, dessa vez Palés torna público, em definitivo, os motivos que o levariam a
ocupar-se do conceito de (afro) antilhano na sua produção poética, resultando no Tuntún
de pasa y grifería. Com efeito, esta entrevista daria início a uma das principais polêmicas
em Porto Rico, por incitar um debate sobre questões étnico-raciais no meio intelectual.
Palés publicaria dois poemas em 1930: “Elegía del Duque de la Mermelada” e
“Lamento”, no intervalo entre a segunda e a terceira entrevista, além de exercer diferentes
tipos de trabalhos. Ainda nesse ano, conheceria Pedro Albizu Campos, figura política

estava se referindo a ele de modo irônico, principalmente no final: “...como buen hijo de Satán”, pois Huyke
era conservador, tendo expressado essa perspectiva em livros como Estímulos: libro de inspiración y
optimismo para la juventud (1922).
26
Essa comparação reitera os vínculos do lirismo de Palés com o mundo vegetal: o título de seu primeiro
livro de poemas é Azaleas, de 1915. Nesse sentido, “flamboyán” é originária da ilha de Madagascar, no
continente africano. Revelando, assim, uma clara associação com outra concepção arbórea do poeta, uma
década depois dessa entrevista: a estrutura interna do Tuntún de pasa y grifería.
27
Reprod. em Luis PALÉS MATOS. Poesía completa y prosa selecta. Ed. Margot Arce de Vázquez.
Caracas: Biblioteca Ayacucho: [1978], p.213-218.
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emblemática do Partido Nacionalista Porto-riquenho, que propunha a independência de
Porto Rico. E em 1931, o poeta publicaria o poema “Ñam-ñam” na revista Índice.
Inicialmente, Palés narra seu nascimento (1898), infância e juventude em sua terra
natal, Guayama; comenta sobre o fato de ter saído da escola para trabalhar, devido à
dívida adquirida pela publicação de seu primeiro livro de poemas, Azaleas, em 1915. (“Y
para ello hube de descender al trabajo”). Devido a isso, adia momentaneamente seus
“caros ideales poéticos”, abrindo mão do “plácido limbo de los inmortales” e assumindo
“un papel secundario y modesto de hijo de vecino”. Dentre os distintos trabalhos
exercidos (“maestro de escuela, aprendiz de delineante, escribiente de abogado, periodista
etc.), Palés destaca o de “sargento de armas”, o qual definiu como um “cargo híbrido,
mitad mensajero, mitad policía”, onde, além do bom salário, podia “levantarse a las dos
de la tarde durante diez largos y sosegados meses del año”. Além disso, aponta que esse
trabalho lhe permitiu retornar “por los fueros de la lira” ao “campo de los inmortales”.
(PALÉS, [1932] 1978, p. 213-214).
Já na segunda parte da entrevista, Palés cita a poesia antilhana: “Yo creo [...] en
la necesidad de una poesía antillana y mi aspiración poética se endereza actualmente hacia
tal propósito, aunque hasta ahora, en ese sentido, no he realizado nada que valga la
pena”28.
No trecho abaixo, Palés manifesta um dos seus principais argumentos relacionado
à poesia antilhana, no qual trata do tema a partir de dois eixos: histórico-cultural e étnicoracial:
La vida espiritual de nuestras islas ―Cuba, Santo Domingo y Puerto
Rico, que por su comunidad de tradición y origen pueden sintonizarse
en un acento, en un modo, en un ritmo peculiar y homogéneo de
cultura― exige adecuada expresión de sus artistas y pensadores. Esto
no es ya mera necesidad estética sino imperativo esencial de una
personalidad que debe protegerse y afirmarse para que cumpla
plenamente su destino histórico. Crear un arte que extraña su propio
escenario: paisaje, costumbres, sentido de afinidad histórica,
sentimiento cósmico de región, es sólo crear un espejismo literario sin
28

Interessante notar que, embora publique os poemas afro-antilhanos em revistas, periódicos e diários,
Palés expressa esse mesmo tom dissimulado de frustração no poema “Preludio en boricua”, na primeira
edição do Tuntún de pasa y grifería (1937): “...y en resumen, tiempo perdido, / Que me acaba en
aburrimiento. / Algo entrevisto o presentido, / poco realmente vivido / Y mucho de embuste y de cuento.”
Em sua análise dos livros de Palés referentes a traços, histórias e outros elementos que o ligaram à matriz
cultural africana, Hugo Rodríguez Vecchini assinala essa estratégia retórica de Palés: “Hay demasiado
desparpajo en el modo de confesar el ‘aburrimiento’ y el ‘embuste’ para tomar en serio lo que dice, el
cuento del aburrimiento.” Cf. RODRÍGUEZ VECCHINI, Hugo. “La biblioteca begra de Palés” in: Nómada
2, 1995, p. 51.
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la indispensable gravedad específica de sustancia humana que le
imprima carácter de permanencia. Poeta que se abstrae de su genuino
elemento, so pretensa aspiración de universalidad y trascendentalismo,
es pez fuera de agua, y sólo realizará una poesía académica para uso de
intelectuales. Esto no debe en modo alguno interpretarse en el sentido
de que yo pretendo que el poeta se subordine literalmente a los motivos
populares o regionales, recargando su obra con un lastre espeso y crudo
de especificación local. No. El poeta tomará asunto para su arte de su
propio ambiente, de la baraja de intereses y pasiones que le rodea, del
ritmo vital en que se desenvuelve su pueblo, y estilizándolo a golpes de
gracia, de ironía y de selección, le quitará pesadez y cuotidianismo, que
es como romper las estrechas fronteras regionales e intentar fortuna en
espacios más dilatados de universalidad, sin que se quiebre por ello la
raíz viva que le sostiene adherido a su tradición y a su pueblo. Y por
pueblo debe entenderse, acomodación básica entre raza y paisaje. En un
sentido general, el hecho de que las Antillas hayan sido colonizadas y
pobladas por la raza hispánica, no significa que después de
cuatrocientos años, que representan múltiples generaciones,
continuemos tan españoles como nuestros abuelos. El medio antillano
tiene que haber influido tan poderosamente en ellos y nosotros, que hoy
poseemos, sin duda, rasgos, actitudes y características de raza nueva.
Es un fenómeno análogo al del yanqui con relación a su progenitor
inglés o germano.29 (PALÉS, [1932] 1978, p. 214-215).

Em relação ao primeiro, devido à riqueza dos detalhes e, principalmente, pela importância
dos pressupostos que o poeta articula, explica que “...reducía la función poética al mínimo
espectáculo del suceso personal en completo divorcio con el mundo exterior”, mas que
estava convencido, naquele período, “…de que esto sólo conduce a […] un círculo vicioso
de autoadoración”. Por outro lado, a referência aos poetas espanhóis Lorca, Alberti,
Villalón, revela, ao mesmo tempo, sua recente percepção: “La fuerza de los nuevos poetas
españoles [...] radica en su reintegración espiritual a los motivos populares. (PALÉS,
[1932] 1978, p. 215).
Ao falar sobre raça, Palés menciona a Lloréns Torres e aos cubanos Nicolás
Guillén e Ballagas, como aqueles que levantaram “el andamiaje ideal de una poesía
típicamente antillana”. Destes, porém, critica a Lloréns Torres. Primeiro, pelo tipo de
poesia que este fazia naquele momento: “Lloréns, sin embargo, se limita a la pintura del
jíbaro, campesino de pura descendencia hispánica, adaptado al trópico [...]”. Segundo,
Palés postula “la necesidad de una poesía antillana” a partir de um paradigma comum na década de 1930,
isto é, “paisaje, costumbres, sentido de afinidad histórica, sentimiento cósmico de región […]”. Ao
contrário de autores como Antonio S. Pedreira (com o qual o poeta dialogará indiretamente por meio do
Tuntún de pasa y grifería), que manipulou esses aspectos como parte de seu projeto nacional a partir de
uma identidade porto-riquenha branca e hispânica, a visão do “nacional” palesiano enxerga uma
“comunidad de tradición y origen” (Cuba, Santo Domingo e Porto Rico), assim como o próprio contexto
cultural: “…su propio ambiente, [...] la baraja de intereses y pasiones que le rodea, [...] ritmo vital en que
se desenvuelve su pueblo […]”, em perspectiva com a raza: “Y por pueblo debe entenderse, acomodación
básica entre raza y paisaje”.
29
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porque “…hace abstracción de otro núcleo racial que con nosotros se ha mezclado
noblemente y que por lo fecundo, lo fuerte y lo vivo de su naturaleza, ha impreso rasgos
inconfundibles en nuestra psicología, dándole, precisamente, su verdadero carácter
antillano. Me refiero al negro”. Assim, seguro de sua “aspiración poética”, conclui que
“Una poesía antillana que excluya ese poderoso elemento me parece casi imposible”.
(PALÉS, [1932] 1978, p. 215-216).
Palés enfatiza que “El negro vive física y espiritualmente con nosotros y sus
características, tamizadas en el mulato, influyen de modo evidente en todas las
manifestaciones de nuestra vida popular”. Com isso, aponta as áreas em que o negro teria
se destacado: 1) “deportes” (“impera su vitalidad, su dinamismo y su naturaleza
primitiva”); 2) “música” (“impone la plena, el son y el mariandá”); 3) “danza” (“La danza
misma, que es música de blancos […] ha tenido sus más eximios intérpretes en los
compositores de color”); 4) “política” (“En la política nos da su pasión, su verbosismo
exuberante, su elasticidad de actitudes y su extraño magnetismo, que adquiere en el
mulato una especie de fuerza mística arrolladora”). (PALÉS, [1932] 1978, p. 215-216).
No tratamento do tema, Palés cita a Jung (o qual “sostiene que el americano es un
europeo con maneras de negro y alma de indio”) para definir que “el antillano es un
español con maneras de mulato y alma de negro”. Em sua análise, considera que “…hay
muchas cosas repudiables y primitivas” (como resultado dessa “mescolanza”), as quais,
continua, “deben ser eliminadas o por lo menos sublimadas psicológicamente”. Por outro
lado, Palés pondera: “Pero hay también recursos y energías de primera calidad […] que
aguarda[n] la mano del animador para fundirse en el tronco de una cultura y una
personalidad”. (PALÉS, [1932] 1978, p. 216).
Ao final dessa parte, Palés reitera que dessa “deliciosa mezcla” resulta o
“verdadero carácter antillano”. No mesmo tom de uma “necesidad de una poesía
antillana”, o poeta também aponta a necessidade de “…edificar30 una cultura autóctona y
representativa” (nesse contexto mestiço da sociedade porto-riquenha), “…con nobleza,
con orgullo y con plena satisfacción de nosotros mismos”. Nesse sentido, Angela Negrón

Em seu ensaio El país de cuatro pisos y otros ensayos (1985), José Luis González analisa a “realidad
histórico-cultural” e, consequentemente, a formação da identidade nacional porto-riquenha, estruturando-a
em “pisos” (andares). No primeiro desses “pisos”, González afirma que “...los primeros puertorriqueños
fueron en realidad los puertorriqueños negros” (1985, p.21). Tanto Palés como González argumentam em
favor de uma mestiçagem na qual a “huella”, o “rasgo colectivo” e o “ritmo peculiar” do negro escravizado
trazido do continente africano, formaram o caráter antilhano.
30
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Muñoz ilustra a fala do poeta com a citação integral de “Ten con ten”, um dos poemas
afro-antilhanos.
No final, as duas perguntas são sobre a “poesía nueva” (entenda-se, “moderna”) e
outra sobre a independência da ilha. Em relação à primeira, Palés define a poesia moderna
“por su ligereza, su aerostatismo y su jubiloso sentido del humor y la ironía”. Para o poeta
(sobre a forma), “Lo esencial es que […] palpite la llama viva de un espíritu fuerte y
expansivo”. Uma “llama que baña de gracia la forma”. (PALÉS, [1932] 1978, p.218). À
segunda

pergunta

(de

cunho

político-ideológico),

Palés

se

define

como

“independentista”, porém, justifica essa posição como uma expectativa “de los que
ingenuamente creen en la independencia a cualquier hora, en cualquier circunstancia y a
cualquier precio”. (PALÉS, [1932] 1978, p.218).
Hacia una poesía antillana – A resposta de Palés a José I. de Diego Padró
Publicado em 26 de novembro de 193231, ou seja, treze dias após a entrevista de
Palés a Angela Negrón Muñoz, o artigo cumpre uma função de resposta ao então amigo
e também poeta, José I. de Diego Padró. Este, por sua vez, havia publicado nesse curto
período

dois

artigos,

Antillanismo, criollismo,

negroidismo

e

Tropicalismo,

occidentalismo, sentido de la cultura, como reação aos argumentos que Palés anuncia e
defende em relação à “necesidad de una poesía antillana”. Tomam parte nesse diálogo
controverso Luis Antonio Miranda32, Graciany Miranda Archilla e Martha Lomar.
No inicio do artigo, Palés parte dos dois principais argumentos utilizados por
Padró: 1) que o “propósito” de Palés “carecería de toda significación trascendente porque
los elementos afrohispánicos […] tienen un valor harto relativo como expresión auténtica
de cultura”; 2) e “que en las Antillas […] no ha ocurrido nada que justifique el desarrollo
de esa nueva lírica, pues el colono blanco destruyó al indio aborigen y disolvió,
culturalmente, al negro esclavizado, conservando él intactas las líneas generales de su

31

Reprod. em Luis PALÉS MATOS. Poesía completa y prosa selecta. Ed. Margot Arce de Vázquez.
Caracas: Biblioteca Ayacucho: [1978], p.218-224.
32
Em 1932, Luis Antonio Miranda também publicaria um artigo em El Mundo, sob o título El llamado arte
negro no tiene vinculación con Puerto Rico. Nesse artigo, claramente consonante com os motivos definidos
por Padró, Miranda caracteriza a poesia antilhana proposta por Palés como “exótica”: “Querer subordinar
a una modalidad artificiosa el arte representativo de un pueblo, es caer en una aberrada limitación. Y si esa
modalidad es el arte negro de que hablamos, ―sintomático de un primitivismo de perfiles incitadores del
instinto― entonces la aberrada limitación incluye la renuncia de todo refinamiento espiritual”. (cf. DÍAZ
QUIÑONES, Arcadio. “La poesía negra de Luis Palés Matos: realidad y conciencia de su dimensión
colectiva”. In: El almuerzo en la hierba. Río Piedras: Huracán, 1982, p.73-98. A citação corresponde às
páginas 74 e 75).
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carácter y dándole a nuestra vida antillana una entonación absolutamente occidental”.
(PALÉS, [1932] 1978, p. 219).
Essas premissas básicas lhe servem para reiterar a sua defesa de uma poesia
antilhana. Nesse sentido, sua explicação reafirma a posição anterior, além de destacar os
pontos-chave de seu propósito:
En primer lugar, yo no he hablado de una poesía negra ni blanca ni
mulata; yo sólo he hablado de una poesía antillana que exprese nuestra
realidad de pueblo en el sentido cultural de este vocablo. Sostengo que
las Antillas ―Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico― han desarrollado
un tipo espiritual homogéneo y están por lo tanto psicológicamente
afinadas en una misma dirección. Y sostengo, además, que esta
homogeneidad de tipo espiritual está perfectamente diferenciada de la
masa común de los pueblos hispánicos y que en ella el factor negroide
entreverado en la psiquis antillana, ha hecho las veces de aislador, o en
términos químicos, de agente precipitante. (PALÉS, [1932] 1978, p.
219).

De Diego Padró, ao contrário, rechaça essa “homogeneidad de tipo espiritual”. Se
por um lado seu objetivo com o artigo era refutar o propósito palesiano, por outro, era
aproveitar esse espaço para proclamar a única perspectiva, segundo o poeta, que deveria
ser aceita, isto é, a cultura do colonizador espanhol. Nesses termos, na visão de Padró, o
“factor negroide” invocado por Palés não teria relevância.
Outro argumento retomado por Palés em relação à essa “homogeneidad”, referese à geografia antilhana. No mesmo sentido de sua primeira referência, Palés menciona
os traços geográficos em comum de “Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico”
(“Físicamente, las Antillas constituyen también una unidad: paisaje, clima y productos
son los mismos; fauna y flora idénticas;”), além de destacar a semelhança no âmbito da
economia (“núcleos de población semejantes: económicamente, girando como giran en
la órbita del industrialismo americano, corren iguales contingencias y hacia análogo
destino colonial”). (PALÉS, [1932] 1978, p. 219).
No intuito de problematizar os argumentos a respeito do caráter antilhano
sustentados por Padró, Palés cita um trecho de um ensaio do historiador e ensaísta cubano
Roig de Leuchsering. Neste ensaio, referente à “evolución de las costumbres en aquel
país”, o autor descreve, destacando as características físicas (“...el cubano es físicamente
―sea blanco, negro o mestizo― más pequeño de estatura, delgado y débil de cuerpo que
el español o el africano y menos resistente que estos […]”) e psicológicas (“…irascible y
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despierto; de más acentuada viveza; pero variable, superficial, inconsistente […]”). A
partir dessa afirmação, Palés inquere “¿qué diferencia existe entre la psicología aquí
esbozada y la del puertorriqueño? […] ¿puede referirse, sin sustanciales multilaciones de
color, actitud y sentido, al colonizador hispánico, todo acción y dinamismo o al negro
originario, todo adaptación y acatamiento?”). (PALÉS, [1932] 1978, p. 219-220).
Na comparação do “contorno general de ese carácter”, Palés esclarece que essas
diferenças apontadas “... se pueden encontrar entre individuos de la misma región y aun
hasta de la misma aldea.” Além disso, o poeta entende que, ignorar esse vínculo natural
seria o mesmo que “negar las razas y los pueblos como conjuntos orgánicos y vitales”,
em razão de uma compreensão do “individuo” separado de sua “raza y paisaje”, o que
resultaria na própria destruição do “...concepto de antillanismo, como los de hispanismo
y occindentalismo” defendidos por Padró.
Destes conceitos, Palés contesta o de ocidentalismo33: “... ¿cree Padró que tal
carácter, frente a la realidad objetiva, reacciona occidentalmente? ¿Pero qué es en sí lo
occidental?”. Esta última pregunta suscita a principal questão por trás desse conceito: a
racial. Nesse sentido, Palés compara:
Un inglés y un español, […] ¿se comportan de la misma manera?
Coloquemos también frente a éste a un negro antillano, de quien Padró
asegura que asimiló la cultura europea a las mil maravillas. ¿…las
reacciones de nuestro tercer personaje serán análogas a las de sus
compañeros? (PALÉS, [1932] 1978, p. 220 – itálico meu).

Palés concorda com a percepção de Padró quanto ao processo de transculturação,
mas com ressalvas: “Pero debe tenerse gran cautela en la excesiva generalización de este
concepto y no convertirlo en una ley rígida e inmutable. El nuevo medio puede resultar
hostil a la cultura dominante y favorable, por el contrario, a la dominada”. Nesse caso,
mesmo assumindo que tanto um como outro eliminam o elemento aborigem de seu
“escenario”, Palés compara a presença do espanhol e o negro nas Antilhas e distingue:
“El blanco impone su ley y su cultura, el negro tolera y se adapta. [...] y a los pocos años
de convivencia el español continúa siendo un extraño en las jóvenes tierras y el negro se

33

Umas das referências de Padró (assim como de Antonio S. Pedreira e também do próprio Palés), é a obra
do alemão Oswald Spengler, La decadencia de Occidente (1918).
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expande y desenvuelve34 como en su propia casa”. (PALÉS, [1932] 1978, p. 221 – itálico
meu).
No que diz respeito à “adaptación” assegurada por Padró, Palés demonstra que,
no processo de colonização, quem não se adaptou “a las mil maravillas” foram os
espanhóis. Nesses termos, o poeta aponta que o fato de seu amigo ter feito essa afirmação
revela mais a inadaptação dos colonos que a do negro escravizado:
Para curarse el tedio de las islas [...] los colonos pudientes hacen viajes
a la madre patria. Otros, menos felices, se consuelan soñando con
Galicia o Andalucía. Así […] nos encontramos con dos fuerzas
cardinales en lucha: una, la actitud hispánica, huidiza, inconforme,
inadaptable; otra, la actitud negroide, firme y resueltamente afincada en
el ambiente nuevo. (PALÉS, [1932] 1978, p. 221).

Em sua crítica ao conceito de “cultura occidental”, porém, Palés reconhece ser
“muy difícil disolver” o referente de superioridade. Semelhantemente à comparação entre
o caráter cubano e o porto-riquenho, o poeta amplia sua análise e toma como exemplo o
Haiti, a fim de ressaltar a influência dos costumes da antiga metrópole no cotidiano da
ilha. Ao observar esse comportamento, Palés destaca a linguagem35: “...Los negros
haitianos hablan el francés, profesan oficialmente la religión católica y constituyeron,
asimilándose el espíritu de las instituciones democráticas occidentales, una República”;
as referências acadêmicas e literárias: “Los haitianos cultos se educan en Francia, leen a
Víctor Hugo, ostentan títulos de la Sorbona”; por último, a burguesia: “La clase burguesa
conoce los más frívolos caprichos de la moda parisina y diz que por las calles de Puerto
Príncipe, en los días festivos, se mueve con el atuendo y la solemnidad de maneras que
cumple a las personas de alto bordo36.” (PALÉS, [1932] 1978, p. 221).

34

Aqui, nota-se mais uma vez que o poeta retoma a referência arbórea e que será representada na estrutura
do Tuntún de pasa y grifería (1937). Nesse caso, Palés representa essa expansão e desenvolvimento nas
seções “Rama” e “Flor”, e a primeira seção com “Tronco”. Com isso, o poeta não postula uma raiz para
“sua” árvore, associando-se mais ao que Deleuze e Guattari postulam, isto é, um rizoma. Tomando o
empréstimo da botânica, ambos os filósofos distinguem “raíz” de “rizoma”. Esta possui a característica de
expansão, enquanto aquela é caracterizada pelo não movimento. Cf. Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI,
“Introdução” In: Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto
Costa. São Paulo: Editora 34, 1995, p. 10-36.
35
No capítulo primeiro do seu livro, Pele negra, máscaras brancas (1952), Frantz Fanon aborda a relação
do negro antilhano com a linguagem, a partir da tensão identitária deste com a antiga metrópole.
36
Palés versa esse tipo de comportamento em alguns dos poemas da terceira seção do Tuntún de pasa y
grifería. Dentre os poemas, destacam-se “Elegía del Duque de la Mermelada” e “Lagarto verde”, no qual
o poeta ironiza os gestos imitativos dos que receberam títulos durante o governo de Henri Christophe (18111820), como “Condesito de la Limonada” (atribuído ao secretário de Christophe), “Madame Cafolé” e
“Monsieur Haití”. Cf. PALÉS MATOS, Luis. “Lagarto verde” In: Tuntún de pasa y grifería, 1937, p. 8489.
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Em contrapartida, Palés entende que o “haitiano continúa inmutable” no seu
interior, opondo, assim, dois tipos de espírito, ou seja, o francês (“claridad, ligereza,
racionalismo”) e o haitiano (“sensualidad, superstición, hechicería”). Essa diferença de
“ritmo espiritual” é observada pelo poeta em outros aspectos da cultura haitiana, como na
subversão do idioma: “El idioma postizo lo deformó en patois” e da religião: “Al
simbolismo católico le tradujo equivalentes en el culto voduísta. Culto básico, originario,
traído por los abuelos y conservado a furto de la prohibición oficial, en el fondo de mil
altares que encienden sus fuegos votivos en la selva37”. (PALÉS, [1932] 1978, p. 222).
Palés termina sua exposição sobre o contexto histórico e racial haitiano,
asegurando que: “De este modo, el alma haitiana, [...] logra sus objetivos esenciales y se
realiza con una plenitud de inconfundible contorno”. Em comparação com Porto Rico,
argumenta que esse “fenómeno” difícilmente teria acontecido, pois no caso portoriquenho houve “la mezcla de sangre fundiendo sus valores de raza y creando el nuevo
tipo del mulato”, símbolo do “acento vital de las tres islas”. Para o poeta (em uma indireta
resposta ao “sentido de la cultura” de um dos títulos dos artigos de Padró), a cultura
“...habrá de ser un constante fluir, un perenne producirse del ser o de la raza, en armonía
con el paisaje que los rodea”. (PALÉS, [1932] 1978, p. 222).
No que se refere às artes, Palés critica o fato de Padró negar “posibilidades de
trascendencia” a uma obra de arte que não é produzida nos limites da “cultura universal”.
Palés não só questiona esse argumento (“Aparte de que ese limbo, así considerado, tiene
una muy dudosa y discutible existencia [...]”), como também reafirma um dos princípios
da poesia antilhana: “...lo cierto es que el tema artístico es y ha sido siempre local”. Para
o poeta: “Lo importante es que el genio creador del artista arranque al ambiente que le
circunda aquellos acentos cardinales que llegan a la esencia misma de la humanidad”.
Nesse sentido, Palés menciona obras e autores em que percebe essas características, como
a Bíblia, Don Quijote, La Divina Comedia, além de uma “novela de negros” (Batuala),
do escritor congolês, Renato Marán, premiado pela Academia Goncourt, de Paris.
(PALÉS, [1932] 1978, p. 223).

No “vocabulario” da segunda edição do Tuntún de pasa y grifería (1950), Palés oferece uma definição
mais detalhada sobre o vodú, inclusive com referências, que revelam, significativamente, o perfil de seu
acervo bibliográfico. Cf. PALÉS MATOS, Luis. “Vocabulario” In: Tuntún de pasa y grifería, 1950, p. 133149.
37

47

Além do campo literário, Palés cita outros nomes de outras áreas das artes. No
âmbito musical, os músicos Wagner, Stravinski, Grieg e Zuloaga. E na pintura,
Rembrandt e Da Vinci.
Após essas comparações que tinham como objetivo desmontar os argumentos de
Padró, Palés resume sua defesa dos pressupostos da poesia antilhana em uma última
pergunta: “¿A qué viene, entonces, ese concepto anchuroso de un arte universalista y ese
injustificado desdén hacia la realización de una poesía antillana que nos exprese a
nosotros mismos?”. E lembra ao amigo que “el único que ha trascendido de nuestras
fronteras regionales es Luis Lloréns Torres38, precisamente aquel que para cantar, no
necesitó salirse, temáticamente, de su minúsculo barrio de Collores.” (PALÉS, [1932]
1978, p. 223).
Com respeito a essa polêmica, Arcadio Díaz Quiñones resume o ponto de vista de
Padró nesses artigos:
...de Diego Padró reafirma su tesis fundamental, que es simple: no existe
la personalidad antillana; en consecuencia, cualquier intento de hacer una
literatura afroantillana está, de antemano, abocado al fracaso. Su creencia
en una superior cultura occidental, europea, le lleva a calificar de “rabioso
regionalismo” las tentativas de Palés Matos, o a atribuirle su génesis al
“ansia enfermiza de originalidad… que alentaba él”. (DÍAZ
QUIÑONES, 1982, p. 102).

Por fim, em tom de manifesto, Palés convoca: “Forjemos, pues, la poesía
antillana” e adverte (a exemplo de Padró), para que os intelectuais porto-riquenhos não
sejam como o personagem “Tartarín” (das histórias de aventura do escritor francês
[Alphonse] Daudet), o qual teria plantado baobabs em seu jardim (mesmo depois de
terem crescido “enana y ridículamente”), apenas para se sentir “...orondo y mayestático,
con la rotunda convicción de encontrarse en plena selva africana.” (PALÉS, [1932] 1978,
p.223-224).

38

A referência a Lloréns Torres é significativa, pois este será o nome responsável por retratar em suas
décimas a vida e os costumes do jíbaro, o camponês porto-riquenho. O jíbaro será um dos emblemas
naquele momento de discussões sobre a identidade nacional e um dos pontos de contato de intelectuais que
tendiam para a exaltação de uma “origem” espanhola e a rejeição à cultura de matriz africana. Além de
Padró, Antonio S. Pedreira foi um dos que o promoviam.
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2.
A RECEPÇÃO CRÍTICA DO TUNTÚN DE PASA Y GRIFERÍA DE LUIS
PALÉS MATOS

Neste capítulo, resenharemos parte da recepção crítica da poesia e da prosa de
Palés. Como critério, adotamos a apresentação em ordem cronológica de publicação dos
textos que consideramos mais significativos para a análise levada a cabo neste trabalho.
São textos sobre o Tuntún de pasa y grifería (1937), bem como outros, que apontam as
circunstâncias e as características do processo de escrita dos poemas afro-antilhanos.
Considerando o critério acima, o ponto de partida foi a seleção de alguns dos
principais artigos de Margot Arce de Vázquez, recolhidos em suas Obras completas em
1998, mas que foram escritos entre as décadas de 1930 e 1980. Da década de 1980 há
outros textos, que valem ser citados, pois, embora sejam informações recorrentes em
textos posteriores, são significativos devido ao tratamento de aspectos associados ao
processo de construção do conceito de poesia antilhana e, por extensão, afro-antilhana.
2.1.

Margot Arce de Vázquez
O primeiro conjunto de textos sobre Palés consiste em alguns trabalhos que foram

reunidos mais tarde em suas Obras completas (1998). Trata-se do primeiro de cinco
volumes, que reúne o pensamento crítico de Margot Arce de Vázquez sobre literatura
porto-riquenha, a partir de textos publicados em periódicos e revistas especializadas da
época —como La Torre, Asomante e Impresiones. Em nossa seleção, priorizamos a
produção crítica de Arce de Vázquez centrada na vida e obra de Palés.
É importante destacar também, preliminarmente, que sua crítica tem uma
importância formadora central no âmbito acadêmico porto-riquenho e que, seja como
discípulos e/ou colaboradores, seu trabalho dialoga com o de outros críticos literários
importantes, como Mercedes López-Baralt, Arcadio Díaz Quiñones, Rafael Bernabé, José
Luis Vega, Rosario Ferré e Licia Fiol Matta.
Nos textos selecionados, os objetos de reflexão vão desde aspectos específicos
presentes em alguns poemas do Tuntún (sobre os três “Pueblos negros”), passando por
“Puerta al tiempo en tres voces”, até chegar em “El llamado”; observações formais sobre
os poemas afro-antilhanos (“Unidad de la obra poética de Luis Palés Matos”; “El adjetivo
en la ‘Danza negra’ de Palés Matos”); referências para o estudo do contexto de produção
desses poemas e da prosa palesiana (“Guayama” e Litoral, por exemplo); estudos
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comparados (Guillén e Palés); comentários sobre a importância de Palés para a literatura
porto-riquenha; diversas linhas de interpretação sobre o processo de escrita de Palés
(“Luis Palés, poeta”; “Luis Palés Matos, prosista”; “Unidad de la obra poética de Luis
Palés Matos”; “Evolución y unidad de la obra poética de Luis Palés Matos” e uma
“Cronología de Luis Palés Matos”).
Apesar de os textos abarcarem diferentes temas derivados da leitura da poesia e
da prosa de Palés, verifica-se que os principais pontos de sua crítica remetem aos aspectos
ligados à poesia afro-antilhana. No primeiro texto aqui convocado, “Los poemas negros
de Luis Palés Matos”, a perspectiva de análise sobre os “poemas negros” está centrada na
relação entre as referências literárias de Palés e a questão geográfica, entendida como
justificativa para a presença do negro em seus poemas. Nesse artigo, Arce de Vázquez lê
essa presença como um pretexto para o poeta expressar sua insatisfação com o ambiente
da ilha. Perspectiva esta que ela revisaria criticamente, anos mais tarde, questionando sua
própria leitura, no artigo “Rectificaciones”39.
Em relação à “unidad” da obra palesiana, Arce de Vázquez vale-se de afirmações
de Tomás Blanco e Federico de Onís, para ressaltar os poemas palesianos escritos na
iminência de sua morte, como os mais sofisticados de toda a produção de Palés. Da parte
de Blanco, ao afirmar que são versos “más poéticos”, indica a superestimação de uma
fase em detrimento de outra, nesse caso, a do Tuntún. Da parte de Onís, sua avaliação
apenas reitera o ponto de vista de quem já havia feito críticas ao termo afro-antilhano no
seu prólogo à coletânea Poesía (1915-1956).
Para a autora, Palés era um poeta que estava em uma fase de busca por uma
“pureza” existencial em tensão com o ambiente da ilha. A princípio, embora sejam
problemáticos, Arce de Vázquez considera pertinente o uso desses termos para definir a
“unidad” como peculiaridade da escrita palesiana. Semelhantemente, em “Notas para la
composición del Tuntún de pasa y grifería”, publicação de 1954, essas ideias são
retomadas pela autora com os termos “más íntimos” e “depurados”. Em comparação com
a edição de 1937, destaca a segunda, de 1950, como sendo a “más cuidadosa”, ao levar
em consideração alguns elementos, como o prólogo de Jaime Benítez e o fato de Palés ter

39

Segundo a própria nota da autora, apareceu em Impresiones, em 1950. Porém, registra que, ainda na
década de 1930, “apareció inicialmente con el título de ‘Más sobre los poemas negros de Luis Palés
Matos’, en la Revista del Ateneo Puertorriqueño 2 (1936): 35-45, y en la Revista Bimestre Cubana 38
(1936): 30-39” (Arce de Vázquez, 1998, p.82).
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acrescido três poemas: “Menú”, “Aires bucaneros” y “Canción de mar” à seção “Flor”.
Há também comentários sobre as seções “Tronco” e “Rama” (as quais a autora afirma
que “se agrupan metafóricamente”). Dos poemas que compõem a seção “Rama”, Arce de
Vázquez dedica uma breve, porém significativa, observação sobre o poema “Kalahari”.
Consiste em uma análise que destaca o valor funcional do poema e referencial do
“desierto africano” ao qual está vinculado o título do poema: “Nada importa que este
vocablo designe un desierto africano” (p.107).
Retoma-se essa mesma ideia no prólogo da antologia Poesía completa y prosa
selecta (ca. 1978) de Palés para a Biblioteca Ayacucho e na comparação com as obras do
poeta cubano Nicolás Guillén. Nessa antologia, a autora seleciona poemas e prosas que
“se destacan por su valor estético y por ser representativos de la evolución de su lenguaje
poético” (1978, p.IX). Já no texto em que realiza a comparação entre os dois poetas, a
crítica afirma que “la defensa y mejoramiento de negros y mulatos será preocupación
capital y constante” (1998, p.195) do poeta cubano.
No artigo “Luis Palés Matos y la literatura puertorriqueña”, destaca-se o
“ambiente ilustrado” no qual Palés desenvolveu as bases para os poemas afro-antilhanos.
Paralelamente, ressalta-se o papel da empregada da família do poeta, Lupe, a qual tinha
por hábito cantar canções na “lengua cangá”. Lupe também é resposável por levar o poeta
a um “Baquiné”, fato que será fundamental para entender o processo de “imaginación
poética” sobre o qual Arce de Vázquez será a primeira a se debruçar.
Essa experiência pessoal do poeta voltaria em outro momento sob a forma de
experimentação poética a partir do ano de 1921, quando Palés criaria o Diepalismo, o
primeiro movimento literário de vanguarda, juntamente com José I. de Diego Padró.
Posteriormente, Arce de Vázquez menciona os eventos pós-guerra (1914-1918) que
contribuíram para o interesse no tema do “primitivismo”, como mote nas artes e nos
estudos antropológicos, bem como a situação dos negros nos Estados Unidos. Entretanto,
o que, internacionalmente, no julgamento das obras de Picasso e Cendrars, ou nas
pesquisas de Fernando Ortiz, bem como na poesia de Langston Hughes seria visto como
signo de caráter positivo, na leitura crítica da poesia de Palés Matos em Porto Rico
serviria como argumento de desvalorização.
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2.2.

Luis Hernández Aquino
Um dos primeiros textos analisados foi “Diepalismo y Euforismo”, que integra o

livro Nuestra aventura literaria (los ismos en la poesía puertorriqueña, 1913-1948),
publicado em 1980, pelo escritor porto-riquenho Luiz Hernández Aquino. O texto está
dividido em três seções específicas: “Orígenes del Diepalismo”, “Poemas Diepalistas” e
“El euforismo”. Na primeira seção, Hernández Aquino destaca os principais aspectos do
processo de construção desse movimento literário de vanguarda em Porto Rico. O autor
explica a origem do nome do movimento (formado pelos sobrenomes de Palés e de seu
amigo e poeta, José I. de Diego Padró); a relação com os movimentos europeus daquele
período (como o futurismo italiano, que buscava retratar “la rapidez del siglo”); destaca
o papel do crítico Miguel Guerra Mondragón, que se posicionou contra a censura ao
processo de renovação da poesia na ilha, além de esclarecer que o início dos movimentos
de vanguarda na ilha não está relacionado com o regresso do poeta Evaristo Ribera
Chevremont, como erroneamente assinalam alguns historiadores literários.
Hernández Aquino comenta a contribuição específica de cada poeta para o
movimento. Em relação a Palés, assinala a importância do “período de formación”,
quando o poeta publicou Azaleas (1915), em que são perceptíveis “temas y forma
modernista”. Mas sabe-se também que o poeta já nutria um interesse por uma bibliografia
que contemplava textos sobre o negro, naquele que é considerado o período de formação
de sua escrita poética. Já no caso de Padró, Hernández Aquino explica que o poeta vinha
produzindo desde o ano de 1917, tendo publicado, no mesmo ano da criação do
Diepalismo, o livro La última lámpara de los dioses (1921).
Ressalta-se que o Diepalismo teve a contribuição de Vicente Palés Matos, irmão
de Luis Palés Matos, bem como do jovem Bolívar Pagán, o qual quis atribuir ao
movimento um tom político, estimulado pelo socialismo promovido pela Revolução russa
(1917). Por último, o crítico cita um fragmento do “manifiesto”, publicado no diário El
Imparcial, junto com o poema Orquestación diepálica, em 1921. Nele, conforme expõe
o escritor, explicam-se as tendências poéticas (com a França como referência, mas
enfatizando o uso da “onomatopeya” como expressão poética diferencial) e o propósito
do movimento. O curioso é que à época, os autores tiveram a preocupação de informar
que não permaneceriam “fieles a esta modalidade poética”. Fato é que, enquanto Padró
não só a abandonaria como entraria em uma polêmica com Palés, este, por sua vez,
continuaria explorando o uso de elementos onomatopaicos nos poemas afro-antilhanos.
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No que diz respeito aos poemas diepalistas, Hernández Aquino destaca o valor
dos meios expressivos utilizados por Padró e Palés, como a onomatopeia da linguagem
dos animais, no poema “Orquestación diepálica”. Por outro lado, o autor referencia
críticas negativas (exemplos da poeta Martha Lomar e de alguém com o pseudônimo de
“Unícola”, ambas de tom satírico) e positivas (como os artigos dos escritores Emilio S.
Belaval e Florentino Prieto Azúar).
Para Hernández Aquino, o poema “fundamental” do movimento é “Fugas
diepálicas”. O crítico indica a “Fuga 11” como a que apresenta o “tema negro” por
“primera vez”, com base nos critérios do ritmo e da onomatopeia. Hernández Aquino
afirma que Padró antecipa a Palés. Paralelamente, compara a “Fuga 11” com o poema
“Danzarina africana” (1918), mas se apoiando na opinião de Tomás Blanco, que afirma
que Palés passaria a interessar-se pelo negro em 1921 como “preocupación temática”.
Outro tema que ocupa Hernández Aquino é o da polêmica entre Palés e Padró. A
polêmica, como vimos, tem como centro a significação que, para a cultura porto-riquenha
teria o negro. Neste sentido, se, por um lado, Palés integra o negro no seu conceito
antilhano, Padró, por outro, rechaça o negro em seus escritos, preferindo preservar sua
posição junto à tradição literária porto-riquenha.
No que se refere ao segundo movimento de vanguarda em Porto Rico, o euforismo
(1922), Hernández Aquino anota como característica mais importante a opção por um
viés estético-ideológico semelhante ao do “futurismo poético italiano”, o qual buscava
exaltar o “valor de la materia, la velocidad y el maquinismo y la condenación de la mujer,
como reacción al arte evanescente y erótico” (p.50). O grupo euforista era formado pelo
irmão de Palés (Vicente Palés Matos) e Tomás L. Batista. No primeiro manifesto
publicado por eles no diário El Imparcial, em 1922, assinalam como destinatária a
“juventud americana” (p.50); definem sua proposta: “el ajustamento de una nueva lírica
creadora de gestos seguros y potentes en nuestra literatura falsificada y rala” (p.51); uma
forma de atuar: o combate ao “verso matiz y el sentimentalismo dulzón” (p.51);
apresentam uma reivindicação: “la ruptura de los moldes viejos” (p.51) e expressam o
desejo de mudança em relação aos referentes poéticos do passado: José Gualberto Padilla,
José Gautier Benítez, Santiago Vidarte, Luis Muñoz Rivera y José de Diego.
O movimento teria vida curta, mas entre suas produções destaca-se o poema
“Salutación a los poetas jóvenes”, e publicados junto com o Segundo manifesto, em 1923,
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também em El Imparcial, outros dois poemas: “Soy”, de Vicente Palés Matos, seguindo
a proposta futurista de exaltação do “progreso maquinista”, e “Símbolos”, assinado por
Vicente Palés Matos e Tomás Batista.
Entre os anos de 1925 e 1927, afirma Hernández Aquino, os dois poetas seguiriam
caminhos distintos. Enquanto Vicente Palés Matos seria o co-fundador do Noísmo,
movimento que utilizaria algumas das ideias do euforismo, Tomás L. Batista ganharia
destaque como “cronista sentimental de lo cotidiano”, destacando-se pelas suas
colaborações com as revistas Vórtice (do poeta Emilio R. Delgado), Poliedro (de Evaristo
Ribera Chevremont) e Puerto Rico Ilustrado.

2.3.

Arcadio Díaz Quiñones
Outro livro consultado foi El almuerzo en la hierba: (Lloréns Torres, Palés Matos,

René Marqués), publicado por Arcadio Díaz Quiñones em 1982. Este livro é composto
por textos que foram escritos entre as décadas de 1970 e 1980 e publicados, inicialmente,
nas revistas Sin Nombre, Avance e Ínsula. Antes das três partes que compõem o livro,
dedicadas respectivamente aos autores do subtítulo, há uma nota “preliminar”, que
apresenta o conjunto de textos, traça diferenças entre os autores estudados e faz
observações sobre o processo de leitura e releitura da obra de cada um deles: “A lo largo
de estos trabajos he querido ir leyendo y releyendo las verdades imaginarias de los
autores, sus figuraciones y desfiguraciones, su visión de la realidad y el repertorio de
convenciones literarias que la hacen inteligible” (p.14); além de comentários críticos
sobre a bibliografia existente sobre eles.
No que se refere a Palés, a seção consta de cinco textos: “La poesia negra de Luis
Palés Matos: realidad y conciencia de su dimensión colectiva”, “Luis Palés Matos y su
trasmundo poético”, “Apuntes a una edición cubana de Luis Palés Matos”, “Notas para
el estudio del Tuntún de pasa y grifería” e “Luis Palés Matos en la Biblioteca Ayacucho”.
O primeiro deles está pensado a partir de uma perspectiva histórico-social e cultural de
Porto Rico, em um esforço por esclarecer o ponto de vista da crítica em relação ao
Tuntún..., o contexto de produção do livro e alguns dos motivos que levaram Palés à
criação do projeto de poesia antilhana.
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Aos comentários críticos sobre as “interpretaciones” existentes em torno da poesia
afro-antilhana por parte de críticos como Antonio Miranda, Nilita Vientós Gastón,
Gustavo Agrait e Manuel Maldonado, Díaz Quiñones acrescenta análises sobre o contexto
colonial e sobre a “conciencia” (da condição colonial de Porto Rico) por Palés durante o
período no qual os poemas foram escritos. Neste sentido, o crítico articula sua
interpretação, caracterizando o Tuntún de pasa y grifería como uma “defensa de la
herencia africana” e chamando a atenção para o valor de que se reveste a mulata na obra
antilhana de Palés.
No que diz respeito aos subtemas, Díaz Quiñones questiona especialmente a
impropriedade de categorias como “exotismo” ou “evasión”, utilizadas pelos críticos da
obra antilhana de Palés. Neste sentido, destaca-se uma crítica de Federico de Onís,
atribuindo aos poemas do Tuntún... um caráter “universal y cosmopolita” (p.78).
A observação dos contextos nos quais Palés vai fundando sua noção do afroantilhano é de fundamental importância para a compreensão dos poemas. Díaz Quiñones
observa que esse movimento do poeta em direção a um passado passa pela “...lúcida
percepción de la realidad geográfica y social [...]” (1982, p.79). A partir da análise do
poema “Pueblo” (1937) e da narrativa Litoral. Reseña de una vida inútil (2013), o crítico
afirma que Palés realiza “...una denuncia contra esa realidad [...]” (1982, p.82). Díaz
Quiñones entende que esse retorno, em contraposição a essa realidade, foi uma maneira
de o poeta “...aprehender y comunicar los valores de su cultura [...]” (1982, p.83).
No segundo texto recolhido na seção do livro dedicada a Palés, Díaz Quiñones se
detém na análise da polêmica travada entre os criadores do Diepalismo, ou seja, a
polêmica iniciada por Padró a propósito do projeto poético “antilhano” proposto por
Palés. Díaz Quiñones sublinha o teor dessa polêmica, que transcende o âmbito da poesia
para se abrir aos debates contemporâneos sobre a identidade cultural (antilhana, do ponto
de vista de Palés) de Porto Rico. A partir da análise dos artigos através dos quais se livrou
a polêmica, Díaz Quiñones enumera as dicotomias que a articulariam: “Mulata” /
“jíbaro”, “cultura antillana”/ “cultura occidental”.
No terceiro artigo da seção palesiana do livro, “Apuntes a una edición cubana de
Palés Matos”, Díaz Quiñones examina criticamente os critérios que orientaram essa
edição, feita por Casa de las Américas em 1975. A coletânea, com seleção e prólogo do
poeta e ensaísta cubano Raúl Hernández Novás, se concentra especialmente nos
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“problemas de la poesía afroantillana” (p.105). Neste sentido, nas suas observações sobre
o Tuntún..., Hernández Novás destaca que os poemas afro-antilhanos possuem uma
“peculiaridad”, ainda que a obra dialogue com outras “obras del movimiento negrista”
(p.106); que Palés “se libera [...] de los estereotipos (negro gracioso, servicial) forjados
por el colonialismo” (p.106) e que o poeta “pretende superar el criollismo jíbaro” (p.106)
de Luis Lloréns Torres.
Entretanto, Díaz Quiñones aponta como problemático o valor que o cubano
outorga, como exclusivo, ao “cuestionamento de la visión ‘occidental’ y exclusivamente
‘hispánica’ de Puerto Rico [...]” (p.106-107). Assim, Díaz Quiñones assinala que, embora
a antologia se apresente com o título de Poesía, o prólogo comenta apenas os poemas
negristas de Palés e relega o restante da produção. Por outro lado, Díaz Quiñones coincide
com Hernández Novás na vinculação que este estabelece entre o “pesimismo de Palés” e
a situação colonial de Porto Rico, em razão das “frustaciones del anhelo nacionalista con
respecto a sua Isla, vista en el contexto del continente”, bem como em relação à
importância do “contexto antillano” (p.107) na obra de Palés.
Outro dos tópicos analisados nessa edição por Díaz Quiñones trata do que
Hernández Novás denomina “premisa del reflejo”. Nessa linha e após definir “tres
tendencias fundamentales del movimiento negrista: la tipicista, la social y la abstracta”40,
Hernández Novás afirma que a proposta desse movimento foi “reflejar una realidad”. Em
relação a esta afirmação, Díaz Quiñones é taxativo: “No puede afirmarse sin más que el
negrismo se propuso reflejar la realidad; el término es por sí solo bastante problemático,
sobre todo aplicado a textos poéticos”. Ao passo que, a propósito do movimento, ele
contra-argumenta: “El negrismo es un movimiento complejo que también responde a las
urgencias de las literaturas de vanguardia y a búsquedas estéticas que distan mucho de
ser ‘realistas’”. (DÍAZ QUIÑONES, 1982, p.107-108).
Apesar de sua lucidez ao reconhecer que Palés observa “aspectos de la realidad”
com “una sensibilidad individual”, Hernández Novás entende que o poeta possui uma
visão “abstracta” da poesia afro-antilhana. Já Díaz Quiñones ressalta que ela “es un
proyecto literario, y, como tal, goza de una relativa autonomía; al mismo tiempo expresa

Segundo Hernández Novás: “La tipicista sería una captación fotográfica; la abstracta sería la imagen de
un negro idealizado, y la social la captación del negro como componente de una determinada clase social.”.
Apud Díaz Quiñones, Arcadio. “Apuntes a uma edición cubana de Palés Matos. In: El almuerzo en la
hierba. Río Piedras: Huracán, 1982, p.105-112.
40

56

contradicciones, valores, aspiraciones y reivindicaciones del poeta, de unos grupos, una
sociedad y un momento histórico determinado.” (p.108-109).
Obliterando elementos do “contexto literario” de produção dos poemas,
Hernández Novás defende a ideia de que Palés teria escolhido a “barbarie” como “un
medio de defensa” do negro, em detrimento da “civilización” (p.110). Frente a isso, Díaz
Quiñones sustenta que: “No hay en el Tuntún (en el libro como conjunto, aunque sí en
poemas aislados) [...] división tajante entre lo negro y lo blanco, ni desprecio por la cultura
blanca” (p.110).
No quarto texto da seção dedicada a Palés no seu livro, “Notas para el estudio del
Tuntún de pasa y grifería”, Díaz Quiñones seleciona alguns tópicos, a fim de orientar a
leitura dos poemas afro-antilhanos. Aparecem aí questionamentos sobre o Tuntún...,
considerado como um “complejo proceso estético o ideológico”; a análise sobre as
versões do poema “Mulata-Antilla” e uma análise sobre o aspecto “erótico y patriótico”,
que também abrange a figura da mulata.
Já no quinto e último texto da seção, Díaz Quiñones resenha a edição da Biblioteca
Ayacucho, Poesía completa y prosa selecta, publicada em 1978, aos cuidados de Margot
Arce de Vázquez. A este respeito, Díaz Quiñones destaca que a concepção de “poesía
completa” permite um novo olhar tanto sobre o poeta quanto sobre a própria obra: “Toda
‘poesía completa’ es siempre una verdad violenta y necesaria: el poeta aparece en sus
vacilaciones y certidumbres. Se le impone a la obra una unidad que produce nuevas
relaciones y, por tanto, nuevos significados.” (p. 121). Em sua avaliação, aponta a edição
de 1978 como “... de capital importancia” (p.123), porque, além de reunir os poemas de
Palés de acordo com uma orden cronológica, inclui ainda “...varias entrevistas [...]
importantes para conocer sus opiniones literarias, su concepto de la poesía y el poeta”
(p.125).
Na breve análise crítica de uma das principais antologias da obra de Palés, Díaz
Quiñones não só promove a edição da Biblioteca Ayacucho, como também acredita que
“...generará nuevos significados y estimulará nuevas investigaciones” (p. 128), o que só
qualifica o trabalho da escrita poética de Palés, considerando que se trata de uma edição
“...dirigida al público culto promedio y también a los investigadores y especialistas” (p.
129).
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2.4.

Noel Luna (I) – La “ú” profunda
Um dos textos-base de reflexão crítica sobre a poesia afro-antilhana é a tese de

doutorado do poeta e professor porto-riquenho Noel Luna: La “ú” profunda: Eros,
tradición y lengua materna en la poesía de Luis Palés Matos (Princeton University,
2001).
No primeiro capítulo, o autor refere-se à produtividade da noção de “derrota” em
relação com seu objeto de pesquisa, e a compara com a “renuncia” como “gesto
emblemático” de Palés. A propósito de ambas noções, cita Tomás Blanco (com cujo
projeto Luna contrasta a “derrota”); Goethe (de quem toma a noção de “diletante” para
pensar nas mudanças de tom na poesia de Palés); assim como, Edgar Allan Poe, Charles
Baudelaire e Rubén Darío (aos quais Luna atribui o caráter melancólico, como “fenómeno
crucial de la modernidad” presente também na poesia de Palés).
Na linha da noção de “derrota”, Luna vincula a poesia de Palés ao Quijote de
Cervantes e à obra de Kafka. No primeiro caso, remete à leitura feita por Saer, no sentido
de considerar a personagem de Cervantes como orientada por uma “moral del fracaso”.
Já em relação à obra de Kafka, tece comentários de tom crítico-filosófico, baseados em
Walter Benjamin e Giorgio Agamben, no que diz respeito à “teoría del conocimiento”,
por meio da qual o autor problematiza a relação entre o conhecimento e a verdade.
Há uma breve, porém, importante análise crítica das antologias publicadas da obra
de Palés ―a de Federico de Onís, publicada em 1957; a de Margot A. de Vázquez,
publicada em 1978 e a de Mercedes López-Baralt, publicada em 1995. Sobre esta última,
embora considere a preciosa contribuição da autora, referente ao cuidado no tratamento
dos textos de Palés, pondera que a edição acusa um academicismo exagerado, bem como
um tom erudito que, segundo Luna, fizeram com que: “Los textos del poeta han quedado
sepultados bajo el ominoso aparato erudito” (LUNA, 2001, p. 18).
A relação entre língua, raça e, consequentemente, nação representa outro aspecto
tratado na tese. Nesse sentido, Luna enfatiza que: “Palés no habló sobre raza, sino sobre
la posibilidad y los modos de hablar sobre raza, o de hablar sin más” (LUNA, 2001, p.
20). Esse seria inclusive, de acordo com ele, um dos meios que a crítica utilizará para
diminuir o valor dos poemas afro-antilhanos. Assim, Luna divide a crítica recente em dois
grupos: aqueles que realizaram uma análise mais romântica do que propriamente crítica,
e os que “han iluminado el corpus palesiano, no pretendiendo develar sus secretos, sino
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interrogándose primero que nada por los modos en que el poeta tomaba la palabra”
(LUNA, 2001, p. 22), como Nilita Vientós Gastón, Rubén Ríos Ávila e Arcadio Díaz
Quiñones41.
Em concordância com a análise do tripé língua-raça-nação, propõe uma reflexão
fundamental sobre os modos como Palés “toma la palabra”, tanto por meio da oralidade
quanto pela “tra(d)ición”. As indagações decorrentes dessa reflexão servem para o crítico
desenvolver o segundo e o terceiro capítulos.
No segundo capítulo, analisa o quanto o ambiente familiar culto foi importante
para a poesia de Palés. Assim, verifica, por um lado, como o poeta subverte a tradição
literária em sua escrita poética e, por outro, como, mais tarde, retorna ao estilo
essencialmente lírico. Já no terceiro e último capítulo, Luna avalia a poética palesiana em
sua preocupação com a oralidade, principalmente em relação com a cultura afro portoriquenha, como veremos no próximo capítulo desta dissertação.

2.5.

Rubén Ríos Ávila

Uma das análises críticas mais solidárias com a perspectiva sustentada por Palés
nos poemas afro-antilhanos é a desenvolvida por Rubén Ríos Ávila em seu livro La raza
cómica. Del sujeto en Puerto Rico, publicado em 2002. O livro está dividido em quatro
seções: I) La histeria de la historia (com seis capítulos); II) Hacia Palés (com quatro
capítulos); III) El peligro de la mirada (com oito capítulos); IV) El viaje del desarrollo
(com quatro capítulos). A reflexão desenvolvida por Ríos Ávila está baseada em uma
análise psicanalítica do sujeito porto-riquenho, pela linguagem e em torno da identidade.

41

Em relação à análise crítica dos textos de Arcadio Díaz Quiñones, em El almuerzo en la hierba, leva-se
em consideração que são textos escritos entre as décadas de 1970 e 1980, os quais têm como objetivo
“someter a examen crítico las interpretaciones que han ofrecido diversos comentaristas y también con el
propósito de examinar con alguna atención las interrogaciones que atañen directamente a sus poemas negros
y que siguen aún sin resolverse de manera definitiva” (DÍAZ QUIÑONES, 1982, p.73). De fato, o crítico
retoma essas “interrogaciones” regularmente em seus textos, reafirmando seu compromisso com a escrita
poética de Palés. De certa forma, o comentário de Noel Luna acerca daqueles (as) que contribuíram para
que o “corpus palesiano” fosse fomentado, convergem em um mesmo sentido, quando afirma que:
“...Rubén Ríos Ávila y Arcadio Díaz Quiñones no han dejado de interrogarse por la incomodidad
constitutiva de la enunciación palesiana, por su figuración de la guerra como lugar privilegiado de la
enunciación, por su incesante inscripción del cuerpo como categoría de la cultura y por el carácter no
resuelto de su poética y su política.” (LUNA, 2001, p.22).
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Para este trabalho, é de particular interesse a seção “Hacia Palés”, por tratar de questões
mais específicas relacionadas ao Tuntún de pasa y grifería (1937).
No primeiro capítulo dessa seção, “La nave y el árbol”, a reflexão está centrada
no contraponto dos projetos de Antonio S. Pedreira e Luis Palés Matos, especialmente na
década de 1930. Como análise secundária à produção tanto de um quanto de outro, a
referência a José Luis González42 funciona como uma introdução para uma série de
contrastes entre o ensaísta e o poeta (“casa x calle”; “adentro x afuera”; “arielista x
calibanista”). Para Ríos Ávila, “…el impacto de este contraste […] es más importante que
su veracidad”, considerando que: “...probablemente no haya oposición binaria mais
productiva ni tensión más dramática que la que se establece entre Insularismo y Tun Tun
de pasa y grifería en toda la literatura puertorriqueña”. (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 121).
Dos contrastes selecionados, a clássica distinção “alma” e “corpo” é realçada
como a “distinción central” entre as produções, respectivamente, de Pedreira e Palés. Os
dois autores operam por meio da “duplicidad”, mas apenas o primeiro é definido nessa
perspectiva (“duplicidad política”; “duplicidad cultural”; “duplicidad racial”). A
justificativa para isso é o argumento de que Palés “concibe su poesía como una
objetivación de lo concreto” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 125).
Outras comparações importantes que permeiam a reflexão de Ríos Ávila sobre os
autores são “pausa” e “performance”; “ensayo” (saber) e “poesía” (prefilosófico), bem
como a que serve de título ao capítulo, “nave” e “árbol” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 126).
Ríos Ávila postula que a relação existente entre ambos consiste em uma “lógica binaria
operativa”, a qual pode ser entendida como a “...función fundacional de la generación del
treinta en Puerto Rico”, pese à dúvida quanto ao fato de que essa dicotomia entre Pedreira
e Palés possa ser “tan limpia” ou “tan sencilla” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 129-130).
O exame das três seções do Tuntún (Tronco, Rama e Flor) leva-o a estabelecer um
vínculo entre livro e “danza” (seja como “alegoría femenina de la mulatez”, seja como
“un ritual y un refugio”). Assim, Ríos Ávila conclui, baseado em Roland Barthes, que o
“Insularismo es el libro puertorriqueño que más se deja leer”, enquanto que o livro de
Palés seria “el [...] que más se deja escribir” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 141), pois são

42

Cf. GONZÁLEZ, José Luis. El país de cuatro pisos y otros ensayos. Río Piedras: Huracán, 1985. Col.
La nave y el puerto.
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poemas que exigem uma revisitação constante. Prática que o próprio poeta exerceu entre
a primeira e segunda edições do Tuntún.
No segundo capítulo, “La guerra y la raza”, Ríos Ávila estabelece duas analogias:
“el Caribe como escenario danzante” e a dupla “guerra/danza” como produto “del mismo
tambor”. Paralelamente, contrapone também as figuras do “turista” (como personagem
“más odiado del Tun Tun”) e do negro (“tiene que ser el más estereotípico de todos”
(RÍOS ÁVILA, 2002, p. 145)).
Em relação à “raza”, considera que a “metáfora organizativa” da obra de Palés é
a “raza, no la nación”. Como contraponto ao binarismo “branco-negro”, motivo pelo qual
a poesia antilhana teria sido desvalorizada pela crítica especializada, afirma que “la
hibridez [...] abre el tema de la raza”. Para expor, portanto, o caráter altamente
problemático da noção de “raza”, Ríos Ávila recorre à filosofia do ganês Appiah, para
quem o conceito filosófico de raça é “catastrófico”; à linguagem, em cujo âmbito o
“crítico afroamericano Henry Louis Gates [...] reinscribe el tópico de la raza fuera del
contexto filosófico y lo presenta como un problema retórico, como un asunto de lenguaje
[...]”; bem como à crítica à “demagogia política” do uso da noção de raça, levada a cabo
por Fernando Ortiz em seu livro El engaño de las razas (1946) (RÍOS ÁVILA, 2002, p.
146-150).
Uma outra hipótese levantada e mais aceita por Ríos Ávila é a “del sujeto desde
donde se genera la raza como oposición nominadora”, a partir da reflexão realizada por
Toni Morrisson e Kalpana Seshadri-Crooks. (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 150).
Já no contexto do “Caribe” apresentado por Palés, “el tema de la raza” é utilizado
para retomar o projeto “nacionalista-culturalista” de Pedreira. Assim, no horizonte da
discussão que envolve a chamada “generación del treinta”, a qual está permeada por
questões raciais, Ríos Ávila sublinha o fato de que Pedreira se filia à ideia de “latinización
de la cultura” de José Vasconcelos (difundida no livro La raza cósmica de 1925); embora,
por outro lado, considere também que, no que se refere à guerra, “Vasconcelos es el
heredero [...] de Rodó”, pois em ambos os casos a “raza” tem um valor mais político que
cultural.
É importante ressaltar o jogo de palavras entre o título do livro de Vasconcelos e
o de Ríos Ávila. Por um lado, o tom irônico da intertextualidade de “raza cósmica/raza
cómica” desmonta o pretexto do “mestizaje” do mexicano. Por outro, celebra aquela que
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Palés propõe, a qual se revela diariamente nas ruas. Por isso, Ríos Ávila afirma que “El
Tun Tun es [...] un texto seudo-etnográfico, más interesado en el espectáculo de la raza
que en su fondo” (p. 158).
Em consonância com o início do capítulo, no fim o autor reafirma um “Palés [...]
de los escenarios, no de los lugares”, definindo o Tuntún como um livro que, a partir de
um “...espacio vacío [,] invoca la coreografía de su danza [...]”, e recordando que os
tambores anunciam não só a guerra, mas também “el secreto de la danza” (p.161).
No terceiro capítulo, com base no opúsculo “La filosofía de la danza” (1936) de
Paul Valéry, Ríos Ávila faz uma reflexão sobre a dança como elemento da poesia afroantilhana. Primeiro sobre a dança e o corpo (“un estado puro del performance, [...]
enajenado de los procesos tradicionales de conceptualización”); depois em relação com a
poesia (“La poesía es, de hecho, una danza verbal”) (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 164). Nessa
linha, ao analisar o poema “Danza negra”, Ríos Ávila propõe que a estrutura do poema
de Palés cria um espaço “[...] para actuar la danza africana”, e vincula essa “actitud” do
poeta com os movimentos de vanguarda (principalmente o dadaísmo, com seu
“primitivismo infantil”, sua “irracionalidade”) e com “las muchedumbres [...] de la poesía
moderna”, na produção de Walt Whitman, o primeiro que “[...] ha hinchado de gente” a
poesia.
Em relação com essa “muchedumbre” como resposta ao corpo “ensimismado”
admirado por Valéry, Ríos Ávila interpreta que no Tuntún o significado é o de “una zona
tensa [...] de lenguas encontradas” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 169), na qual reina
Tembandumba de la Quimbamba.
Outra “figura central” nesse conflito entre dança/corpo é o ñáñigo. Este adquire
ainda mais valor quando o poema “Ñáñigo al cielo” (a ascensão de um membro de uma
sociedade secreta de matriz africana ao ceú dos cristãos) é examinado desde a perspectiva
do “secreto de la danza”, principalmente quando Ríos Ávila o destaca como “...un poema
que le da a la transgresión la forma de una fiesta”. (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 170)
Assim, ao colocar Deus/ñáñigo e dança/transgressão na perspectiva desse
“secreto”, conclui que por trás desses vínculos o sujeito que olha está também, de fato,
sujeito a “la mirada”: “El poema se sitúa en ese lugar imposible [...] obligando al que mira
a dejarse guiar por el paso, a contagiarse por la danza, marcando un ritmo posible [...]”
(RÍOS ÁVILA, 2002, p. 172).
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No quarto e último capítulo sobre Palés, “El saber de la poesía”, o crítico retoma
mais uma vez uma reflexão de Valéry. A propósito, indica, inicialmente, que concorda
com os dois pressupostos do pensamento do poeta francés sobre a poesia: a) “sonido y
sentido” (“La poesía es un sentido que se oye”; “En una canción y en un poema el sonido
insiste”); e b) “vacilación prolongada” (“La vacilación abre el diapasón de la distancia y
deriva su placer […] de la posibilidad de seguir durando”). Entretanto, sugere, em relação
ao segundo aspecto, que “La historia de la poesía lírica parece haberse empeñado en
empañar esa vacilación, en ocultarla” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 173-175).
Nessa linha, Ríos Ávila propõe pensar a poesia lírica “como una peculiar
teatralización del pensamiento […] en tanto producción del deseo” (RÍOS ÁVILA, 2002,
p. 178). Dessa forma, reflete sobre três acepções distintas desse “pensamiento”: a de
Jonathan Culler (“un poema no es precisamente un mensaje, sino más bien la imitación
de un mensaje”); a de Valéry (“La poesía debe dar la impresión de ser un pensamiento
perfecto, pero no un verdadero pensamiento”); e a de Lacan (“…la Cosa es el espacio
vacío del pensamiento […]”) (RÍOS ÁVILA, 2002, 178-179).
Após refletir sobre esses diferentes significados e retomar a ideia de “vacilación
prolongada” de Valéry, assegura que a poesia lírica projeta uma “mirada” a partir “de la
experiencia de lo sublime”; assinala que “Lo sublime es la aceptación de que siempre
somos los asesinos del deseo” (RÍOS ÁVILA, 2002, p. 179). Nesse sentido, o poema “La
búsqueda asesina” de Palés lhe parece um exemplo dessa “vacilación” (o assassinato) e
“deseo” (devido à figura mítica de “Filí-Melé”). Assim, em Palés, o “saber de la poesía”
nos poemas afro-antilhanos remete ao desejo intenso, inalcançável, que perdura
deliberadamente, tanto no corpo quanto na memória.

2.6.

Noel Luna (II) – “Luis Palés Matos: política de la escucha”
Outro texto importante para nossa pesquisa é “Luis Palés Matos: política de la

escucha”, publicado por Noel Luna em 2003, na Revista del Instituto de Cultura
Puertorriqueña. Nele, Luna parte da premissa de que Palés estaria “al borde del silencio”,
e afirma que o objetivo do ensaio é “poner de relieve […] el arte de la escucha”. Para
isso, propõe a análise de dois poemas: “Kalahari” (1927) e “El llamado” (1953) a partir
de três perguntas-chave: “¿Qué significa escuchar?”; “¿Cuál es la relación de la escucha
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con la interpretación?”; “¿Y qué relación guarda la escucha con la toma de la palabra?”
(LUNA, 2003, p. 123).
Inicialmente, define o poema “Kalahari” como “una compleja meditación sobre
cómo tomar la palabra […] sobre lo afroantillano”. Nesse sentido, afirma que “...Palés
colocaba sus palabras en torno a lo afroantillano en el lugar de una falta, no en el de una
posesión”. Apesar disso, no vocabulário da edição de 1950 do Tuntún de pasa y grifería,
Palés “define” Kalahari como “desierto africano”. A referência geográfica, assinala
Luna, serviu a “una crítica -condicionada por conceptos esencialistas de lo nacional, lo
racial y lo humano- que ha querido fijar en él un contenido reconocible”. Em vez disso,
o crítico porto-riquenho sublinha que, na poesia de Palés, “La palabra funciona como
inestable superfície en la que se hacen visibles la duda y la sorpresa, no la certeza ni el
reconocimiento de un sentido profundo” (LUNA, 2003, p. 125).
Ao pensar “Kalahari” no âmbito da memória (cita a Ríos Ávila), pondera que o
poema “...no figura un sujeto en posesión de los plenos poderes de su identidad (racial o
nacional), constatable en su manejo de la lengua materna y los lugares de su geografía,
sino una voz que intenta discernir sus condiciones de posibilidad”. Explica, ademais, que
o poema possui um viés político “...porque escenifica la pregunta sobre el modo de tomar
la palabra en torno al significante ‘raza’, no porque vislumbre el significado de dicho
significante en la recuperación simbólica de la geografía ‘profunda’ de la nación”
(LUNA, 2003, p. 125-126).
Retomando seu questionamento sobre o caráter interrogante de “Kalahari” —
“¿Por qué ahora la palabra Kalahari?”—, Luna comenta que “La interrogación impone
una pausa incómoda, un cuestionamiento de la posibilidad misma de que un discurso ya
iniciado pueda ya seguir avanzando”. De acordo com o seu entendimento, o resultado
desse “discurso” é a “constituição” de um “...sujeto poético [...] en un hablar que a su vez
lo pone en entredicho, cuestionando su presencia rectora”. Com isso, conclui que “Palés
recibe la palabra Kalahari, y al escucharla la colma con fuerza de su interrogación
metódica” (LUNA, 2003, p.126).
Por sua vez, na introdução à análise de “El llamado”, Luna examina o título/livro
Tuntún de pasa y grifería para “...sentir la fuerza de su llamado”. O critério de análise é
o mesmo do poema anterior (“poner de manifiesto una po-ética de la escucha […]”). No
“oír” desse “llamado”, defende que “Éste es un libro para aprender a ver y a escuchar de
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nuevo, pero sobre todo nos obliga a confrontar la posibilidad de ser vistos y escuchados”.
Assim, tomando a palavra em sua relação com “el lenguaje materno”, justifica que “La
palabra tuntún es casi un emblema de la relación de extrañeza que tiene Palés con la
lengua materna”, pois sua convivência com a empregada negra da família, Lupe, durante
a infância, possibilitou ao poeta o contato com a cultura de matriz africana,
principalmente no que diz respeito à língua. (LUNA, 2003, p.128).
Luna problematiza os sentidos gerados por esse poema (“Palés produjo una
imagen especular […]”). Com isso, explica que “Lo audible y lo visible van abriéndose
paso, haciendo que la facultad de percepción […] llegue a figurarse en tanto avidez de un
sentido aún por decifrarse”. E na relação com o sujeito poético, esclarece que “La voz
poética intenta figurarse en tanto sujeto de la mirada, de la escucha, de la lectura”. Não
obstante, lembra que “En este poema, la distancia del sujeto consigo mismo se hace cada
vez mayor” (LUNA, 2003, p.129-130).
Assim, em razão do “proceso agónico” desses sentidos no poema, reitera que
“...Palés alegoriza una ética de la interpretación: no renunciar a la búsqueda del sentido
aun cuando éste se escapa perpetuamente” (LUNA, 2003, p.131). Com a persistente
análise do sentido (sensorial e semântico) nos poemas escolhidos, Luna enfatiza a
importância do significante para Palés (principalmente “lo afroantillano”) e reforça a
função de seu “gesto lingüístico”: “Su palabra no pretendió definir, sino proponer
hipótesis en las que muchas veces el sonido de las palabras resulta tan significativo como
su resistencia a la interpretación”. (LUNA, 2003, p.134).
Nessa “política de la escucha” de uma “...palabra en tanto acto político […] como
forma de intervenir en torno a una serie de debates esenciales”, Luna conclui que “La
poesía de Palés nos invita a continuar escuchando, a participar de un debate siempre
contingente, siempre abierto” (LUNA, 2003, p.134).

2.7.

Elsa Noya – “La necesidad por naturalidad. El alcance disruptivo de la

poesía negra de Luis Palés Matos”

Outra leitura crítica que nos interessa aqui é a coletânea de ensaios Leer la patria.
Estudios y reflexión sobre escrituras puertorriqueñas (2004), da professora e
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pesquisadora argentina Elsa Noya. Nela selecionamos o capítulo “La necesidad por
naturalidad. El alcance disruptivo de la poesía negra de Luis Palés Matos”.
Nesse capítulo, ao avaliar dois momentos da produção de Palés (o Diepalismo
(1921) e o tratamento dado ao negro em sua poesia), a autora segue uma perspectiva
funcional de “fuerzas culturales” que, de acordo com ela, “fluyen” com a poesia afroantilhana. Assim, ela organiza a análise em “estímulos”; “censura”; “acompanhamento”;
“crítica” e “resgate”.
Contrastando as caracterizações usuais de “intelectual de la provincia” e
“intelectual de la capital”, Noya indica os elementos que estariam por trás do interesse de
Palés pelo negro em sua poesia. As referências ao lugar (“Guayama, zona de negros y
mulatos”) e a Lupe (“...que lo cuidó en sua infancia y lo introdujo en el mundo de los ritos
y culturas africanas”) são retomadas pontualmente. Nesse contexto, Noya recupera a
noção de “evolución” (recorrente em leituras críticas negativas da produção afroantilhana de Palés) e a refuncionaliza dentro de um processo de escrita poética.
Noya observa que a integração “tardía” de Palés ao modernismo indica uma
mudança importante que o poeta promoverá em sua concepção de “nacionalidad”, a partir
da percepção das diferenças existentes entre o ambiente “provinciano” e “capitalino” e,
paralelamente, sua relação com “la nueva situación de coloniaje respecto de Estados
Unidos [...]”. (NOYA, 2004, p. 18).
Nesse contexto, Palés evidencia sua relação com Espanha através de sua
colaboração em revistas tais como a Revista de Occidente, dirigida por José Ortega y
Gasset; a do Centro de Estudios Históricos, dirigida por Ramón Menéndez Pidal; a
prestigiada La gaceta literaria, que contava, entre outros, com Miguel de Unamuno e
Ramón del Valle Inclán, e La Academia, de Azorín. Como fruto dessa relação “Palés
tomará contacto no sólo con el pensamiento español sino con el de los antropólogos y
filósofos europeos, que reflexionan y escriben sobre África como Leo Frobenius […], y
especialmente, con el pensamiento de Oswald Spengler, vía traducción de Ortega y
Gasset”. (NOYA, 2004, p. 18-19).
Spengler seria uma referência para a maioria (senão todos) os escritores hispanoamericanos na primeira metade do século XX. Segundo Noya, Palés “tomará el esquema
de policentrismo cultural y de la cultura como organismo vital que cumple un ciclo de
nacimiento, juventud, vejez y muerte”. (NOYA, 2004, p. 19) Assim como Spengler (que
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nutria uma “fascinación por un mundo primitivo, irracional, no contaminado [...]”)
(NOYA, 2004, p. 19), os trabalhos “etnológicos y criminológicos” do cubano Fernando
Ortiz, conhecidos pelo poeta, foram fundamentais para a reflexão positiva sobre “la idea
de mestizaje que defiende Palés”. (NOYA, 2004, p. 19)
Portanto, de acordo com Noya, a crítica negativa significou para Palés,
contemporaneamente, a imposição de uma “censura ideológica” ao seu projeto poético
afro-antilhano, expressada através dos artigos de Luis Antonio Miranda, Graciany
Miranda Archilla e José de Diego Padró. Crítica à qual, ela lembra, o poeta opõe: “...yo
no he hablado de una poesía negra ni blanca ni mulata [...]”, mas de “una poesía antillana”
(PALÉS apud NOYA, 2004, p. 20).
Entretanto, Palés também contaria com admiradores que divulgariam sua poesia
de diversos modos. Segundo Noya, um desses modos de “acompañamiento” foram os
“debates de la década del 30” (o que incluía “la historia, la cultura, las clases sociales, la
raza, la identidad puertorriqueña) em torno da “idea de nación”. Nesse marco, Palés
discordaria, indiretamente na avaliação de Noya, das ideias do ensaísta Antonio Pedreira,
por este ter desenvolvido um projeto de nação para o qual a fusão com o negro se
postularia como problema.
Outro modo de abordagem da poesia de Palés proposto por Noya estaria vinculado
ao “conocimiento” que o poeta tinha sobre “otros movimientos de poesía negra”. Assim,
destaca-se o norte-americano (“con Langston Hughes, Countee Cullen y Vachel
Lindsay”); o caribenho; o cubano (com “Nicolás Gullén y Emilio Ballagas”, “Guirao y
Tallet”); o dominicano (com Manuel del Cabral); o martinicano, o africano e o guyanés
(com Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor e Lèon Gontran Damas, respectivamente),
sendo os três provenientes de ex-colônias francesas. A propósito deste segundo grande
grupo, Noya retoma o papel da crítica como “construcción” não destituída de debates,
mas em cujo contexto há espaço para a divulgação contemporânea do Tuntún e também
para “la confrontación polémica negrismo/negritud de los años sesenta y setenta”
(NOYA, 2004, p. 22). Neste ponto, Noya lembra a crítica (não completamente pertinente)
feita pelo haitiano René Depestre aos criadores da “negritud” (notadamente, Césaire e
Sédar Senghor) “...porque niegan la raíz social y económica del problema y además
porque en su reivindicación arman otros arquetipos, opuestos pero complementarios de
aquellos de la cultura occidental que combaten”. (NOYA, 2004, p. 22)
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O corolário deste debate das décadas de 1960 e 1970 será que tanto Depestre como
o cubano Raúl Hernández Novás acabaram endossando o discurso de que Guillén seria o
“poeta por excelencia”; discurso pelo qual os poemas de Palés seriam tratados como de
segunda importância quando “submetidos” a uma audiência inclinada ao prestígio do
poeta cubano. Tal posição seria reafirmada por Depestre em 1986, no marco de um debate
em torno ao conceito de Americaneidad. Mas antes disso, em 1975, Arcadio Díaz
Quiñones tinha saído em defesa do projeto afro-antilhano de Palés, “...no sólo como
mediación y construcción artística, sino también como proyecto nacional y cultural
autónomo”. (NOYA, 2004, p. 23)
Do lado oposto a Depestre, Noya aponta que, no mesmo período, houve também
um “rescate” da poesia afro-antilhana. Com efeito, essa modalidade poética seria
retomada por novos grupos de escritores que identificavam nela um “...proyecto mayor
de afirmación de una identidad nacional, de búsqueda incluso historiográfica de sus raíces
africanas [...]” (NOYA, 2004, p. 24) Em tal sentido, a ensaísta conclui que Palés foi o
modelo para esses novos escritores, devido à capacidade que o poeta teve de “...soldar
negritud con identidade nacional” (NOYA, 2004, p. 24)

2.8.

Antonio Benítez Rojo - “La proyección caribeña de Luis Palés Matos”

A oitava leitura crítica que recensearemos aqui é “La proyección caribeña de Luis
Palés Matos” do escritor, ensaísta e professor cubano Antonio Benítez Rojo, incluído no
livro Archivo de los pueblos del mar (2010).
Na sua introdução, e apesar de afirmar que o termo “caribenho(a)” é variável,
Benítez Rojo se propõe a explicar “la caribeñidad de la obra de Palés”. Para isso, ele
convoca três noções que para ele teriam validez na história cultural da região: “plantación,
criollización y legitimación”. O primeiro é qualificado pelo ensaísta como “un estallido”,
ao invés de aludir “solamente a un sistema de haciendas cafetaleras o de centrales
azucareras [...]” (BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 156). Nessa linha, ele opõe os sintagmas
nominais big bang (como sinônimo de quantidade) e black hole (como “vacío”), a
propósito dos quais argumenta que “...toda persona que se defina como caribeña debe
reconocerse hija de este vacío”. (BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 156) A fim de corroborar sua
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percepção (“en mi criterio”), ele explica que esse “vacío” indicaria que não existe
“…historia organizada ni árboles genealógicos”. (BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 156)
Nesse vazio, Benítez Rojo entende que a “criollización” funciona como um
“estado permanente”, apesar do fato de que ela não seria suficiente para sintetizar “la
literatura”, “la música” ou “el lenguaje”43. Assim, ele atribui à interferença da
“plantación”, insistentemente, uma certa “inestabilidad” de fragmentos culturais
“predecibles” e “impredecibles”, cuja importância reconhece como funcional, embora
afirme que esses fragmentos (como el “movimiento Harlem Renaissance [...]”, por
exemplo) “...ya estaban ahí, en el Caribe, y siempre seguirán estando ahí […]”.
(BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 157)
Já em relação especificamente à obra de Palés, Benítez Rojo afirma, no início do
ensaio, que pretende “...matizar [...] la caribeñidad de [su] obra”, concentrando sua análise
apenas na novela inacabada Litoral. Reseña de una vida inútil ([1926-1959] 2013). A
partir dela remete a “lo caribeño”, a propósito do qual afirma que o poeta “desde niño,
experimentó lo caribeño a través de las diferencias étnicas y culturales que el fenómeno
de la plantación dejó tanto en la sociedad de Puerto Rico como en su propia familia”
(BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 159) Destacando, neste sentido, o “conflicto con el color”
tanto de Palés como de Lupe (a empregada negra da família do poeta) e assumindo uma
“óptica lacaniana”, Benítez Rojo estrutura sua análise a partir da dicotomia de dois
campos mutuamente excludentes: “...el Imaginario para la Madre y el Simbólico para el
Padre” (BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 161) Nessa linha, cita como exemplos dessa dicotomia
textos de Carpentier, García Márquez e Cabrera Infante, que associaram “significantes”
como “el lenguaje”, “el saber disciplinario y tecnológico” ou mesmo a “violencia” à
figura paterna, enquanto que o “folklore”, a “música”, bem como a “ausencia de conflicto
y de violencia, se asociaban a la figura materna” (BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 161).
Desta maneira, e ainda que não analise os poemas afro-antilhanos, Benítez Rojo
conclui que, sendo essa relação dicotômica um “fenómeno... típicamente caribeño”
(BENÍTEZ ROJO, 2010, p. 166), a “caribeñidad” de Palés lhe parece “obvia”, embora a
considere “compleja y abarcadora” (p. 166). Com isso, suas observações sobre o poeta

43

Nesse ponto, cabe assinalar que Benítez Rojo não cita as produções dos porto-riquenhos Luis Lloréns
Torres e Antonio S. Pedreira, responsáveis, respectivamente, pela composição de décimas sobre o jíbaro,
e pelo desenho de um projeto de nação que tinha a figura do criollo como exemplo essencialista da raça.
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porto-riquenho parecem mais orientadas pela leitura enviesada da crítica cubana em
relação à obra de Palés do que pela análise franca do Tuntún de pasa y grifería (1937).
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CAPÍTULO 3. ELEMENTOS DA POÉTICA (AFRO) ANTILHANA DE PALÉS

3.1. O título
O título Tuntún de pasa y grifería remete a características das culturas de matrizes
africanas em Porto Rico, bem como nas Antilhas. Os significados das três palavras que
compõem o título do livro são: TUNTÚN, cuja interpretação mais pertinente remete à
representação dos tambores, atabaques, “gongo”, ou mesmo os sons onomatopaicos das
batidas desses instrumentos; PASA, cabelo crespo ou encrespado44; e GRIFERÍA, que
alude especificamente ao indivíduo mulato45, sendo este descendente de africanos e
europeus.
Entretanto, além dessas definições de viés geral, até enciclopédico, Rodríguez
Vecchini, um dos críticos dos poemas afro-antilhanos, sugere que Palés tomou como base
outro título: Tom-tom (1926), do viajante e etnógrafo norte-americano John W.
Vandercook46. Neste livro, Vandercook relata sua experiência durante o período em que
viveu com os “cimarrones47 de la selva (bush negroes)”, no Suriname. Segundo Hugo
Rodríguez Vecchini, esse é um livro de “historia colonial esclavista” que indica a relação
entre “la raza de origen africano y la de origen europeo”. (1999, p. 2)
A propósito da semelhança entre os títulos, o principal elemento que associa o
livro de Vandercook e o de Palés é o tambor, instrumento fundamental no contexto da
cultura e da herança africanas, que assumiria um papel primordial em diversos ritmos ao
longo de todo o continente. Assim,

Cf. DRAE – Diccionario de la Real Academia Española; e “Vocabulario” da segunda edição do Tuntún,
publicada em 1950.
45
Cf. “Vocabulario”, op. cit.
46
Cf. Rodríguez Vecchini, Hugo. “El Túntun de Palés y el Tom-tom de Vandercook.” In: Dossier. Revista
Nómada 4, 1999, p. 2-11.
47
“En Latinoamérica, se llamó cimarrón a los esclavos rebeldes, algunos de ellos fugitivos, que llevaban
una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo denominados palenques o
quilombos. Posteriormente, en Cuba se adoptó preferiblemente el vocablo jíbaro para definir los
cimarrones. Parece también que la palabra cimarrón no se empleó casi nunca con los indios fugitivos.”
Disponível em: https://www.ecured.cu/Los_Cimarrones - Acesso em 26 dez. 2018. Sobre o tema, conferir
o texto de MIRANDA ROBLES, Franklin. “Cimarronaje cultural e identidad afrolatinoamericana”, in:
Casa de las Américas. Havana, LI (264), jul.-set. 2011, p.39-56.
44
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No Caribe, pode-se ouvir entre tantos outros ritmos o merengue, o
calipso, o montuno, o mambo, a rumba e o chá-chá-chá; no Brasil,
abarcados pelo gênero samba, distinguem-se, por exemplo, o partidoalto, o samba de breque, o samba-choro, o samba maxixado, o sambacanção, o samba de roda, o samba-enredo. Da mesma forma, nos
Estados Unidos, o blues, o gospel e o jazz ramificaram-se em uma
grande variedade de ritmos e estilos. (BARSALINI, 2018, p. 3).

Rodríguez Vecchini comenta que o “tambor es el objeto central de la descripción
etnográfica y aparece representado como la sinécdoque de la cultura negra selvática”.
(1999, p. 2). As descrições de Vandercook, segundo aponta Vecchini, revelam que “sólo
los negros los saben tocar y entienden sus ritmos; ‘sólo los negros conocen su lenguaje
secreto’”. (p. 4)
Portanto, é possível afirmar que esse “secreto” dos tambores dá ao livro um caráter
deliberadamente indeterminado e estranho, que para a tradição ―poética e linguística (no
caso, em castelhano)― significava uma subversão:
La palabra Tuntún es casi un emblema de la relación de extrañeza que
tiene Palés con la lengua materna. […] La palabra Tuntún no se definía.
Palés quiso dejarla así radical, como un ambiguo llamado a la puerta de
su percepción, y a la de la nuestra. (LUNA, 2003, p. 128).

Outro crítico que comenta, embora por outro viés, as oscilações quanto à definição
de um título para o livro é Federico de Onís, na “Introdução” de Poesía (1915-1956). Ali,
o crítico espanhol recorda que
Los poemas de tema negro, que en 1933 iban a ser reunidos en libro con
el título El jardín de Tembandumba, no aparecieron hasta 1937 con otro
título: Tuntún de pasa y grifería, libro en el que se incluyeron nueve
poesías de sus fases anteriores. […]. (DE ONÍS, 1971, p. 22).

Nesse sentido, embora o título escolhido finalmente por Palés não faça referência
direta a Tembandumba, o fato de ser ela um ser mítico de matriz africana que habita na
selva (e não no “jardín”) repõe a questão da existência de um espaço secreto. Entretanto,
também é possível que Palés tenha buscado estabelecer, com esse sentido enfim
descartado como título mas presente em vários poemas, uma referência irônica ao Éden
bíblico.
Em outra linha, uma funcionalidade central relacionada aos tambores é a memória.
A respeito, Rodríguez Vecchini declara que:
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El tambor es, además, el instrumento mnemotécnico por excelencia, no
ya de la tradición, sino contra el olvido de la tradición, de la memoria
colectiva de los orígenes, del espíritu y de la cultura de la raza. […] el
símbolo de la cultura. Es el medio de la memoria colectiva; exige un
extraño y antiguo aprendizaje que permite luchar victoriosamente
contra las amenazas de la selva poblada de dioses y resistir el dominio
de la raza blanca. (1999, p. 5).

No caso de Palés, o tambor remete a uma experiência infantil. Com efeito, quando
criança, teria sido levado a um “baquiné” por Lupe, a empregada negra da família do
poeta. O “baquiné” é um velório de uma criança negra, no qual geralmente são entoados
cantos em línguas africanas, acompanhados de instrumentos pertencentes às mesmas
matrizes. A partir desse momento, os cantos e as batidas de instrumentos das culturas
africanas se instalam no inconsciente do poeta, em plena comunicação rítmica, sendo este
um dos motivos mais presentes no Tuntún de pasa y grifería.
Com base nesses elementos, nota-se que a indefinição e o secreto são marcas de
sua escrita poética. Pode-se dizer que é um atributo que se manifestava, inclusive, na
demora em publicar seus textos ―alguns dos quais ficaram inacabados, como sua novela:
Litoral. Reseña de una vida inútil (1926-1959).
Assim, é possível afirmar que, para Palés, o tambor representa o significante
nuclear do título, por meio do qual os significados surgem à medida que os caminhos
secretos dos poemas do livro são descobertos nos espaços preparados pelo poeta.

3.2. A organização do livro
Tuntún de pasa y grifería é composto por 32 poemas: um, introdutório, “Preludio
en boricua”; 22 nas três seções principais —“Tronco”, “Rama” e “Flor”—; e um conjunto
separado de 9 poemas escritos no período de 1920 a 1924. A organização da parte central
do livro, como se vê, remete à estrutura de uma árvore e alude à leitura, por Palés, de La
decadencia de Occidente (1918-1923) de Oswald Spengler; referência que se encontra
também em outros autores contemporâneos, como José Vasconcelos e Antonio S.
Pedreira.
Os poemas da seção “Tronco” fazem alusão aos elementos de matriz africana,
como os tambores; à dança ritual na sua relação com o corpo; às práticas religiosas; aos
mitos e entidades sagradas africanos. Entretanto, esse é um “Tronco” sem raiz.
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Significativamente, a poesia antilhana não supunha um retorno ao continente africano,
mas à cultura africana desenvolvida nas Antilhas pelos negros escravizados durante a
colonização.
A concepção de Palés em relação a essa representação arbórea estaria mais
próxima, assim, do conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze e Guattari a partir da
botânica: “[...] qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve
sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem”.
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.14).
Em “Rama” os poemas apontam para a história dessa cultura nas Antilhas. A
principal característica que perpassa os poemas dessa seção é a memória. Porém, essa é
uma memória na qual os sentidos não se revelam; uma memória “fallida”, sem precisão,
que representa o vazio de significados no qual foi transformada durante a passagem de
um continente ao outro, ou seja, da África para as Américas.
Nesse “entre-lugar”, há um silêncio que Palés transforma em espaço criativo para
a sua poética. Valho-me novamente da reflexão de Deleuze e Guattari, quando afirmam
que: “Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma
segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas.” (1995, p. 17). Assim, essa
é uma memória “rizomática”, pois as matrizes africanas trazidas pelos negros
escravizados criaram e continuam criando espaços de comunicação, ramificando-se,
mesmo que de forma intermitente.
Há ainda uma segunda perspectiva de leitura para essa seção: a de Palés, que pode
observar-se em relação ao “baquiné”, por exemplo. Nesse sentido, em seu processo de
escrita poética deliberadamente reticente, as lembranças desse velório o mantiveram em
constante reflexão durante quase três décadas. Assim, o canto e as batidas daquele velório,
bem como a vivência na infância com Lupe se refletiriam nos poemas da seção “Rama”:
“Esta noche me obsede la remota visión de un Pueblo negro”; “¿Por qué ahora la palabra
Kalahari?” Até mesmo as perguntas retóricas são sinais de uma consulta a essa memória:
“¿Quién lo habrá dormido?” (PALÉS, 1937, p.53, 59 e 77, respectivamente).
Ao analisar essa seção, Rubén Ríos Ávila afirma que “Los poemas de Rama son
los poemas de la crisis del sujeto que no puede recordar, o que no puede precisar, porque
la visión excede la capacidad del sujeto.” (2002, p.132). Em concordância com “Tronco”,
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os poemas desta segunda seção indicam a transição de um contato “rizomático” a outro,
na qual há uma tensa relação entre o significado e o significante.
A última parte do livro é a seção “Flor”. Nesta, e depois que os traços
característicos do “Tronco” foram adaptados e tratados no espaço aberto da seção
“Rama”, aparecem, de modo mais perceptível, a ironia, o sarcasmo e a imitação, meios
pelos quais Palés explora a mestiçagem, bem como as consequências positivas e negativas
desse processo: “La parte del libro que se titula ‘Flor’ puede leerse como el intento de
codificar la mirada mestiza.” (RÍOS ÁVILA, 2002, p.137). Por um lado, critica-se os
abusos praticados no reino de Henri Christophe em poemas como “Elegía del duque de
la Mermelada” e “Lagarto verde”. Por outro, os elementos culturais desenvolvidos nas
Antilhas francófonas, como o “ron”, são celebrados. Há ainda a alusão aos turistas, aos
piratas, aos marinheiros, os quais exploraram negativamente não só Cuba, Santo
Domingo e o próprio Porto Rico, mas também (Palés inclui) as ilhas francófonas (Haiti e
Martinica) e a Jamaica.
A seção termina com o poema “Mulata-Antilla”, símbolo da poesia antilhana
proposta por Palés: a “heroína do drama”, como a define Díaz Quiñones; o emblema do
“nacional”, anunciado pelo poeta. Assim, a partir de uma árvore sem raiz, Palés celebra
a poesia afro-antilhana, ou seja, uma poesia heterogênea, na qual a identidade nacional
transborda os limites do “litoral”, formando com as outras ilhas uma cultura própria.

3.3.

As edições de 1937 e 1950 do Tuntún de pasa y grifería

Tuntún de pasa y grifería foi publicado, em vida do autor, em dois momentos
distintos: a primeira edição é de 1937, quando Palés reuniu os poemas afro-antilhanos
publicados até então em periódicos e revistas. Já a segunda edição é de 1950 e foi feita a
pedido de Jaime Benítez, reitor da Universidade de Porto Rico e amigo pessoal do poeta.
Na comparação entre essas duas edições, a segunda apresenta aspectos significativamente
distintos em relação à primeira, como uma nova versão do poema “Mulata-Antilla” e a
inclusão de um “vocabulario” ao final do livro, a pedido do editor. Além disso, Palés
insere também os poemas “Menú” (1942), “Canción del mar” e “Aires bucaneros”, estes
últimos de 1943 na seção “Flor”.
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O poema “Menú” põe em cena uma metáfora gastronômica para exaltar a cultura
antilhana. Em “Canción del mar”, Palés exalta o mar caribenho, seja por sua força
arrebatadora ou por sua beleza de detalhes. Já em “Aires bucaneros”, dedicado a Jaime
Benítez, traça as principais marcas do “bucanero”, pirata que, nos séculos XVII e XVIII,
atacava as possessões espanholas e os navios que tinham como destino os portos
caribenhos, bem como saqueava as ilhas, sendo a principal a de Tortuga, território
atualmente venezuelano.
Em relação ao poema “Mulata-Antilla”, Palés acrescenta, depois da quarta estrofe
da primeira versão, duas estrofes, que alteram completamente o sentido inicial do poema.
Já no que se refere ao “Vocabulario”, Palés lista as palavras de matrizes africanas,
definindo-as nos moldes de um dicionário/enciclopédia tradicional. O que torna esse
acréscimo relevante e polêmico é o fato de Palés ironizar a tradição desde dentro. Em
termos comparativos, Palés seria como o próprio “bucanero” de seu poema, atacando
simbolicamente o cânone literário. Consequentemente, o pedido de Benítez, que tinha
como objetivo apresentar a poesia antilhana no marco de uma coleção literária acadêmica,
acaba tomando a forma de uma armadilha para a própria tradição.
Na análise de poemas, a seguir, veremos outras formas de ataque à tradição.

3.4.

“Tronco”: Análise dos poemas “Candombe” e “Ñam-Ñam”

Candombe
O título do poema é uma referência a um dos principais ritmos musicais de matriz
africana. Entre as características do candombe, destaca-se o ritmo intenso, garantido pela
regularidade das batidas dos tambores e a restrita variação de notas. Verifica-se ainda que
o candombe pertence a um sistema musical chamado “modal”, cujas notas vinculam-se à
prática ritual.
Ao analisar a relação entre “Som e sacrifício”, José Miguel Wisnik define essa
música nos seguintes termos:
A música modal é a ruidosa, brilhante e intensa ritualização da trama
simbólica em que a música está investida de um poder (mágico,
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terapêutico e destrutivo) que faz com que a sua prática seja cercada de
interdições e cuidados rituais48. (WISNIK, [1989] 2014, p. 35)

Quando Palés publicou o poema pela primeira vez, em 1927, o título era “Danza
caníbal”. Uma década depois, em 1937, ano da publicação do Tuntún..., o poema
integraria a seção “Tronco” como “Candombe”. E, em 1950, no “Vocabulario” da
segunda edição do Tuntún..., Palés definiria o candombe como um “baile y fiesta de
negros”. Sobre a mudança do título nas primeiras edições, ela pode dever-se a uma
estratégia destinada a singularizar a percepção do poema junto aos leitores, visto que em
1926 o poeta tinha publicado outro poema com a palavra “danza” no título, isto é, “Danza
negra”, o qual também integraria a primeira parte do livro. Ou pode ter sido orientada por
uma perspectiva metonímica, no intuito de fomentar o conhecimento e a reflexão sobre o
próprio ritmo, ao invés de caracterizá-lo dentro de uma única acepção.
O caráter problemático que envolve a definição do candombe não é exclusiva de
Porto Rico nem do Tuntún.... No Uruguai, onde o ritmo mantém, ainda hoje, um forte
laço com a cultura afro-uruguaia, também há variações no que diz respeito ao significado
atribuído ao termo. Em seu estudo sobre o candombe e suas variantes, o musicólogo
uruguaio Coriún Aharonián explica em nota que, sob as mesmas acepções “ritual” e
“fiesta”, conserva-se esse ritmo musical não só em alguns lugares da região rio-platense
da Argentina, mesmo após o “desaparecimento” da população negra no século XIX, como
também no vizinho Brasil:
Con un significado que oscila entre ritual y fiesta, la palabra candombe
se ha conservado en distintos lugares de Argentina y en algunos
contados lugares del estado de Minas Gerais en Brasil. Los hechos
musicales resultantes en unos y otros casos son, a fiar por los ejemplos
conocidos, claramente diferentes del homónimo uruguayomontevideano. (AHARONIÁN, [2007] 2010, p. 144)

E em outro trecho, Aharonián identifica uma vertente paralela às já existentes no
Uruguai nas década 1940 e 1950, que vinculava o termo candombe aos “bailes internos”
promovidos por negros:
La palabra candombe es utilizada también por la colectividad negra
para los bailes internos, para las reuniones sociales no abiertas en
principio a extraños a la colectividad. Se cultivaba en ellos una
coreografía de parejas libres que bailaban con pasos cortos mientras
iban evolucionando en un gran círculo. (AHARONIÁN, [2007] 2010,
p. 148)
José Miguel Wisnik. “Antropologia do ruído” In: O som e o sentido. Uma outra história das músicas.
São Paulo: Companhia das Letras, [1989] 2014, p. 32-58.
48
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Mesmo sendo utilizado com sentidos e atribuições distintas, o vínculo do
“candombe” com o ritual não se perdeu. A partir dos exemplos referidos por Palés e
Aharonián, observa-se que as manifestações culturais desse ritmo continuam atreladas ao
valor ancestral que o candombe possui tanto no seio da cultura afro-antilhana como
também em diversos espaços, ao longo da vasta geografia da América do Sul.
Dando início propriamente à análise, na qual acompanharemos majoritariamente
a reflexão feita por Noel Luna e Rubén Ríos Ávila, é importante observar que, tanto a
citação de Aharonián como as primeiras estrofes do “Candombe” palesiano indicam os
mesmos elementos pertencentes a um ritual candombeiro, sendo o negro e o baile
nucleares para o andamento do mesmo. A cena ritual ganha vida no momento em que se
inicia a leitura. A repetição de “bailan” e dos sons onomatopaicos “Tum-cutum”, em
sequência, apontam para um diálogo entre os movimentos do corpo e as batidas dos
tambores. No centro da cena, a “fogata encendida”, preparada junto a um coqueiro
(“cocal”) e às ondas do mar (“oleaje”), indicam as características do lugar onde é
preparado o ritual, o que para as culturas africanas torna-se significativo pela conexão
estabelecida entre o Caribe e a África, bem como entre a natureza, os espíritos ancestrais
e as entidades sagradas, como Iemanjá, orixá vinculada aos rios e mares. Tais referências
à natureza também remetem ao litoral onde Palés nasceu e viveu durante a maior parte de
sua adolescência e juventude.
Do segundo ao sexto versos, descreve-se esses corpos que “bailan”.
Diferentemente da primeira estrofe, o que ocorre na segunda é um predomínio dos
contrastes desses corpos. Um corpo no qual os contrários coexistem e se manifestam ao
som do “gongo”:
Los negros bailan, bailan, bailan,
Ante la fogata encendida.
Tum-cutum, tum-cutum,
ante la fogata encendida.
Bajo el cocal, junto al oleaje,
Dientes feroces de lascivia,
Cuerpos de fango y de melaza,
Senos colgantes, vaho de axilas,
Y ojos de brillos tenebrosos
Que el gongo profundo encandila.
Bailan los negros de la noche
Ante la fogata encendida.
Tum-cutum, tum-cutum,
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Ante la fogata encendida.
¿Quién es el cacique más fuerte?
¿Cuál es la doncella más fina?
¿Dónde duerme el caimán más fiero?
¿Qué hechizo ha matado a Babissa?
Bailan los negros sudorosos
Ante la fogata encendida.
Tum-cutum, tum-cutum,
En la soledad de la isla. (PALÉS, 1937, p. 41-42)

A partir da quarta estrofe, a lua figura como o alvo principal da cerimônia. No
poema, a lua representa a principal mutação, transformando-se em peixe e em tartaruga.
Em um contexto de matriz africana, os animais que têm a capacidade de viver em dois
habitats distintos, como é o caso da própria tartaruga e do jacaré, entre outros, estão
estreitamente ligados ao simbolismo da passagem entre dois mundos, isto é, o natural e o
sobrenatural. Nesse caso, a lua seria a representação (natural) do colonizador, como
veremos. E a forma encontrada pelos negros para vencê-la é invocando os espíritos
ancestrais:
La luna es tortuga de plata
nadando en la noche tranquila.
¿Cuál será el pescador osado
que a su red la traiga prendida:
Sokola, Babiro, Bombassa,
Yombofré, Bulón o Babissa?
Tum-cutum, tum-cutum,
Ante la fogata encendida.
Mirad la luna, el pez de plata,
La vieja tortuga maligna
Echando al agua de la noche
Su jugo que aduerme y hechiza…
Coged la luna, coged la luna,
Traedla a un anzuelo prendida.
Bailan los negros en la noche
Ante la fogata encendida.
Tum-cutum, tum-cutum,
Ante la fogata encendida.
Tenemos el diente del dingo,
Gran Abuelo del Gran Babissa;
Tenemos el diente del dingo
y una uña de lagartija…
contra todo mal ellos pueden,
de todo mal nos inmunizan.
Tum-cutum, tum-cutum,
Ante la fogata encendida.
Manassa, Cumbalo, Bilongo,
Pescad esa luna podrida
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Que nos envenena la noche
Con su hedionda luz amarilla.
Pescad la luna, pescad la luna,
El monstruo pálido que hechiza
Nuestra caza y nuestras mujeres
En la soledad de la isla.
Tum-cutum, tum-cutum,
Ante la fogata encendida.
Negros bravos de los palmares,
Venid, que os espera Babissa,
El Gran Rey del Caimán y el Coco,
Ante la fogata encendida.
Tum-cutum, tum-cutum,
Ante la fogata encendida. (PALÉS, 1937, p. 42-44)

A combinação formada pelo “canto” dos tambores e o calor da “fogata encendida”
incita os “negros que bailan” ao transe, período em que o corpo daquele que dança é
tomado pelo(s) espírito(s) invocado(s) para o ritual. Palés explicita a relevância do
período da noite nesse ritual, isto é, ao mesmo tempo em que significa o momento
propício para a invasão do colonizador, também estabelece o período ideal para a
realização dessa cerimônia, por ser um período no qual alguns elementos desencadeiam
o processo de incorporação, como no caso de os tambores serem tocados em um ambiente
silencioso. No caso da “fogata”, que funciona como um contraponto à luz da lua, como a
única que deve ser mantida acesa, além de manter o ambiente devidamente preparado
para a atuação do “negro que baila”.
Na segunda metade da penúltima estrofe, o “monstruo pálido”, uma das “formas”
da lua, lança seu feitiço sobre a “caza” e as “mujeres” exatamente “en la soledad de la
isla”. O “monstruo” nesse caso é o colonizador. Com isso, Palés inverte o imaginário de
selvagem construído pelos colonizadores sobre as populações dos territórios americanos
e africanos. É interessante perceber que o poder de enfeitiçar é atribuído ao colonizador
e não aos negros. Embora o termo “feitiço” não esteja diretamente referido a quem
enuncia o poema, os verbos no imperativo (“Coged la luna”; “Pescad la luna”) e a sexta
estrofe inteira indicam que o sentido é semelhante.
Para proteger-se contra esse feitiço, usam-se determinados “ingredientes” que
contêm o poder de um totem (“...el diente del dingo [...] y una uña de lagartija…”). No
vocabulário da edição de 1950 do Tuntún, Palés define o totem como: “Ancestro remoto
del que derivan sus cualidades las tribus. Puede ser un árbol, un animal, un río, etc.”
(PALÉS, 1950, p. 140).
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Em outro poema da seção “Tronco”, “Numen”, cujo título refere-se a outra
entidade sagrada, o termo está relacionado a animais de características físicas e
habilidades distintas:

Al bravo ritmo del candombe
Despierta el totem ancestral:
Pantera, antílope, elefante,
Sierpe, hipopótamo, caimán.

E na segunda metade da estrofe, o contraponto entre o silêncio do rito e o tambor
formam o elo da relação dos espíritos, quando esses incorporam-se ao “negro que baila”:
En el silencio de la selva
Bate el tambor sacramental,
Y el negro baila poseído
De la gran bestia original. (PALÉS, 1937, p. 35)

Na última estrofe de “Candombe”, ainda sob o contínuo som dos tambores, os
negros são recebidos por um dos principais espíritos ancestrais, “Babissa”, “El Gran Rey
del Caimán y el Coco”.
Em relação aos aspectos formais, a primeira e a última estrofes são as menores,
ou seja, uma quadra e uma quintilha, respectivamente. Em relação com o efeito de
começar e terminar dessa forma, isto é, curta e abrupta, além de marcar o início e o fim
do ritual, também denota um ciclo musical, cujo pulso rítmico varia entre o curto e o
prolongado, e em que a percepção do tempo cronológico deixa de existir, pois nesse caso,
há uma transição entre mundos. Se antes os negros estavam em um local demarcado
(“Bajo el cocal, junto al oleaje”), agora eles vão ao encontro do poderoso espírito
ancestral.

Ñam-ñam
Publicado em 1931 na revista Índice, “Ñam-ñam” representa o som onomatopaico
da mastigação em um ritual. Desde o início o poema confronta o leitor, pois ele também
terá que reproduzir esse efeito de mastigar, se quiser seguir lendo os versos. Já na primeira
estrofe, sem prévio aviso, começamos “comendo”:
Ñam-ñam. En la carne blanca
Los dientes negros – ñam-ñam.
Las tijeras de las bocas
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Sobre los muslos – ñam-ñam.
Van y vienen las quijadas
Con sordo ritmo – ñam-ñam.
La feroz noche deglute
Bosques y junglas – ñam-ñam. (PALÉS, 1937, p. 39)

Logo na primeira estrofe evidencia-se o cenário canibal construído por Palés.
Inicialmente temos o corte seco e violento da mordida, a qual é marcada pela presença ou
não de um ponto final na maior parte dos versos. Nota-se que essa irregularidade é
construída por um ritmo oco (“sordo ritmo”), paralelamente ao movimento da mandíbula
(“quijadas”). O tipo da refeição é a “carne blanca” do colonizador europeu. Os “dientes
negros” acusam quem matou, isto é, o negro que sofreu com o processo de colonização,
o que justificaria a violência aplicada em cada mordida “Sobre los muslos”.
Toda a cena sofre o processo de deglutição. A “feroz” noite possui vida própria, a
ponto de deglutir tudo ao seu redor (“Bosques y junglas”). Em outro momento, a própria
“África” ganha vida e passa a mastigar os “exploradores” e “misioneros” que invadem
“Tagañica”, região africana onde Tembandumba, “La gran matriarca”, habita. Ao
contrário dos colonizadores, que invadiram sob grande alarde e violência, a “África”
mastiga em silêncio o seu jantar (“cena”), o que poderia interpretar-se como uma seleção
deliberada desses invasores. Silêncio e ruído cadenciam o ritmo desse mastigar na
perspectiva da cosmovisão africana.

Ñam-ñam. África mastica
En el silencio – ñam-ñam,
Su cena de exploradores
Y misioneros – ñam-ñam.
Quien penetró en Tagañica
Por primera vez – ñam-ñam;
Quien llegó hasta Tembandumba
La gran matriarca – ñam-ñam. (PALÉS, 1937, p. 39-40)

José Miguel Wisnik assinala que: “O mundo é barulho e silêncio. A música extrai
som do ruído num sacrifício cruento, para poder articular o barulho e o silêncio do
mundo”. (WISNIK, 2014, p.35). No poema, essa “articulação” está ancorada na relação
tensiva entre consoantes surdas e sonoras. Observa-se esses sons no sacrifício da cena da
segunda estrofe e que estes reverberam o movimento que envolve estágios dessa
mastigação. Com isso, predominam as oclusivas nasais bilabiais, alveolares e palatais
(/m/, /n/, /ñ/), todas sonoras, as quais apontam para os movimentos exteriores dos lábios.
Combinadas a estas, as oclusivas bilabiais surdas e sonoras (/p/, /b/). Depois, as pós
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dentais (/t/, /d/), também surdas e sonoras, respectivamente, que marcam o corte mais
agudo entre os dentes. Todas elas representam a mordida na “carne blanca”. Há também
as velares surdas e sonoras (/k/, /g/), indicadoras do processo inicial da digestão, a
amilase, quando se forma o “bolo” alimentar, passando pela parte superior da boca e a
parede da garganta. Além dessas, não se pode esquecer das fricativas labiodentais (/f/,
/v/), alveolares (/s/, /z/) e palatais (/j/).
Para essa cerimônia canibal, a presença dos ancestrais torna-se indispensável.
Cada um destes responde de uma forma diferente ao suculento prato. Os “fetiches”
preferem contemplar a carne com a estrutura de sua boca. Os “brujos” sentem um gosto
único. Já o “tótem” se “embriaga” com o sangue. E “Nigricia” demonstra estar satisfeita,
devido à sua voracidade/felicidade no banquete.
Ñam-ñam. Los fetiches abren
Sus bocas negras – ñam-ñam.
En las pupilas del brujo
Un solo fulgor – ñam-ñam.
La sangre del sacrificio
Embriaga el tótem – ñam-ñam,
Y Nigricia es toda dientes
En la tiniebla – ñam-ñam.

Na última estrofe, Palés põe em cena os objetivos e gestos tanto dos colonizadores
como dos colonizados. No primeiro verso, “Asia” busca alcançar os vários estágios de
desenvolvimento espiritual. A América está tomada pelos movimentos do jazz, ritmo
derivado de sons de matrizes africanas. Na Europa, o jogo e as teorias guiam as ações dos
países colonizadores.
Por último, Palés associa um único som à África. Um significante que deglute o
significado, a fim de que este não seja descoberto. Um som que gera várias sensações nos
totens e que mantém os colonizadores inertes. Esses dois poemas da seção “Tronco”
fazem parte deste mundo “puro”, onde não há espaço para nenhum tipo de mescla; onde
há a manutenção de alguns dos elementos mais significativos das tradições africanas. Por
outro lado, estes mesmos elementos são ressignificados por Palés e transformados em
virtude igual ou superior à do espanhol e do norte-americano.

Asia sueña su nirvana.
América baila el jazz.
Europa juega y teoriza.
África gruñe: ñam-ñam. (PALÉS, 1937, p.40)
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3.5.

“Rama”: Análise do poema “Majestad negra”

Majestad negra: La “Reina” mulata

Em artigo publicado na revista Nómada (1999), Hugo Rodríguez Vecchini ocupase da análise de dois livros do que ele denomina a “Biblioteca negra” de Palés: Tom-tom
(1926) e Black Majesty (1928), do viajante e etnógrafo norte-americano John
Vandercook. O primeiro deles é um relato que tem como cenário o Suriname (onde
Vandercook conviveu com os “cimarrones”), ao passo que o segundo narra a história da
viagem do autor para o Haiti.
Além de um fundo histórico, no qual os embates de cunho racial estão colocados
em cena, destacam-se dois aspectos apontados por Vandercook, principalmente em Black
Majesty: o tambor e a imitação. O livro narra a substituição promovida pelo imperador
Henri Christophe das danças de tambor por danças de origem francesa, como o minueto,
com o intuito de imitar os traços da cultura do colonizador.
À semelhança do título do livro de Vandercook, Palés escreve o poema “Majestad
Negra”, incluído na seção “Rama” do Tuntún... No entanto, esse não é o único poema em
que Palés faz referências ao Caribe francófono no seu livro. Outros, como “Canción
festiva para ser llorada” (na mesma seção “Rama”), além de “Lagarto verde” e “Elegía
del duque de la Mermelada” —da seção “Flor”, na qual há referências mais perceptíveis
ao período do pós-Revolução do Haiti (1791-1804)— também aludem ao governo de
Christophe.
Palés publica “Majestad Negra” em 1934, três anos antes do Tuntún.... Nesse
período, a sociedade porto-riquenha está discutindo diversas questões concernentes à
identidade nacional. Nesse contexto, o poema põe em cena a dualidade casa/“calle”,
postulando a primeira como emblema da “grande família”, associado a um conjunto de
comportamentos tradicionais e contidos (casa), e a “calle” (rua) como local das
manifestações corporais, do explícito e do popular.
Em termos formais, o poema tem quatro estrofes, sendo um sexteto, uma oitava,
uma décima e uma quintilha. Assim como em todos os demais poemas do livro, Palés
explora os efeitos notáveis dos fonemas que remetem às matrizes africanas, como as
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fricativas (f); a mescla sonora e surda das bilabiais (b/p), bem como a combinação
reverberante das pós-dentais (d/t); as alveolares e as palatais nasais (n/ñ); a vogal fechada
(u); a vibrante (r) e as velares (q/c).
Na primeira estrofe de “Majestad Negra”, o salão é substituído pela rua. E no lugar
de uma dupla de dançarinos, aparece Tembandumba, sua musa. No “Vocabulario” da
edição de 1950 do Tuntún..., Palés afirma que se refere a essa musa como “negra” ou
“mulata”. Tembandumba também fazia parte do primeiro título escolhido pelo poeta para
o livro: El jardín de Tembandumba. Porém, antes, explica que Tembandumba é uma
“gran matriarca de África, [...] figura en las leyendas africanas como una amazona [...]”
(PALÉS, 1950, p.139). No poema, Palés transforma a simples passagem da musa pela rua
em um desfile:
Por la encendida calle antillana
Va Tembandumba de la Quimbamba
―Rumba, macumba, candombe, bámbula―
Entre dos filas de negras caras.
Ante ella un congo bomba que bamba. (PALÉS, 1937, p. 57)

A mudança realizada por Palés traz consigo novos significados. A “calle” por
onde passa a mulata é “antillana”. Nesse espaço de sonho, a energia desse movimento é
canalizada pelos sons desses ritmos: “Rumba, macumba, candombe, bámbula”. Ritmos
nos quais se verifica “un espaciotiempo de confrontación entre el poder y la corporeidad”
(QUINTERO RIVERA, 2009, posição 613), impulsionando Tembandumba pela “calle
antillana” entre “dos filas de negras caras”, dançando a bomba, um dos ritmos-tronco
desenvolvido em Porto Rico: “conga bomba que bamba”.
É interessante perceber que essa “calle” já havia sido idealizada no poema “La
tierra de los sueños”, do livro El palacio en sombras (1918-1919). O poema é uma
“Recreación del poema Dreamland de Edgar Allan Poe”, como o próprio poeta destaca
no subtítulo. Neste caso, a “región quimérica” se chama Thule, “nombre que dieron los
clásicos a la isla de latitud más septentrional del mundo conocido”. Em analogía com
Tembandumba, esta simbolizaria “la Noche” (PALÉS, [1918-1919] 1995, p.192-193):
Por una senda extraña
frecuentada por ángeles perversos,
bajo el humor maligno de la luna,
más allá de las órbitas y el tiempo,
llegó a la Thule humosa,
al tenebroso imperio,
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donde un fantasma rígido, la Noche,
reina en un trono milenario y negro. (PALÉS, [1918-19] 1995, p. 65)

Já em relação à bomba, vale citar a caracterização feita pelo sociólogo portoriquenho Ángel G. Quintero Rivera:

La bomba, uno de los troncos formativos de la salsa, es la música
tradicional puertorriqueña más apegada a su herencia africana,
equivalente a la rumba en Cuba, tumba en Haití y Curazao, gwo-ka en
Guadalupe y bámbula en otras regiones del Caribe. Fundamentalmente,
estas músicas son rituales de comunicación entre sonido y movimiento:
entre toques rítmicos, cantos, repiqueteo de tambor y baile. Se
caracterizan por el uso de, al menos, dos tambores, uno que lleva un
ritmo básico (en la bomba, el buleador) y otro (el primo o subidor) que
repiquetea, que elabora de forma improvisada, sobre ese toque básico,
enormes variaciones rítmicas que estimulan la creatividad coreográfica.
(QUINTERO RIVERA, 2009, posições 715-716).

Assim, como no poema quem estabelece o ritmo é a mulata, pode-se afirmar, no
sentido da citação anterior, que a mulata seria o tambor básico que lidera outros negros.
Como bem observa Quintero Rivera:

A los dos tambores básicos de bomba (como a los de sus músicas
hermanas en el Caribe y Brasil) se les identifica también por género. A
diferencia de lo que el predominio del canto en Occidente podría
llevarnos a sugerir, al buleador o tambor más grave se le identifica
como «hembra» y al subidor, el tambor más agudo, como «macho».
[…] En el ritual comunicativo de estas músicas, pues, la hembra manda
y el macho florea, muy significativo para sociedades donde el tronco
familiar es fundamentalmente matrilineal. (QUINTERO RIVERA,
2009, posições 734, 740 e 745).

Na segunda estrofe, a cena ganha contornos eróticos. A mulata, agora intitulada
“Reina”, segue com o seu andar sensual, ao passo que aparece identificada ora como “la
Gran matriarca”, ora como a mulata. A mulata “reina” principalmente pelo poder do seu
corpo, mostrando o duplo significado desse título. O que nos leva à ideia de “corpo
coletivo” nos terreiros, onde o espírito também faz parte dessa coletividade. Ao
compararmos com os títulos de nobreza criados e distribuídos por Henri Christophe, em
diálogo com o livro de Vandercook, pode-se afirmar que Palés preserva, de fato, tanto o
significante quanto o significado de “Reina”.
No contexto de sua proposta de uma poesia antilhana, a cultura local não é negada,
e sim reafirmada:
86

Culipadeando la Reina avanza,
Y de su inmensa grupa resbalan
Meneos cachondos que el gongo cuaja
En ríos de azúcar y de melaza.
Prieto trapiche de sensual zafra,
El caderamen, masa con masa,
Exprime ritmos, suda que sangra,
Y la molienda culmina en danza. (PALÉS, 1937, p. 57).

Em meio às vozes “callejeras”, a voz poética focaliza sua atenção nas nádegas da
mulata: “Culipadeando”; “inmensa grupa”; “El caderamen, masa con masa”. A excitação
por seus “Meneos cachondos” ou “Prieto trapiche” (“que el gongo cuaja”) transforma-se
em uma intensa, porém prazerosa ejaculação, comparada a “ríos de azúcar y de melaza”.
Esse intenso movimento corporal comunica49 por meio de “ritmos”, bem como pela
fricção realçada pelo movimento sonoro dos fonemas nos versos, sejam eles curtos,
longos, lentos ou rápidos, a “danza” no final da estrofe. Pode-se afirmar que a sonoridade
produzida nessa estrofe assemelha-se a sons de uma máquina para moer, função assumida
aqui pelo corpo da mulata: “(C)ulipadeando la (R)eina a(v)na(z)a,/ ...(gr)upa
(r)esbalan/...ca(ch)ondos...cua(j)a/ ...(r)íos de a(z)úcar y de mela(z)a./ (Pr)ieto (tr)api(ch)e
de (s)en(s)ual (z)a(fr)a,/...cade(r)a(m)em, ma(s) con ma(s)a,/ (Expr)ime (r)itmos, (s)uda
que (s)an(gr)a,/ ...mo(l)ienda (c)ulmina en (d)an(z)a.”
Na terceira estrofe, a efervescência do erotismo é interrompida momentaneamente
por meio de comparações mais delicadas, como “Flor de Tortola50” e “rosa de Uganda”.
Em seguida, a passagem de “Tembandumba de la Quimbamba” pelo salão (“calle”) excita
e incita o “crepitar” de ritmos distintos ao mesmo tempo, como “bomba y bámbulas” e
“calendas”. Ao ditar essa dinâmica rítmica dos movimentos “desenfrenados”, a
“amazona” mulata nos leva a um ritual. Nesse ritual, as Antilhas maiores, inclusive a
Jamaica, distribuem oferendas e bendições: “la sangre ñáñiga51”, “calabazas52” e “rones”:
Utilizo esse termo no sentido em que Quintero Rivera lança o questionamento: “¿Cómo comunicamos
en el Caribe sentidos de pertenencia social? ¿Cómo se entrecruzan en esa comunicación identitaria formas
emergentes de ciudadanía vinculadas a la comunicación mediática con modos ancestrales de interrelaciones
comunales? ¿Cómo se entretejen estas formas y esos modos en las maneras de relacionarnos, y en los
compromisos que conlleva el sentido de una historia compartida? ¿Cómo desafían esos posibles entramados
los parámetros jurídicos en que se ha intentado enmarcar políticamente, en los últimos dos siglos, el sentido
de ciudadanía?” Cf. QUINTERO RIVERA, Ángel G. “Baile y ciudadanía”. In: Cuerpo y cultura: Las
músicas "mulatas" y la subversión del baile. Madri: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2009. Edição do
Kindle, posições 670 e ss.
50
Tortola é uma das Ilhas Virgens britânicas. Sobre sua história, cf. https://www.caribbeanislands.com/pt/.
51
Refere-se aos ñáñigos, membros da Sociedade secreta Abakuá existente em Cuba, de matrizes africanas.
Cf. a respeito, CASTELLANOS, Jorge; CASTELLANOS, Isabel. “La sociedade secreta Abakuá: los
ñáñigos”. In: Cultura afrocubana. Miami: Universal, 1992, t. 3.
52
A “calabaza” (abóbora, em português) é elemento importante dos rituais da religião vodu, no Haiti.
49
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Por la encendida calle antillana
Va Tembandumba de la Quimbamba.
Flor de Tortola, rosa de Uganda,
Por tí crepitan bombas y bámbulas;
Por tí en calendas desenfrenadas
Quema la Antilla su sangre ñáñiga.
Haití te ofrece sus calabazas;
Fogosos rones te da Jamaica;
Cuba te dice: dale, mulata!
Y Puerto Rico: melao, melamba! (PALÉS, 1937, p. 58).

Enquanto as dádivas são trazidas, Cuba e Porto Rico brindam a presença da
mulata. Os cubanos vibram, desejando por mais “meneos cachondos” (“dale, mulata!). Já
os porto-riquenhos, também desejosos, pedem à mulata que os lambuze com a sua mulatês
(“melao, melamba!”). Neste último caso, há uma vontade pela fusão física e simbólica.
A mulatês é duplamente desejada, tanto por seu sentido extremamente erótico, quanto por
sua origem mestiça. Essa “mestiçagem” antilhana é a mesma exaltada como “aspiración
poética”, simbólica, por Palés, a qual possui “ingredientes antillanos”, ao unir as ilhas
colonizadas pelos espanhóis em um “ritmo vital” (PALÉS, [1932] 1978, p. 214-215).
Símbolo este que, na última seção do livro, assumirá a “Mulata-Antilla”, celebrando a
“mestiçagem” de sua poesia:

Ahora eres, mulata,
Glorioso despertar en mis Antillas. (PALÉS, 1937, p. 109).

Na quarta e última estrofe, em posse de sua autoridade mística e atributos
corporais, “Tembandumba de la Quimbamba” prepara a despedida. A cena ritual está para
se encerrar; o espírito da “gran matriarca”, após espargir visualmente seu “ritmo peculiar”
e seu vigor sexual “fiero”, sairá do meio das “negras caras”. Antes, porém, como em um
último ato, se dirige às Antilhas menores (“¡Sús, mis cocolos...!”) e aos instrumentos,
exigindo que vibrem junto com as maiores, chancelando, assim, seu “carácter antillano”
(PALÉS, [1932] 1978, p. 216):

Sús, mis cocolos de negras caras!
Tronad, tambores; vibrad, maracas.
Por la encendida calle antillana
―Rumba, macumba, candombe, bámbula―
Va Tembandumba de la Quimbamba. (PALÉS, 1937, p. 58).
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3.6.

“Flor”: Análise do poema “Mulata-Antilla”

“En ti ahora, mulata”. Com esse verso, Palés inicia o terceiro dos poemas afroantilhanos nos quais a figura feminina (“Flor”) representa um dos núcleos de sua poética.
O primeiro deles foi o soneto “Danzarina africana”, publicado entre os anos de 1917 e
1918. Poema realçado pela puberdade do jovem Palés e que dá a ver inicialmente os
adjetivos que traduzirão a sensualidade do corpo e do movimento vinte anos mais tarde:
Tu belleza es profunda y confortante
Como el ron de Jamaica, tu belleza
tiene la irrevelada fortaleza
del basalto, la brea y el diamante.
Tu danza es como un tósigo abrasante
de los filtros de la naturaleza,
y el deseo te enciende en la cabeza
su pirotecnia roja y detonante.
[…] (PALÉS, “Danzarina africana” [1917-1918] 1995, p. 111).

Já o segundo foi “Majestad negra” (1934), analisado anteriormente. Ao ser o
terceiro nessa sequência, “Mulata-Antilla” também assume uma função fundamental e
simbólica nessa tríade, ou seja, é o poema que revela o processo antilhano em seu estágio
mais antropomórfico, no qual a mulata é a “Antilla” e vice-versa, ao passo que o
significado e o significante se fundem.
Outro ponto relevante dessa posição do poema no Tuntún... é a relação rítmica.
Como em uma partitura musical que marca um compasso binário (dois tempos) ou
ternário (três tempos), ambos utilizados em gêneros musicais como a bomba, por
exemplo, Palés demonstra ser esta a cadência que rege o título (“Tun + tún... pasa +
grifería); a macroestrutura (“Tronco” + “Rama” + “Flor”), bem como a microestrutura e
as combinações léxicas nos poemas: “Dan + za (2) ne + gra (2)”; “Ca +la +bó (3) y bam
+bú (2) / Bambú y calabó”; “tu-cu-tú (3) ...to-co-tó (3) ...pru-pru-prú (3) ...cro-cro-cró
(3)”; “Tom-buc-tú (3)”; “Ñam-ñam (2)”; “Los negros bailan, + bailan, + bailan (3)
...Tum(1)-cu + tum (2)” etc.
Como mencionado anteriormente, Palés publica duas versões de “MulataAntilla”, em 1937 e 1950, com significativas mudanças na segunda. Na edição de 1937,
o poema possui seis estrofes, sendo duas oitavas; uma sextilha; uma estrofe irregular, uma
quintilha e a estrofe final composta de dois versos. No que diz respeito aos versos,
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predomina o uso da redondilha menor em todas as estrofes: “En/ ti– a/ho/ra, / mu/la/ta”,
bem como os hendecassílabos (“Me-a/ co/ jo-al/ ti/ bio/ mar/ de/ las/ An/ ti/llas”),
alternando com versos de oito sílabas (“Fo/go/sas/tie/rras/ lí/ ri/ cas...”); dez sílabas (“En/
la/ cla/ ra/ ba/ hía/ de/ tu/ cuer/ po”) e doze sílabas (“He-a/ quí-en/ su/ tra /je /ver/ de/ la/
gua/ ná/ba/na”).
Em relação à comparação “Mulata-Antilla”, essa irregularidade estrutural traduz
a dupla “corpo-ilha”. Nesse sentido, o poema assume um caráter duplo, por meio do qual
a leitura se “confunde”53, como em uma relação sexual:

En ti ahora, mulata,
Me acojo al tibio mar de las Antillas.
Agua sensual y lenta de melaza,
Puerto de azúcar, cálida bahía,
Con la luz en reposo
Dorando la onda limpia,
Y el soñoliento zumbo de colmena
Que cuajan los trajines de la orilla. (PALÉS, 1937, p. 107).

Nesse momento inicial, há um primeiro contato. Enquanto em “Danzarina
africana” o desejo predominava no observador, aqui ele é materializado. Ainda morno
(“Me acojo al tibio mar de las Antillas” – grifo meu), segue transpirante (“Agua sensual”)
junto aos movimentos lentos dessa “mulata-melaza”. A mesma melaza que transforma o
estado morno da “agua” desse “mar” em “cálida bahía” e que ajuda a adentrar (“que
cuajan los trajines54 de la orilla”) nesse doce “puerto de azúcar”.
A segunda estrofe intensifica essa relação. Com os dois sentidos ―denotativo e
conotativo― em tensão nessa metáfora náutica, a palavra “cruzar” do segundo verso
também adquire um caráter ambivalente, o literal e o erótico:

En ti ahora, mulata,
Cruzo el mar de las islas.
Eléctricos mininos de huracanes
En tus curvas se alargan y se ovillan,
Mientras sobre mi barca va cayendo
La noche de tus ojos, como tinta. (PALÉS, 1937, p. 107).
Utilizo esse termo em alusão ao uso que Antonio S. Pedreira faz em Insularismo: “De esta fusión parte
nuestra con-fusión” ([1934] 2001, p. 45), porém, ressignificado.
54
De acordo com o DRAE – Diccionario de la Real Academia Española, “Trajinar” é: “1. tr. Acarrear o
llevar géneros de un lugar a otro; 2. intr. Ir de un lado a otro con cualquier ocupación o actividad.”. Apesar
de essas acepções sugerirem movimentos, também existe no uso vulgar o sentido de “trajín” como sinônimo
de “brete”: “Amante. || Enredo amoroso al margen del matrimonio”. Cf. Tesoro lexicográfico del español
de Puerto Rico. Disponível em: https://tesoro.pr/lema/brete
53
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Com essa alegoria náutica, o cruzamento literal entre as ilhas ilustra o principal
argumento da poesia antilhana: o caráter nacional definido a partir de uma conexão
cultural entre continentes e também regional.
À medida que se avança nesse “mar”, essa duplicidade da “Mulata-Antilla”
manifesta inesperadas sensações (“Eléctricos mininos de huracanes”), sendo geradas por
cada movimento de ida e volta dessa “barca” (“En tus curvas se alargan y se ovillan”),
que por estar em alto-mar, a excitação desse cruzamento se estende por um longo período
(“Mientras sobre mi barca va cayendo / La noche de tus ojos, como tinta”).
A partir da terceira estrofe um efeito sinestésico toma conta do eu que enuncia o
poema ao aportar nas Antilhas:
En ti ahora, mulata...
¡Oh despertar glorioso en las Antillas!
Bravo color que el do de pecho55 alcanza,
Música al rojo vivo de alegría, [...] (PALÉS, 1937, p. 108).

Diferentemente do início das estrofes anteriores, quando a vírgula marcava uma
“cadência interrompida”56, nessa, a ausência de palavras para expressar essa sensação
efusiva é substituída pelas reticências, sugerindo uma “infinitude de pensamento e
associação”57. Assim, ao sujeito que enuncia o poema resta desfrutar dessa indescritível
infinitude da mulata, exclamando “silenciosos golpes de pratos”58, como os de uma
bateria.
Desse movimento sinestésico surgem aromas variados: afrodisíacos, asiáticos e
árabes, que inebriam o ambiente ao contato com esse arquipélago antilhano:

Y calientes cantáridas de aroma
―Limón, tabaco, piña―
Zumbando a los sentidos
“1. m. Mús. Una de las notas más agudas a que alcanza la voz de tenor. 2. m. coloq. El mayor esfuerzo,
tesón
o
arrogancia
que
se
puede
poner
para
realizar
un
fin.”
Fonte:
https://dle.rae.es/?id=E1z0RhR|E1zbR6E
56
“A vírgula e o ponto correspondem à cadência interrompida e à cadência autêntica”. Cf. ADORNO,
Theodor W. “Sinais de pontuação” In: Notas de literatura I. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012, p.
141-149.
57
“As reticências, que eram o meio preferido, na época do Impressionismo comercializado como
‘atmosfera’, para se deixar uma frase aberta a vários sentidos, sugerem a infinitude de pensamento e
associação, justamente o que falta aos escritores de segunda categoria, que se contentam em simular essa
infinitude por meio do sinal gráfico”. Cf. ADORNO, Theodor W., id. ibid., p. 145.
58
“Pontos de exclamação são como silenciosos golpes de pratos, pontos de interrogação são acentuações
de frases musicais no contratempo, dois-pontos são acordes de sétima da dominante; e a diferença entre
vírgula e ponto e vírgula só será sentida corretamente por quem percebe o diferente peso de um fraseado
forte e fraco na forma musical”. Cf. ADORNO, Theodor W., id. ibid., p. 142.
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Sus embriagadas voces de delicia. (PALÉS, 1937, p. 108).

Em seguida, após aflorarem os sentidos, a transição entre o corpo/ilha e
raça/cultura se misturam, ou seja, não ocupando um espaço, como na seção “Flor”, mas
formando a identidade-Antilha:

Eres ahora, mulata,
Todo el mar y la tierra de mis islas.
Sinfonía frutal, cuyas escalas,
Rompen furiosamente en tu catinga.
He aquí en su traje verde de guanábana
Con sus finas y blandas pantaletas
De muselina; he aquí el caimito
Con su leche infantil; he aquí la piña
Con su corona de soprano… Todos
Los frutos ¡oh mulata! tú me brindas
En la clara bahía de tu cuerpo
Por los soles del trópico bruñida. (PALÉS, 1937, p. 108-109).

É importante ressaltar que a partir da quinta estrofe, na edição de 1950, Palés
acrescenta a esse processo antilhano outros “ingredientes”:

Imperio tuyo, el plátano y el coco,
Que apuntan su dorada artillería
Al barco transeúnte que nos deja
Su rubio contrabando de turistas. […] (PALÉS, 1950, p. 99).

Ao interromper essa “Sinfonía frutal”, o acréscimo desses versos legitima o novo
estatuto dessa “Antilla-mulata”: um “Imperio”. Nessa nova “nação-mulata”, os papéis se
invertem, ao passo que surgem novas armas (“el plátano y el coco”) para atacar o “barco”
com os novos exploradores (norte-americanos) de terras antilhanas (“Su rubio
contrabando de turistas”).
Sobre esses “turistas”, diz Ríos Ávila, “Palés nunca pierde de vista ese Caribe
hecho para la mirada del americano, un Caribe inventado para que coincida con la fantasía
racista del invasor. […] El personaje más odiado de El Tun Tun es el turista.” (2002, p.
144). Em sintonia, pois, com essa inversão, na qual a prática colonizadora é substituída
pela prática do colonizado, algumas linhas depois o autor sustenta que “...al turista hay
que devolverle su mirada, haciendo, también, una suerte de turismo recíproco.” (RÍOS
ÁVILA, 2002, p. 145).
Nos versos finais dessa estrofe, compara-se o poder desse novo “Imperio” ao de
um reino nórdico, em que a música “criolla” ganha vida própria:
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En potro de huracán pasas cantando
Tu criolla canción, prieta Walkiria,
Con centelleante espuela de relámpagos
Rumbo al verde Walhalla de las islas… (PALÉS, 1950, p. 99).

As reticências do final da estrofe são a ponte que leva a esse mundo antilhano,
onde, seguro das ameaças dos “turistas”, proclama-se a liberdade dessa mestiçagem:
“Una mitad española / Y otra mitad africana.” (PALÉS, 1937, p. 93):

Eres inmensidad libre y sin límites,
eres amor sin trabas y sin prisas;
en tu vientre conjugan mis dos razas,
sus vitales potencias expansivas… […] (PALÉS, 1950, p. 99).

Com isso, “...Palés exalta la sensualidad, el capricho, el movimiento, la
espontaneidad y desenvoltura de la mulata, quien se yergue decidida y clarificadora”
(DÍAZ QUIÑONES, 1982, p. 90).
Novamente, as reticências do início dessa nova estrofe marcam a cesura entre um
mundo e outro, encarnando na mulatês antilhana à feição negra da personagem bíblica,
Sulamita. Simbolicamente, essa referência possui um duplo sentido ao representar o
desejo do poeta, tanto sexual quanto no âmbito do ritual, se consideramos o desejo como
um “fetiche”59:
Amor, tórrido amor de la mulata,
Gallo de ron, azúcar derretida,
Tabonuco60 que el tuétano te abrasa
Con aromas de sándalo y de mirra.
Con voces del Cantar de los Cantares,
Eres morena porque el sol te mira.
Debajo de tu lengua hay miel y leche
Y ungüento derramado en tus pupilas.
Como la torre de David, tu cuello,
Y tus pechos gemelas cervatillas;
Flor de Sarón y lirio de los valles,
Yegua de Faraón, ¡oh Sulamita! (PALÉS, 1950, p. 100).

Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico,
Segundo o dicionário da língua portuguesa, Priberam: “1. Objeto a que é prestada adoração ou que é
considerado como tendo poderes sobrenaturais. = FEITIÇO; 2. Objeto, parte do corpo ou tipo de
comportamento que provoca excitação sexual.” Disponível em: https://dicionario.priberam.org/fetiche .
60
“El tabonuco es uno de los árboles más resistentes al embate de los huracanes, perdiendo pocas ramas
mientras que otras especies sufren severamente. […] El árbol es nativo de Puerto Rico y de las Antillas
Menores
desde
San
Cristóbal
hasta
Granada.”
Disponível
em:
http://edicionesdigitales.info/maderaspr/maderaspr/tabonuco.html .
59
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Fogosas y sensuales tierras mías,
¡Oh rones calientes de Jamaica!
¡Oh fiero calalú de Martinica!
¡Oh noche fermentada de tambores
¡Del Haití impenetrable y voduísta!
Dominica, Tortola, Guadalupe,
¡Antillas, mis Antillas! […] (PALÉS, 1950, p. 100).

Com a passagem pelas terras místicas, a exclamação ganha novo sentido, a ponto
de regenerar os aromas exóticos nesse novo sujeito enunciador do poema, apenas pelos
ritmos secretos dos tambores. Por outro lado, esse novo “despertar” diz muito sobre o
período em que Palés escreve estes versos.
A década de 1940 seria fundamental para que o poeta adotasse essa nova postura,
devido às seguidas mortes no seio de sua família: em 1942, morre seu primeiro filho,
Edgardo Palés Suliveres; quatro anos mais tarde, morre sua mãe, Consuelo Matos Vicil;
e em 1948, Palés sofre seu primeiro ataque cardíaco. Um ano depois, em 1949, ele
escreve, além de “Mulata-Antilla”, o poema “Filí-Melé” e vinte capítulos de sua “novela
inacabada”, Litoral. Reseña de una vida inútil, na qual o poeta recorda o “baquiné”, ritual
onde a morte e a vida bailam ao som dos atabaques, a que assistira com Lupe.
Os oito versos finais justificam a celebração (“¡Antillas, mis Antillas!”), mas
também demonstram a resiliência com a qual as ilhas caribenhas puderam resistir ao
colonizador e à natureza:

Sobre el mar de Colón, aupadas todas,
Sobre el Caribe mar, todas unidas,
Soñando y padeciendo y forcejeando
Contra pestes, ciclones y codicias,
Y muriéndose un poco por la noche,
Y otra vez, a la aurora, redivivas,
Porque eres tú, mulata de los trópicos,
La libertad cantando en mis Antillas. (PALÉS, 1950, p. 100).

Assim, o mundo ao qual a plantação impôs uma rotina monorrítmica, enfim
transforma-se, pelo vigor do desejo que alienta a resiliência, em “glorioso despertar” que
libera o canto afro-antilhano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um artigo publicado em 2017, Arcadio Díaz Quiñones diz que: “El ‘final’ es
un tema poético, filosófico y político” 61. Considerando a proposta afro-antilhana de Luis
Palés Matos, essa afirmação ganha uma dimensão particular.
No que se refere ao primeiro tema, apontar um final para os poemas do Tuntún...
seria contraditório, pois, em consonância com o próprio gênero poético, a diversidade de
elementos com os quais Palés estrutura os poemas afro-antilhanos, torna a leitura, natural
e necessariamente, um processo de interpretação ininterrupto. A publicação do Tuntún de
pasa y grifería tende mais para uma análise crítica contínua, que para um encerramento
das questões propostas, como a discussão em torno de uma perspectiva antilhana, e não
apenas porto-riquenha, abrangendo a linguagem de matrizes africanas empregada por
Palés e os meios pelos quais ele promove essa linguagem, ou seja, a partir dos sons
onomatopaicos de instrumentos das mesmas matrizes.
Assim, no primeiro capítulo, escolhemos destacar o contexto de produção dos
poemas afro-antilhanos, a partir de duas subseções: a publicação de Insularismo. Ensayos
de interpretación puertorriqueña, em 1934, de Antonio S. Pedreira, as entrevistas de
Palés e a polêmica com o poeta e amigo José I. de Diego Padró sobre a noção e alcance
da poesia antilhana. Com isso, apresentamos ao leitor dois momentos que foram e são
fundamentais para a discussão sobre a identidade, desde uma perspectiva política na
década de 1930, e a relação direta e indireta com a publicação do Tuntún.
Em relação ao livro de Pedreira, dos cinco capítulos de que consta, escolhemos os
três primeiros, nos quais o ensaísta trata dos seguintes pontos: o valor negativo do negro
na composição da identidade e da sociedade porto-riquenha; o valor dado à alma em
contraposição ao corpo, e o simbolismo da ilha como um território encerrado em si
mesmo, tendo como referência a Espanha e, em alguns aspectos, os Estados Unidos. Esses
pontos são ressignificados por Palés à luz de um pensamento que propõe a reflexão de
uma identidade cultural (afro) antilhana, principalmente no que tange à questão racial,
que em Insularismo aparece guiada pelas indagações: “¿cómo somos?” e “¿qué somos?”
(PEDREIRA, [1934] 2001, p.37).

Cf. DÍAZ QUIÑONES, Arcadio. “Sobre los finales”. 80 grados, 19/maio/2017. Disponível em:
http://www.80grados.net/sobre-los-finales/
61
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Por outro lado, as entrevistas dadas por Palés são textos-chave para entender os
temas que também perpassariam a obra de Pedreira e outros contemporâneos, como a
educação, a política, além do que diz respeito à própria poesia (no que tange a referências,
à definição de um cânone, à relação com a tradição espanhola e com os centros em que
travavam diversas polêmicas naquele momento). Já na última entrevista, em 1932, Palés
define a poesia antilhana e aponta os pressupostos sobre os quais ela está assentada, como
resposta a Padró, que, nesse mesmo ano, havia se manifestado contra esses pressupostos.
No terceiro capítulo, a princípio seriam analisados dois poemas de cada seção do
Tuntún, ou seja, “Tronco”, “Rama” e “Flor”. A mudança no número de poemas analisados
foi devida à necessidade de adequação do trabalho no decorrer do processo de escrita. De
todo o modo, procuramos desenvolver uma análise significativa, que registrasse os
elementos que caracterizam a poesia afro-antilhana. Neste sentido, no segundo capítulo,
tendo em vista a complexidade da noção de identidade cultural proposta por Palés,
optamos pela análise dos que consideramos os principais textos críticos escritos a
propósito do Tuntún, o que serviu para comentarmos outros poemas não incluídos na
análise que desenvolvemos no capítulo três. Ao revisitarmos esses textos regularmente,
entendemos que seria importante destacar a repercussão dos poemas afro-antilhanos no
contexto literário porto-riquenho, para entender os diferentes pontos de vista sobre o
processo de escrita poética de Palés, bem como os argumentos que impulsionaram uma
leitura solidária e aqueles que motivaram interpretações contrárias à noção de identidade
promovida pelo projeto poético de Palés no Tuntún.
O fato de existirem pouquíssimas pesquisas sobre autores porto-riquenhos no
Brasil foi um dos principais motivos para a realização deste trabalho. Além disso, outro
ponto relevante para nossa escolha foi o teor da proposta apresentada por Palés. Dadas as
circunstâncias do processo de criação, ou seja, um processo que ocorre simultaneamente
com mudanças políticas, econômicas, sociais, às quais se vincula também, na década de
1930, a discussão em torno da identidade porto-riquenha —atrelada a uma percepção
pautada, muitas vezes, mais por componentes raciais do que culturais—, a poesia afroantilhana de Palés ganha uma importância renovada.
Assim, esta pesquisa permitiu-nos analisar uma poesia que ainda tem pouca
visibilidade no âmbito da crítica brasileira, dentro de cujo marco acreditamos que o estudo
da poética de Palés tem muito a contribuir, pelo seu questionamento do caráter
pretensamente unívoco da formação identitária “nacional”, a partir de elementos de
matrizes africanas.
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ANEXOS
1 - Poemas extraídos da obra Tuntún de pasa y grifería. Poemas afroantillanos, de Luis
PALÉS MATOS. San Juan: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1937.
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2 - Poemas e “Vocabulario” extraídos da obra Tuntún de pasa y grifería, de Luis PALÉS
MATOS. Ed. Jaime Benítez. sAN jUAN: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950.
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