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EDITORIAL

Com este segundo número temático, a terceira série da Prelo
completa o segundo ano de publicação. Sem celebrações, por com
isso apenas se ter feito o previsto, mas com a consciência de ser,
cada vez mais, uma das raras publicações de teor cultural com
publicação regular em Portugal — e em língua portuguesa.
Na sua forma presente, exclusivamente publicada em papel, Prelo
sofre necessariamente os efeitos da actual redefinição das prá-
ticas de leitura, que, longe de se cingirem às grandes massas e
aos mais jovens, afectam ainda de modo decisivo todos os pro-
jectos editoriais especializados ou, como é o nosso caso, de âmbito
cultural. Enquanto título «bandeira» da Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, Prelo não pretende limitar-se a reagir às evoluções
conhecidas ou imaginadas do «mercado» ou «dos tempos», mas
sim contribuir para a linha editorial da sua casa-mãe, prolongan-
do-a e servindo de veículo de contacto com novos autores e no-
vos temas. Pensamos, por isso, que este segundo ano foi bem
sucedido nesta tarefa e podemos já antecipar os números de
2008 na perspectiva de explorar a senda até aqui seguida.
Por tudo isto, a escolha do tema para este número temático me-
rece explicação. Os oitenta anos do surgimento em Coimbra da
Presença, combinados com o centenário do nascimento de Carlos
Queiroz, seriam pretextos estritamente históricos, mais adequa-
dos a um número especial do que a este número temático. De
igual modo, organizar uma antologia da crítica da Presença, sen-
do embora uma forma original de darmos início às comemora-
ções do centenário de Adolfo Casais Monteiro (em 2008), pois foi
sua essa ideia (ao tempo que preparou a antologia da poesia da
Presença), seria um pouco forçado. Na realidade, todas estas
circunstâncias são ancilares ao que fundamenta este número
antológico: a valia intrínseca da crítica praticada pelo movimento
da Presença e a manifesta similitude de atitudes, apesar de si-
tuações sociais tão diversas, que em Portugal se constata pe-
rante o discurso crítico.
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Esta não é uma aproximação exagerada, desde logo por não se
pretender tomar a Presença como modelo para a Prelo, algo que
nem sequer faria sentido. Do que se trata é de perceber a função
da crítica, entendida em acepção o mais ampla possível e não
restrita a um género padronizado de texto, e as vicissitudes que
a sua prática conhece em Portugal. Nesse sentido, os ensaios
que antecedem a antologia visam uma apreciação da crítica da
Presença, das suas relações com outras áreas literárias e da
sua posteridade. Da leitura dos próprios textos presencistas e
dos ensaios originais deste número da Prelo, e sem que tal te-
nha sido preestabelecido como propósito a alcançar, resulta uma
imagem de real continuidade das atitudes face ao discurso crí-
tico ao longo da contemporaneidade portuguesa em virtude da
qual revistas como a Presença, ou como a nossa, podem apenas
actuar como locais de procura de renovação.

Ajuda, Outubro de 2007.

O DIRECTOR
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José Carlos Queiroz Nunes Ribeiro, que usou o nome li-
terário de Carlos Queiroz, nasceu em Lisboa, a 5 de Abril de
1907. Celebra-se-lhe, agora, o primeiro centenário. Nasceu «de
madrugada» e «foi na Primavera / Essa hora fremente / Em
que o amor aparece» — avisa-nos ele, numa «Canção biográfica».

Aos 20 anos estava na universidade coimbrã, a frequen-
tar Direito. Curso que não concluiu. E a publicar, a 4 de Ju-
nho de 1927, na revista Presença, então dirigida por Branqui-
nho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio, iniciada a
10 de Março do mesmo ano, «Quatro poemas do retardador»,
compostos em Sintra, em Maio, também de 1927.

São os primeiros versos que lhe conhecemos, ignorando,
embora, se outros, anteriores, foram incluídos nos seus livros.

Porque estas primícias (chamemos-lhes assim) ficaram
esquecidas pelo autor e pelo compilador da poesia de Carlos
Queiroz, deixe-se que as reproduza:

1

Lento, no lago naufraga
Um lírio, liricamente…
— E lento se torna algente
O luar que o lago alaga.

Lento, ao luar liquescente
As lentilhas se afastaram…
Mas logo, lento, voltaram
A juntar-se, novamente.

(E um leve ondular dolente
Foi o que fátuo ficou,
Do lírio que se afundou
Lento, lenta, lentamente…)

CENTENÁRIO DE CARLOS QUEIROZ

ANTÓNIO MANUEL COUTO VIANA



7

2

Neva da hora parada
Em que penso que pensar
É uma espécie de luar
Numa paisagem lembrada;

Neva, lenta, retardada,
A minha tristeza disto,
— Como o luar entrevisto
Duma janela fechada;

E neva, mais sonolenta
Nessa longínqua lembrança,
O luar de ser criança
A vê-la tombar, tão lenta…

3

Umas plas outras, as telhas
Do convento, escorregaram;
E as freiras que lá ficaram…

— Que mansíssimas ovelhas
Nesta paisagem gravaram!

O baixo-relevo assírio…
— Quem o diria animado!
A caminho do outro lado…

E o zagal, no meu delírio,
Ao longe petrificado…
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4

A bilha de barro berra
Nesta paisagem parada,
Agudos gritos de guerra:
Que assombram na suave serra
A verdura repousada.

Cantando passa e não pensa,
Dolente, a moça que a leva;
— Mas breve a sombra se adensa
E lhe dilui a presença
Torva, na tinta da treva.

Eis uma poesia hábil no manejo da aliteração, que evo-
cando o barroquismo seiscentista, até nas referências a frei-
ras, ao zagal e à moça com a bilha, revela, igualmente, a lei-
tura dos sonetilhos de Côrtes-Rodrigues, sob a máscara de
Violante de Cysneiros, nas páginas de Orpheu, que seduziram
Cabral do Nascimento, nas 3 Princesas Mortas num Palácio em
Ruínas.

Não sendo, todavia, o retrato da poesia que identifica
Carlos Queiroz, apresenta-nos, já, um poeta seguro da ciência
da forma e uma inspiração requintada e lírica, despojada de
lugares-comuns e com extremo bom gosto.

Só quase um ano depois é que o poeta volta a publicar
na Presença. De facto, apenas no n.º 10, de 15 de Março de
1928, podemos ler-lhe «Neblina» e «Adagio cantabile».

Dir-se-ia estarmos perante outro cantor, abandonados os
preciosismos gongóricos, adoptando a clara leveza da nossa
poesia tradicional, revelando-nos, por fim, a personalidade li-
terária que ele foi, através da sua obra bela e original. Eis
«Neblina»:

Sabe-me a éter
O estar aqui,
D’olhos fechados
Pensando em ti.
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Mas não no gosto,
Ou no olfacto:
Noutro sentido
Menos exacto…

Que vem de longe:
Talvez da infância
De ter sentidos,
Mas a distância.

A fluente simplicidade deste lirismo será uma constante da
sua inspiração. E nele, a referência à infância, descobrimos o
tema obsessor que, como veremos, ilumina muitos dos seus versos.

O segundo poema, reproduziu-o o autor no seu livro De-
saparecido e Outros Poemas, com o título «Epigrama», forma
breve e satírica que utilizou magistralmente no seu Breve Tra-
tado de Não-Versificação:

O cego deu à manivela
Da velha e triste pianola
Que era a alegria da vila:
Mas já ninguém vem à janela…
— Pois vindo davam-lhe esmola
E ocultos podem ouvi-la.

Seguindo Edgar Poe (reconhece-o Gaspar Simões), Carlos
Queiroz privilegiou o epigrama, por reconhecer que é a poesia
curta quem recolhe a «pura emoção lírica, por natureza breve
e fugaz».

«As saudades da infância», esse mal que afectou António
Nobre e, afinal, a esmagadora maioria dos poetas, atingiu, com
profundidade, a temática de Carlos Queiroz, historiando-lhe a
meninice e a primeira adolescência.

E é precisamente a infância, nos seus versos, que lhe
permite levantar «uma ponta do véu» da sua criação poética:

Nunca tive irmãos.
Assim, na minha infância, há um grande silêncio
que vem de brincar sozinho
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No lusco-fusco dos recantos
Das salas e dos pensamentos
— Terrivelmente sério,
Como os artistas inspirados.

E é, solitário, que se esconde de si mesmo, compreen-
dendo, «cedo de mais, / Que a alma é uma coisa que se deva
esconder / — Como fazem os homens».

E é, solitário, que «o imenso amor de mãe / toda a pro-
funda incompreensão dos adultos», e tanto mais que constitui
a verdade da vida, desabaram, inteiros, apenas sobre ele. Mas,
reconhece o poeta:

… a minha infância suportou, sozinha,
O peso desse fardo maravilhoso
— Embrulhado em silêncio
E atado com fios de poesia.

Formado por esses dons de ser diferente, o poeta confes-
sa-se ao mundo, «In extremis», começando por:

Meus amigos de infância, amiguinhos da escola,
Camaradas perdidos de algum dia,
Ouçam a minha confissão:
Quando eu jogava com vocês à bola,
Ria alto e fazia de ladrão
No pátio do recreio; quando ia
Convosco à aula de Zoologia
Arrancar ao esqueleto os frios ossos;
Em tudo o que era audácia ou alegria
— Perdoai-me a traição! —
Eu andei a fingir que era dos vossos,
Mas não.

E, jovem, confessa a sua singularidade aos «companheiros
fiéis das nocturnas boémias», como, adulto, às raparigas e ho-
mens do seu convívio, até com quem rezou, com quem «permu-
tou ideias», com parentes que o «trazem em silêncio pela mão».



11

Adulto, sobra a saudade da infância, embora consciente
de que ela «já tem bolor». Mas, logo, num arrependimento, mur-
mura: «Dói-me a separação da infância.» E implora: «Voltarei
para trás, voltarei para trás… / Espera, infância, que não tar-
do!» Porquê? Porque «morta a infância, que fazer?». Por isso,
em cada menino se reconhece: «Sou eu, ainda, embora o não
pareça.» E, se o encontra (se se encontra) perdido na feira do
mundo, oferece-lhe a mão para irem os dois, num só, «de mãos
dadas / Ao longo da vida».

A um dado momento, crescido, homem já, julga-se la-
mentado pela incompreensão dos outros:

O menino cresceu; é hoje um homem;
E, embora por alguém o tomem
quando o vêm passar, dizem: — Coitado!
É um poeta… (um aleijado).
E ser poeta sem ser menino é possível?

Não é. E Carlos Queiroz dirige-se ao «menino que brinca(s)
no jardim», indagando: «Menino: queres ser meu mestre? /
— Contigo, tinha tanto que aprender!» Aprender o quê?

A ser casto, sem querer;
A ser bom, sem o saber;
A ser alegre, sem ter
Motivos para o ser.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A sorrir e a confiar,
A ter esp’rança e a perdoar;
A esquecer e a chorar.

Sem dúvida que esse menino aceitou ser mestre do poe-
ta, pois muito da inspiração de Carlos Queiroz reflecte esse
magistério, visto ser «um dos mais límpidos líricos de toda a
nossa história literária e que foi também, sem sombra de dú-
vida, uma das figuras de proa do segundo modernismo portu-
guês» — como o considera a inteligência crítica de David Mourão-
-Ferreira.
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Carlos Queiroz é, também, um poeta da Poesia, cons-
ciente, aliás, que «isto de ser poeta e português / Não é tão
simples como imaginais».

Porque «os poetas aqui são como os Santos: / Não conhe-
cem os frutos dos seus prantos / E a glória é póstuma ilusão
que passa». E, como exemplo, Carlos Queiroz cita Camões,
Antero, Pascoaes, «Gomes Leal, Cesário Verde… tantos!» E, é
claro!, ele próprio podia citar-se.

Mas como há-de o poeta repudiar a Poesia? Ela vive dentro
de tudo: «Dentro de vós / Dorme a poesia / Fundo mistério /
Em pleno dia.» — descobre Carlos Queiroz, mesmo nas Pequenas
Coisas. E acorda, súbito, e procura a inspiração do poeta num
«Apelo» em versos dos mais admiráveis do autor de Desaparecido:

Porque vieste? — Não chamei por ti!
Era tão natural o que eu pensava.
(Nem triste, nem alegre, de maneira que pudesse

[sentir a tua falta…)
E tu vieste
Como se fosses necessária.

Mas que não seja ela (apela o poeta) como o Amor, como
a Saudade, como a Loucura, como a Morte…

Mas que venha, ao menos, para afastar a insónia: «A in-
sónia era longa, / A Poesia não vinha…» E ela pede-lhe a vida
toda: «Tu pedes-me a vida toda / Poesia, não é verdade? /
Toda a vida, toda a alma, / O sangue que em mim circula.» Daí
que seu «adeus à Poesia há-de ser triste», já que ela levará «in-
fância, amor, encantamento», temas que lhe são tão caros.

Todavia, estas ânsias e melancolias acabam por encon-
trar, na ironia que, por vezes, lhe invade os versos, um final
«entre a razão e o sentimento»: «Nenhum poema / resolve nada.»

Natural de Lisboa, Carlos Queiroz foi, no entanto, o poeta
que melhor entendeu o homem provinciano, quando escreveu
o epigrama «Província»:

Se eu tivesse nascido
No seio da província, era fatal
Que o meu sonho maior, o mais sentido,
Seria triunfar na capital.
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E depois de supô-lo conseguido,
Voltar à terra natal
E ser plos conterrâneos recebido
Com palmas e foguetes
Fanfarras, vivas e banquetes
Na Câmara Municipal.

Ambição legítima que contrasta bem com este outro epi-
grama, encontrado no seu Breve Tratado de Não-Versificação,
em que o provinciano despreza as suas raízes para se julgar,
impante de vaidade, cidadão do Mundo:

Este, que trouxe do fundo
Da província que o fez gente
O aroma inconfidente
Dos carneiros e dos fenos,
Não faz a coisa por menos:
Com ar altivo e profundo
Diz que é cidadão do Mundo.

Carlos Queiroz foi atraído, também, pela alma e graça do
povo, fixando em verso figuras e tradições como as varinas, as
marchas populares, os tocadores ambulantes e a atracção
alfacinha pelas plangências do fado:

O povo é sempre ignorado.
Tudo o que sente e não diz,
Tem mergulhada a raiz
Num mistério irrevelado.
— Contudo, se canta o fado,
O povo é quase feliz.

Povo que ele, sabiamente, diferencia da massa, como em
mais um epigrama lapidar nos ensina:

Entre povo e massa
Há esta diferença:
O povo não pensa,
Mas tem alma e graça;




