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inicial do presente estudo ressoou após a leitura0 acorde

lêMarapatá (Már ioIlha de AndradeNa de h ispano-de os
de Raúl Antelo*.amer i canos) Nest e volume. podemos encontrar um

desdobramento efetuado pelo autor de todos os diálogos e leituras

relação à culturaMár i o h i spano-ameri cana. DeAndradedede em
comentar i os bast ant eaut orsem i nal, desmembramodo como

importância h i spano-amer i cano doscont ext oeluc i dat i vos a no
Mário de Andrade.autores e obras lidos e praticados por

Talvez seduzidos pela profunda explanação de Raúl Ant elo.

Devemoscultura realizadade Andrade acom
reflexõesainda taisconfessar que n os aguçaram a procurar em

interesse de Mário deoutros textos respostas que se ali assem ao

então,pelo mundo h i spano-amer i cano. Encontramos,Andrade o
DiálogoMár i o Andrade/Borges U« dos 20 dede Anosvolume

ensaísta uruguaio Emir Rodríguez Monegal®.cr ít icodoaut or i a e

segundo capítulo deste volume ’Um Problema deCur i osamente, no

rec íprocoaponta i nt eresseaut oro para o

América Hispânica. Entretanto, 1embra de algunsBras i1entre e
d i alogaram autoresh i spano-amer i canosaut ores comque

Sor Juana Inés de la Cruz 1 iabras ileiros!

Léx ico*3

*(...) Tive já ocasião de confessar a linha 
ignorância das literaturas hispano-aiericanas. Creio que set injustiça, 
associei nela a generalidade dos teus cotpatriotas, ainda que hotens de 
letras. Disse tatbéi que essa ignorância é recíproca, isto é, que os outros 
hispano-atericanos (os outros escrevo porque hispano-atericanos taibéi soios 
n«s, pois Portugal é Espanha) igualiente nada sabei das nossas letras.*

José Veríssiio

mini mo

o pioneirismo dialógico de Márioiniciamos nossas reflexões sobre

a poetisa mexicana.

na América Hispânica.
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até sermões AntônioPadre Vieira,do (... >censurava ose

t ãoGreg ór i o original heterodoxode Hat os gongor i staera um e

t ambémCav i edes *. Menc i ona apontamento deoo peruanocomo

Sousândradede Campos sobreHaroldo a

Palma'"*. Prossegue até chegarR i cardopelo peruano 'pessoasn as

v ínculos'i nt eressadas culturaisest r e i t armuito em os

h i spano-amer i canos, t ornandobras i1e i ros exemp1 oscomoe o

mexicano Alfonso Reges e brasileiro Manuel Bande ira. Ressoao um

segundo acorde.

então.Part i mos, encontro de estudos t rat assemao q ue

espec i fi camente do i nteressado Manuel Bande ira daassunt osem

Amér i ca H i spân i ca. nãor eali zada I nf eli zment e,cultura na

encontramos um volume que abordasse. i ntegralmente, o

h i st or i ador,professor, correspondent et radut or, o o o e o

cultura hispano-americana. Existem alguns artigosoperador de ou

t ênue,c oment am, de £ or ma aspectos dessa ampl aque

operação efetuada Manuel Bande ira. entanto, estudo queNo umpor

i n i nterrupt aacolhesse tal at i v i dadecu i dassedeli m i t asse, que e

até énão i ndagamosmomento. Assim doencontramos que noso

i nvest i gação t ãoporquê de não t ent armos i mportantesobreuma

múl t i p 1 o époet a Bande i ra. Face olvi dada,do•face que o que

interpretado como descaso aquelepoder i a ser o para c om ou para

diálogo cultural entre Brasil

Már i o 1 eu prat i cou,Se de Andrade P i one i rament e,e os
Bras i1,h ispano-amer icanos sobret udo 20,aut ores no nos anos

mãos,Manuel Bandeira, traduz i u,escreveu,

ens i nou, h i st or i c i zou d i vulgou 1 i teraturac orr espondeu, e ase

recíproca admiração de

cap ítulos”

com uma

com o

o cron i sta,

e América Hispânica.

panorâmica nas
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Panorâm i cah ispano-ameri cana brasileiros. pautou pelaaos que se

n ãoposs í vel,rec i proc idade. pois. Bande i ramed ida don a se

esquec i a de c omentar cultura i s bras i1e i ros quandoaspectos

Panorâm i casescrev ia h ispano-americanos.sobre assunt os t emasou
d i cot 3m i cas.

Os ângulos enfocados por Bandeira sobre a cultura hispano-

são mini mo pr i nc i palsurpreendentes. Aamer i cana surpresano

único ânguloBandeira nãoPato de 1 imitoureside no umaque se

enfocá-la amplamentedialógico com esta cultura. Prefer i u. antes.

através d iálogos d i dát i co, h i st or i c i st ados oseus c om o

t ambém1 iterar io. t radut ór i o. ep i stolar,c onferenc i st a, eo o o

cronista de temas hispano-americanos.como

Este diálogo, porém, não deve

Bandeira também pôde fraternalmente,d i alogar , comvezuma que

éatravés conv ív i o.escr i t ores doalguns caso com oc orno o

convívio P oss i b i1i t ouR eyes.escr i t or A1fonso Talmex i cano a

percuc i entema i sconheci mentoBande i ra cult i var empreender ume
seus diversos segmentos.da cultura hispano-americana em

d i álogod essepart i rportanto.Parece-nos, seuque a

Bandeira pôde amadurecer impei ire

importância cultural da América Hispânica.brasileiro a

presente estudo,Dentre t ons um secomparecem noos que

operaçõesDada d i vers idade dassobressa i d ocument al. ao

t ambém encontrarB ande i ra d ificuldadeexecut adas e em sep or a

d ocument alprefer i mos pautar pelo tomalguns documentos, emnos

detrimento do analítico.

ao público

ser entendido como abstrato,

diversificado é que
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pret end íamosIn i c i almente, entrar cont ato c om aem
biblioteca d e Bandeira, pr i nc i palment e 1i vros de aut oresos

àh i spano-ameri canos, ■For a doada BrasileiraAcadem i a deque

P or ém nãoLetras. i nfel i zment e , tal foie o acesso acervo nosa
poss ível , pois, não se encontra catalogado.ainda,

A ideia constatação dede tal

qua i s h i spano-amer i canos b i bli ot eca deaut ores compunham a

anot açõest enc i onávamosEm seguida,Bandeira. ver i fi car as
houvesse, i nt er i or assimmargi na i s, cada volume.dese no para

comentá-las.observá-las e

desse contato é optari mposs i b i1 idade 1 evouA que nos a

consulta àquelepelo tom documental. f ac i 1 i t ar a

cult uraeventual leitor i nteresse depelo operadorque se

hispano-americana Manuel Bandeira.

A fim de resgatar ut i1 i zamosal inhar tais documentos.e

apênd ices. r eúne crôn i caspr i me i rodois 0 relac i onadas aosas

h i spano-amer i canos6, aqueles textos ma is difíceist emas b em como

* Saudação Pabl oencontrados,de exemp1 oserem como apor a
segundo apêndice operação tradutória deNeruda'. 0 t ranscreve a

t odospoet as h i spano-amer i canos. Cont udo,Bande i ra dos osnem

ev i denc i aencontrados original. Tal f at oforam o.nopoemas
países hispano-d iálogo do Brasil t odosainda. osescasso c om

amer i canos.

n ão t rat ar,port ant o,0 estudopresent e pret endeu.

operações B ande irat odasholi st i cament e, efet uadas emas por

este lado tão abrangentee divulgar.

A opção procura

consulta se fundamentava na

e ao

relação à cultura da América Hispânica, mas tão-somente recuperar

na medida do possível,
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dedicou um considerável
Amér i catrânsito cultural Brasilentret empo de v i da esua ao

Hispânica. de outro modo; bastaria lembrar queNem poder i a ser as

intelectuais e artísticas de Bandeiraat i v i dades P or

recordar íamos r ecent ement esent ido. mu i t odescobr i r. Nesse que

J ái néd i t os ampli arperm i temencontradosforam apoemas que

plural poética bandeirianaz. Ao reconhecido poeta Manuel Bandeira
mencionado operador dedesconheci dojuntar-se este poucovem ou

cultura hispano-americana Manuel Bandeira. A-Fluxos.

ainda estão

mesmo tempo tão negligenciado daquele que
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NOTAS

Ua

P . 11.3 Idem ,

4 Id. ib id.

de

HUCITEC;
1986.

í 
lê

2 - MONEGAL,Emir Rodríguez.
Diálogo dos Anos 20.

em sua
•foram

Mário de Andrade/Borges
São Paulo, Perspectiva, 1978.

Na Ilha de Marapatá — (Mário de Andrade 
Prefácio de Alfredo Bosi. São 
INL/Fundação Nacional Pró-

6 - i 
maior parte, 
menci ondas as

Maximiano de (org.).
Niterói,

ANTELO,Raúl.
os hispano-aaericanos).

Paulo, HUCITEC; Brasília,
Memór i a,

Tradutor do Espanhol" de 
"Lembrando o Poeta- 

In: CARVALHO E 
Manuel Bandeira

As crónicas estão agrupadas cronologicamente 
exceção feita àquelas em que não 
datas de publicação.

dos. "Pesquisador encontra
"Caderno 2" de O Estado de Sâo

7 - Cf. SANTOS, Hamilton 
inéditos de Bandeira". In: 
Paulo. 9/08/1991.

5 — Lembraríamos de "Bandeira, 
autoria de Maria de Lourdes Martins; 
Professor" de Maria Therezinha Arêas Lyra. 
SILVA, Maximiano de (org.). Homenagem a 
(1986-1988). Niterói, Sociedade Sousa da Silveira; Rio de 
Janeiro, Monteiro Aranha/Presença Edições, 1989. E ainda, 
"0 Hispanista Manuel Bandeira' de Romeu Perea. In: Diário 
de Pernambuco. Recife, 17 de abril de 1966.



CAPÍTULO I
O CRONISTA MANUEL BANDEIRA
i. LIMIARES
2. GARATUJANDO CRÓNICAS
3. PATCH-WORK
4. CONCLUSIVAS
NOTAS
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i. LIMIARES
ponto de partida da0 ano de 1917 pode c ons i deradoser o

t raj et ór ia art íst i ca doisintelectual Manuel B ande i rade p ore

são publi cadoseventos: nest e primeiro livro de poemas Aano seu

crónica,C i nza das Horas " Le Bateaupr i me i ra i nt i t uladae sua

I vre" R i o Jornal R iodo Jane iro. part i r dessede Ano ano,
então, cont r i bu i çãoreal i zaráManuel Bandeira importanteuma

d i vulgação dos ma i s vari adostanto poes i a quantopara a para a

temas, através de mais conceituados Jornais donos

relação à poética bande ir iana,Brasil. Indub i t avelment e que. em

já sobreencontramos est udos r esgat am suaaP ensameque
séculoi mport ânc i a dobras ile i rada poes i aquadrono

relação c ron i st aenquant oEntretanto, Manuel B ande i rac om ao

h ispano-p1ural foi , de t emassobretudo quando t rat ouque

não até estudoamer i canos, momento.encontramos, que oumo

o coloque
temas na imprensa brasileira.

interesse de Manuel Bandeira em

d enasc i docultura h ispano-ameri cana t enhaconhecer suasa

relações de amizade com o poeta santista Ribeiro Couto,

escritor e embaixador mexicano Alfonso Reyes.

*(...) Naquele teipo eu, com ainda hoje a 
quase totalidade dos nossos hoiens de letras, ignorava até a existência dessa 
figura que, no entanto, já toda Atérica e a Espanha reverenciava! cobo ui cíbo 
da cultura hispano-aaericana. Alfonso Reyes falou-ae então largaiente de Pedro 
Henríquez-Urena, dos seus livros, da influência profunda por ele exercida 
sobre a bocidade universitária do México.’

Manuel Bandeira

na divulgação desses

de Andrade e com o

XX.“

recupere e

suas cr 3n i cas,

com Mário

Podemos conjecturar que o

como um dos precursores
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ocor r ida depai ,Sabemos morte de anocom noq ue a seu

Curvelo (RJ) , ondeBandei ra Rua1920, Manuel muda-se dopara a

pensãot ambém de■futuro amigo R i be i ro Cout o,residia nao

Em Itinerário de Pasárgada (1954), *0s Sapos*o autor deD.Saara.

* i nf1uênc i a * am i go Ribeiro Cout oi mportante dorevela-nos aoa

São Paulo,1 i terár i as Jane iro.nov i dades do R io demost rar-1 he

Espanha e Hispano-Américas

"confi dênc i a"Nest a de Bandeira revelam-seManuel

porquêd i reção c onst ant edeaspectos doque se movem em sua
divulgar temas das culturas brasileira.curiosidade em conhecer e

c omentadoh i spano-amer i cana. 0 primeiro aspecto sera

Már i o Andrade,dede Manuel Bandeiraencontroser i a como

possibilitado por Ribeiro Couto.

c orrespondênc i a até c ert ai ntensaam i zade, umaeme mesmo

* i nf1uênc i a’ Macunaíaarec íproca b ardoentre aut or de e oo

Não c ont udo, categor icamente.Bandeira. podemos, af i rmar, que

houve um diálogo sobre cultura hispano-americana entre Bandeiraa

até o presente momento.pois não encontramos, documentos

Már i oTodavia, sabemos p ub1 i couAndradedequeo comprovem.que

d a 
com 
os

More ira, 
Andrades, 
1 er em 
Mar i ano 
est ava 
desva i r i smos 
farej ador 
Espanha 
AIfons i na 
seus 1i vros.

para 
porque 
na

H i spano-Amér i ca 
e outros

R i be i ro 
com a 
com 

em São 
quando Már i o 

d epo i s em 
ainda 

receber de boa cara 
Ribeiro Couto, grande 

literatura da Itália, 
(correspond i a-se 

argentinos), me emprestava

e Már i o,

Couto, foi por intermédio 
nova geração literária do 

o Ronald de Carvalho, Álvaro 
Paulo com os dois 

veio ao Rio para 
casa de Olegário 

i néd i ta. Eu Já 
boa cara os 

Cout o, 
da

européia e

Tal encontro se transformaria em

Cavalcant i, 
e Oswald, 

de Ronald e 
Paulicéia Desvairada, 

preparado 
d e Már i o, 

de novidades 
e da 
St orn i 

- 3»

*(...) Mas voltando a 
dele que tomei contato 
Rio e de São Paulo, aqui

D i 
Már i o

c asa 
a sua 
bem i
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Diário Naci onalJ ornaiargent i nasobre 1 it eraturaart i gos n o

Már i o de1928."* Lembraríamos,de 1927 ainda, quee

Andrade se identificava com autores hispano-americanos, que seo

n ão éclaramente, ensaio ■Apercebe, quando escrava queseuem
B ernardod eIsaura", d e cert o modo parod i aque o romance

Gu i marães ch i1enoA Escrava Isaura (1875), menc i ona poet ao

Uicente Huidobro (1893-1948):

pura:

Már i oprát i ca deempreend i daSubst anc i alment e, poressa

demonstrada no estudo Na Ilha de Marapatá (MárioAndrade pode ser

de Raúl Antelo.h ispano-ameri canos) de aut or i ade Andrade

t odosi mportante estudo, desdobraNest e aut or r esgat a oso e

contatos efetuados por Mário de Andrade via revistas, man i festos.

sent ido.Nesseautores h ispano-amer icanos.1i vros de sobree

sub1i nhar íamos perceberfragmento 1 e i t or apossaum para que o

Már i oimportância pr ópr i a dedede tais contatos obrapara a

Andrade:

L 'Espr i t

repercut i do"art igos-ensaios" tenhamPoss i velment e, esses

depr i me i rode Manuel Bande ira. pois.no pensamento em

cr6n i capubl i ca t emaP r i m e i r a de1931 ,deagost o sua

será 
seu

um 
de 
de

(...) 1eva a
homem at i ng i rá 

modestamente os 
da 'criação

publ i ca 
Trat a-se 

por Mário 
em 1923.

"(...) Criação pura: 'Mas 
conclusões e progressos, é 
na futura perfeição de que 
primitivos o ideal inegavelmente 
pura’ de que fala Huidobro."”

essa i novação
por ela que o 

somos apenas e
grand i oso

’(...) Em abril de 1921, L'Esprit Nouveau 
segundo texto de Huidobro, mais programático. 
'La Création Pure', que será aproveitada 
Andrade para elaboração do seu desvairismo.

entre os anos

lê os
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Ualdés"Peredah ispano-americano, intituladaespec i f i cament e

Não devemos t ambém, do respeito de Bandeira

<1926)

então.Lembrar íamos,t emas da bras ile i ra.cultura deaos

cr ôn i ca ‘Már i omenc i onar intitulada qualde Andrade',a na

Bandeira tece comentário sobre "Poemas da Negra"!

’ 1i ção" quandoParece-nos Bandeira est aprat i couque

dest i tu ído e1ement osd aquelesd i rec i onou P ensament o,o seu
c ult urad i vulgar"exot i zados", ass i m melhor c onhecer apara e

possível exemplo da praticidadebras ileira bras ilei ros. Comoaos

1 i cão. 1embrar íamos Bande ira1946,volta dedessa porque,

Apresentação da Poesia Brasileira. Estapub1i ca ensaio obra ,o
língua espanholan ão. seráco i nc i dênc i a t raduz i da porpara aou

1951e publi cadapoeta mexicana,Ernestina Champourcin, oc omem

Poes ía Brasilenat ítulo mexi canaed i t orapela1 aPanoraaa de
É ed i t or,notarc ur i oso emque o

datada de 5.4.1945, afirma que!carta a Manuel Bandeira,

Negras 
nos

Bras i1 
coisa 

é

i vez, 
de

nas
nos

modern i st a, 
não lhe deva alguma coisa.
no rastro deste abridor de picadas.

"(...) Negras e cidades 
Mesmo nos brasileiros, 
tentativas de assuntos 
se 
os 
se 
em

e Poesia Platense'.7

com relação

Fondo de Cultura Económica.1*

ao tratamento dado pelo autor de Losango Caqui

nos esquecer,

exóti cos. 
nas nossas 

tratamos como 
para nós e nós 

c orno 
de sorte que 

há nela de mais profundo, 
ficamos nas exterioridades 
lição que nos dá o poeta! 

salvo talvez o Oswald de 
êle são os dois temperamentos poéticos 
duas personalidades mais marcadas que 
poeta modernista, grande ou pequeno. 

Os grandes fizeram estrada 
■ e

do Brasil são temas 
Uma coisa cacete 

nacionais é que os 
fôssemos estrangeiros! não são exóticos 
exotizamos. Falamos de certas coisas brasileiras 
as estivéssemos vendo pela primeira 
vez de exprimirmos o que 

isto é, de mais cotidiano, 
puramente sensuais. Mais uma 
Porque êle nos tem dado tantas! 
Andrade, que com êle são os 
mais originais, as 
possuímos, não há 
que 
real
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se

aF i rmação permeabi-Fica, ac i maassim. ev i dent e ana

d i alóg i ca cultura1 idade Bande i raManueloperada com apor

Outro aindadado relevante queq ue c omparece,

crôni ca, é ideali zadoi mp1i c i t amente, projetodaquelenessa o

íntima realidade dopelos modernistas brasileiros de "descobr i r a

oposição v i são detalhescr i adaBrasil, externa P orem a uma
contribuição de Bandeira éexót i cos p i t orescos aqui ,e ae

à confidência de BandeiraDevemos neste momento.voltar.

It i nerár i o Pasárgada anter i orment e,c i t ada(1954),de paraem

poss ivel ver i F i cadesdobramentocomentarmos sobre emsequeum

relação novi dades.most rar-1he* Farejador * R i be i ro Cout oao ao

cultura hispano-americana.notadamente as que

Ribeiro Coutopart irPodemos dessas novidades,supor que a

ve i aaqueladespertou de Manuel Bandeirapensamento queno

desaguaria tanto na atividade de professor de literatura hispano-

t radut or alguns poetas,amer i cana, quant o d e de porc ornona

José AsunciónRubén Dar ío,Inés Cruz,' exemplo: Sor Juana de 1 a

entre outros.Silva,

de 
que

considerável.±a

’(...) Hemos concluído ya la lectura de su manuscrito 
sobre "La poesia brasilena’ y nos parece, desde luego, 
excelente. Le confieso a usted que me produjo alguna 
perplejidad la inclusión que hizo usted al Final de él de 
una pequena antologia de la poesia brasilena. Pensándolo 
mejor, me ha parecido atinadisima la idea, pues a pesar 
que en el transcurso de eso estúdio se incluyen con 
bastante Frecuencia trozos ilustrativos de vários poetas, 
la verdad es que nuestra ignorância de las cosas 
brasilenas en general, es de tal magnitud, que se hace en 
eFecto indispensab1e esa pequena antologia.

se relacionam com a

brasileira e a hispano-americana. Culturas em trânsito.
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R i b e i r oManuel Bande ira. amigo d eAssi m, t ornarseao

pôde estabelecer amizade também Mário de Andrade,Cout o, comc om

vár i os (Literatura,bras i1e i ra segmentoscultura seusema

Mús i ca, P i nt ura, Arqui t et ura, Dança, etc.),

emba i xadorh i spano-amer i canos,escr i tores p r i nc i palment e com oe

mexicano Alfonso Reyes.

Sabemos que do Rioescr i t or mex i cano residiu c idadeo na

país,de Janeiro como embaixador 1930de deentre eseu os anos

1934. Est e f at o, aparentemente distante do autor de Libertinagen

i mport ânc i a,(1930), ganha espec i almente 1 emos dequando o n orne

intitulada "Pedro Henríquez-Reyes,AIfonso

Urena". Nela, morte dopercebemos Bande ira. comentarque aao

dom i n i cano Henr Íquez-Urenapensadorescr i t or Pedroe

Reyes.est ardalhaços, Al-fonsomenc i ona, am i zadesem sua com

crôn i ca,através Bandei rasabendo, dessaF i camos quemesma

apr i morar-seerud i t o mexicano desejavacônsult ava quando emo

questões relacionadas "poét i cas", ‘definição do etc.verso',a

citaremos um fragmentosleitor possa conferir.

Eu 
que

foi 
número 
foi

e com alguns artistas

Para que o

sua crôn i cac i t ado em

"(...) Eu tinha procurado o saudoso embaixador mexicano 
para que êle me auxiliasse numa definição do verso, que 
precisava para as minhas noções de História das 
Literaturas. Alfonso Reyes ouviu a minha consulta e, sem 
dizer palavra, foi a uma estante e retirou de lá uma 
brochura - um número da revista argentina Valoraciones. 
Entregou-ma e foi então que falou: "Aqui tem você a 
última palavra sobre o assunto". Era o ensaio de Pedro 
Henríquez-Urena intitulado "En busca del Verso Puro", uma 
formidável pesquisa através de todas as literaturas em 
todos os tempos para chegar a uma mínima definição do 
verso. "13
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c i tacão. b ar dose evi denc i a part e d onest a0 porque

relação émex i cano *,’saudosoBande i ra emba i xador aem ao

existência de respe i t o frequentet empo d eum e ao mesmo um

diálogo realizado entre dois. Podemos, 1embrar-nosainda, deos

outras evidências de amizade estabelecem entre Bandeiraque se e

A primeira é quandoReges. p oet a eterniza de amigoo nome seuo

■Rondo dos Cavalinhos',mexicano em encontraseu p oema que se em

Manhã1 i vr o Estrela daseu

ep ígraFe seuem

r ec íproco, poisF i nalment e, est e r espe i t o Foique emnos,

Bande i ra depoimento deManuel (1936) , encontramos um

admiração pelat ambém.r evela, proFundaAIFonso Reyes que uma

inteligência de Bandeira!

poder íamosmomento, algumasesboçarNest e P equenas

porquêobservações comentarde t ent at ivas dedo asnossas

inFluências recebidas das amizades de Manuel Bandeira com Ribeiro

Mário de Andrade e mais tarde AlFonso Reyes.Cout o,

aF i rmaçãoprópr i a d eParti mos, primei rament e, da

Bandeira que se encontra em Itinerário de Pasárgada <1954):

puer i 1 
en 
de

1 as 
esa 
que 
e 1 
a

es 
que 
en 
de

F i gurar se 
solo por 

c omenzado

<...) Cuando 
Bandeira, 
más o menos 
verdadero 
hombre de 
ev i denc i as 
van i dad 
vivi mos 
hecho 
devoramos. '

se es 
cons i dero

ileso, 
rasgo 
su i 
humanas

que 
la mejor
que las

Hoaenagem a

<1936); a outra homenagem é quando

livro MaFuá do Malungo <1948). Parece-c i t a-o em

un poeta de la sensibilidad de Manuel 
que el 1 legar a los cincuenta anos, 
por estos tiempos que corren, es un 

> de heroicidad. Porque yo no creo que un 
inteligência, cuya obra se Funda 

más inmediatas, participe 
muchos comparten, al 
época da la historia 

máquinas hayan
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e

aF i rmação, demonstrar,t ent amospar t ir dest aA sua

através dos exemplos comentados anteriormente,

Estes comentários,i nFluênc i as incorporaram ao seu pensamento.se

porém T não pret enderam cr iar t r i ndade pat ernal, queuma em

i nclu i r íamos AlFonso Reyes, sobre Nem tampouco.seu pensamento.o

poss íve i s r a ízesexaust ivamente.i nvest i gar, d eas suas

preocupações reali dades bras ile i ra h i spano-amer i cana,c om as e
at i t ude aproximaria daquela A1fonsotalpois denos

que Jorge Luis Borges -Fala “Tlon, Uqbar,de cont oReyes, em seu

relação às pesquisas de ‘índole policial*!Orb i s Tert i us", em

então.1 i m i ares,Ent rev i st os oesses parapassemos.

cronista de temas hispano-americanos, Manuel Bandeira.

mu i t o 
amados 
- ve i o

homem 
Cout o, 
Sema i n, 

- 1 s

i mpac i ênc i a

R i be i ro 
com 
James,

Cout o, 
os seus

’(...) A
saudável,

■(...) En vano hemos desordenado las bibliotecas de las 
dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas 
Fatigas subalternas de índole policial, propone que entre 
todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y 
macizos tomos que Faltan! ex ungue leonem*.14

em que medida tais

juntar-se a

i nFluênc ia do 
do poet a Ribeiro 

simbolistas de segunda ordem - 
de Mário de Andrade.
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2. GARATUJANDO CRÓNICAS
Manuel Bandeira, enquanto cron i st a, colaborou nos

seguintes jornais! Corre i o de M i nas. Ju i z de Fora (1917-1919);
Diário Nacional, São Provínc ia,Paulo (1927); Rec i -Fe (1927); 0

Diário daJornal, R io Jane i rode (s/d); Noi te. R i o de Jane i ro
Manhã,(1932-1933); A R io de Jane i ro (1941-1943); Jornal do

Folha da Manhã, São Paulo (1955-1961).Brasi1, Rio de Jane i ro Ae

cr Sn i cas1963part ir dos 1961 semana i sanos escrevee para o
"Quadrante", da Rádio Ministério da Educação cr ôn i casprograma e

Rádio“Vozes C i dade",da da Roquetebi mensa i s para programao

Pinto.

ininterrupta atividade como cronista, BandeiraNessa quase

cons i derável versat i1i dade de t emas. Feli zmente,percorreu uma

Crónicas da Provínciac r 8n i cas encontram-se comp iladas em:essas

de Otávio Tarquínio Sousa),(nota preliminardo Brasil Flauta de
(not a prel i m i nar de Antonio Cândido),Papel Andor inha, Andor i nha

(seleção de Carlos Drummond de Andrade), Os Reis Vagabundos e
■ais 50 crónicas (seleção Feita por Rubem Braga e depois revista

ColÓqui OBande ira).Manuel Un ilateralaenteaprovada pore

indicações referentes à seleção à organizaçãoSent i sentai ( sem e

porém. muitas crôn icasAcred i t amos,dos textos). se perderamque
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t er em sidov i rt ude de, adverte St efan B ac i u,c orno nosem

efémera"revistaspub 1icadas d e Contudo,em o

c r ôn i casconJ unt o de c ompi1adas 1 i vros perrai te-nosn esses
t emát i caversat i1i dade Manuelobservar operacionaii zadaa p or

Em relação ao tratamentocron i st a.como

1embrarí amos G i ovan it emas,dado das palavras dea esses

Pont i eros

então, BandeiraPodemos, adm i t ir Manuel aoque
c ali dose ópiocr ôn i cas,"garatujar * criou, verdade,suas na um

Atravést emát i co. conj unto dede 1e i t ura dopormenor i zada suas

cr ôn i cas, de maneiraBandeira permite-nos conhecer, osP razerosa,

múlt i p1 os un i versaibras ile i ra,c ult ura i s v idaaspectos da e,

Ev i dent ement eh i spano-amer i cana.dasobret udo, op araque

aquelas crónicas t rat amrei evarpresente estudo queprocuraremos

dos aspectos culturais da América Hispânica.

at ét ítulos momento,presenteOs encontramos, oque

relacionados ao mundo hispânico são os seguintes!

Andorinha, Andorinha

"Pereda Valdés e Poesia Platense" 1.8.31

"Grande da Venezuela" 4.6.58

mesmo 
e

"(...) 
exigência 
1i t erár i os, 
abordagem 
brevidade 
sobre 
de 
escr i t or

foram 
c om 

escr i t os 
não 

verdade, 
um grau 
compreensão 

- ± e

Mu i t as 
de

crôn i cas
compromi ssos 
esses

d i sc i pli nada,

escr i tas pela 
sup1ement os 

revelam uma 
importando a 
sua cr ít i ca 

extraord inár i o 
para um

duração".

de suas 
atender 

mas 
clara 

do assunto tratado. Em 
autores estrangeiros mostra 

tolerância, discernimento e 
que viajou relativamente pouco.

Bandeira em sua atividade
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'Mestre Garcia Monge’ 11.3.59

'Conhecimento de Carrera Andrade’ 1.1.61

Flauta de Papel

"Pedro Henríquez-Urena* s/d
’Hered i a’ s/d

’Mar i ano Brul1 ’ 20.6.56

"Uma Ant olog ia’ I 22.7.56
II 25.7.56
III 29.7.56

"Lembrança de Gabriela* 13.1.57

'Poema para Cordas’ 20.1.57

‘Homenagem para Gabriela’ 27.1.57

5.6.571”’Sarmi ent o’

uma crónica que trata de maneiraPodemos enumerar, ainda,

indireta os temas hispano-americanos:

Colóquio Unilateralmente Sentimental
’A Canção de Dixie’

não intencionamosevidente para o presente estudo,que,

cont eúdo,coment ar, dessasexaust ivamente, t otali dadeo nem a

cr ôn i cas. Acred i t amos tal 1e i t orprocedimento agastaria eque o

r everberaçãomuito provavelmente prejud i car i a r eal i zada pora

Bande i ra quando ’ garatujou’, geral, t emasde mane i ra emuma os

cr ôn i cas. pudéssemosAssim, d eli m i t arsuas que nossospara os

comentar i os, alguns desses t ítulos.a 1eat or i ament e,seiec i onamos,

Entre eles. citaríamos os seguintes:

s/d=*
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“Pereda Ualdés e Poesia Platense*

“Pedro HenrÍquez-Urena"

“Uma Antologia I, II, III’
“Hered i a“

“Lembranças de Gabriela"

“Sarm i ent o“

prát i caAdot amos de subi i nhar algumas ”passagens-a

cr ôn i cas pudéssemospa isagens“ dessas ■forma,dessapara que,
comentar i os. porém,traçar alguns Acred i t amos , qualquerque

observação, d inâmi capr i nc i palment e quando deparamosn os c om a
crôn i cas, est át i ca.reali zada Bande i ra r esult apor em suas

poet as, escr i t ores , pensadores.Eventos, ant olog i as se reverberam

crôn i cas“garat uj ador’ Manuel“not i c i ados‘ pelo dequando

Bandeira.
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3. PATCH—WORK
Valdés"Pereda PoesiaComo af i r manos anteriormente, e

primeira crôn i ca<1.8.31) cons ideradapode ser a em
Manuel Bandei ra t emat i za d a culturaaspectos h i spano-que

Nessa crónica,amer i cana. t emas desencade i amque sec omparecem e

revelam uma preocupação importante visitanot i c i ar do poetaaem

Vaidés nós" .urugua i o Pereda "passou quinze d i as entreque

1e i t orbrindaColoquial af et i vamente, Bande i ra o ae c om

descr i ção q ueque

aliás Já tinha pelaadivinhado com que meeu

desde o aparecimento da Casa Iluminada*, é evidente qued i st i ngue

Bandeira não Plano pessoal; noticiaest r i t ament e, numpermanece,

conferência pronunciada por Pereda Valdés sobret ambém 'Poes i aa

conferênci a, BandeiraUrugua ia*. Para falar dessaNat i va se

"não deixeianed ót i co: deutiliza, i ron i cament e, f at ode um

espéc i et ão ressab i ado ando dater rece i os,os meus

distingue o conferencista Pereda Valdés,conferenci st a. * Todavia,

"Pereda Valdés é um desses esp ír i t ospr i nc i palment e ao aíirmars

mús i ca de câmera. amb i ent e rico deque pedem. pequenoocomo a

afetuosas afinidades."

c orrespondênc i a

P1 at ense "sai

faz de Pereda Valdés como "um excelente amigo.
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Em outro momento dessa crónica,
historiciza sobre foi pronunci ado B ande i r ana

rápido perfi 1 evoluçãotraça da d a poes i a gauchesca. Paraum

tanto, menci ona ‘bravos propagadores de i deal 1ocali st a,os um

tarde Echeverría,Moreno, R i vadav i a, Mont eagudo, ma i s A1 berd i ,e
Sarm i ent o r Juan Cruz Varela’. D i scorre. ainda. sobre os PAYADORES

■Foram linguagem americana"de arteque os precursores uma umae
t ambém gaúcho do Mart ínnat i va " , refere F i erro * ."tipoe se ao

ideiaPara 1 e i t or ter deque o possa uma como se expressa,

gaúcho Mart ínest i1i st i cament e, est e Bande i ra “ilustra

pungentes do Testamento de Villon":

F i nalment e, Bande ira ’pouca g ent eadverten os que

Martin Fierro o Santos Vega de
Ascasub i o Fausto Criollo de Estanislao del Campo*. Entretanto,e

afirma que tal-fato

obras " os falsapreconceitos da cultura d os professores das

Un i vers idades.

F i erro, 
t 

pouco à maneira de certas estrofes

conferênc i a.

"Para él son los calabozos, 
Para él las duras prisiones; 
En su boca no hay razones 
Aunque la razón le sobre. 
Que son campanas de paio 
Las razones de los pobres.

que as tinham no mais professoral desprezo*.

havia contra essas

com duas sextilhas que soam um

o que

"era natural", pois no Sul

Si uno aguanta, es gaúcho bruto;
Si no aguanta, es gaúcho maio. 
ÍDéle azote, dele paio!
(Porque es lo que él necesita!
De todo el que nac i ó gaúcho 
Esta es la suerte maldita."M

podemos pensar que o autor

conhece entre nós o e r ar íss i mos,
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Infeli zmente, Bandeira, poesi aantes de passar para a

não da poét i camenc i ona importante veia "negr i st a *gauchesca, a

de Pereda Valdés. Recordaríamos, al i ás, diálogos mantidos peloos

autor uruguaio Cataguazes.r ev i st a de Como sabemos ,Verdec om a

número,t erce i ro publi cado 1927, Mar i anovembro deem seu em

Clemênci a i1ust ra * La Gui t arra negros" dede 1 oso poema

Uma última observação

Manuel Bande i ra, c itar palavras de Hilário Ascasub i sobreasao

( "Par is não é paraíso daParis t odos t erra...p ara os o

Não, paraíso de homem estácada t er r a d i 2o

"agradarão, paul i st a Már i otais palavras certo. deest ouque ao

esta afirmação de Manuel Bandeira não éAndrade". Parece-nos que

ent endê-1a poss ívelgratuita. medi da podemosna em que umc orno

Már i o"•flagrante" 1e i t uras Andradede d os de deart i gossuas

Lembrar íamos.poes i a 1 i t erat ura modernista argentina.sobre e
"at raçãoentão, de Már i odo art i go sobrede Andrade a

da França e atração nacional", o 1e i t or pense sobre estapara que
nossa hipótese!

atração da

crónica,aliouAcred it amos, portanto, Bande i ra n essaque

conferênci a poet adoi nd i ret ament e, i mport ant eainda que a

gente- ao

n i nguém 
o 

em

Ildefonso Pereda Valdés.583

Acho que
Gú i raldes

t al qual mente 
sul-amer i cano 
se ajuntaram 

bem aceitas as
a

natal.")84

"(...) Acho que ninguém não 
Ricardo Gúiraldes o momento 
justamente porque em ninguém 
tão conscientemente tão equi1ibradamente 
duas tendências em que a gente se 
França e atração nacional.

que merece algum comentário é quando

representa 
psicológico 

como nele não
e 

debate!

que versa

homens
i 

na sua



24

uruguaio Pereda Ualdés de Mário sobrede Andradeos art i gosc om

literatura modernista argentina.

presente capítuloep ígraf e•Fragmento utilizado0 como ao

Henr íquez-cr ôn i caencontrado 'Pedroi nt i t uladapode ser na

Nessa crónica, como sendoque nos permitimos considerar

s i gn i F i cat iva, demu i t o Manuel Bande i ra do autort rat a da mort e

Ensayos Críticos é evidente<1905). citado fragmento aut o-No a

i mport ant edo desconhecer "naquele tempo"censura a

Henr íquez-intelectualat i v i dade do P edr opensador dominicano

Drena, embora diga que "ainda hoje totalidade dos nossosa

i gnorava atéhomens de letras. no

Já t oda Amér i ca dosEspanha reverenciavamentanto, ume a como

cimos da cultura hispano-americana".

dessa cr6n i ca t alvez r es i dai mportant e significado0 no

Justamente Alfonso Reyes para noticiarfato de Bandeira mencionar

de Pedro Henríquez-Urena. "foi profundamort e Como sabemos, aa

'Gratai nf1uênc i a Urena evocarád e Reyes,em que a em

UrenaPort ant o, i nf1uenc i a R eyes sugere aque

Urena.ensaio "En SemBandeira ler busca del Puro ’Verso deo

dúv i da v i vênc i as,entrelaçamento afirmamosdeum como

Cog i t amos 1 erant er i ormente. a i nda Bande ira.Manuel oque ao

obra de Urena, crôni ca. terconjunto da afirmacomo P ossanessa

de Estúdioaqueledeparado pensamento do aut or de Horasc omse

"não i dé i aadot a de un i form idade de(1910) processoaque

o fato de poder atribuir a toda

doconcedendo un idade esp ir i tuaidest i no comum, aum

- aa de Urena podecont i nent e. est eParece-nos p ensament o serque

quase

a existência dessa figura que.

Companh i a" .527

Urena" -2‘

poesia e

histórico mas a América Hispânica

cron i st a por
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traduzido d i álogo entredeempenho Bande ira apr i morarno em o
e Hispano-América.Brasi1

Na crónica "Uma Antologia I' (22.7.56), Manuel Bandeira
publicação da Anthologie de la Poésie Ibero Américaine,

de Onís.editada por Feder i co Destaca a

□ n ís Antologia de Poesia EspanolaFeder i co de de 1 ae sua e
H ispanoamer i cana está(1934). Segundo palavras, tal obrasuas

tornando quase mítica.*se f o i

úl t imo parágrafo dessa crónica,No Bande i ra enfat iza a
'ideia cap i tal reflexão sobreuma a
relação da poes i a h i spano-amer i cana europé i a. Podemosa

ref1exãoadm i t ir est a se aproxima daquela deque sua

coex i st ênc i aest abeiecer entre culturas d iferentes,uma como
Porém,dissemos anteriormente. a

r ef1exão 1i t erár i os Amér i cad i z respe i to t empossua aos na
H i spân i ca í

*(...)

é

cr ón i ca segu i nt e,Na " Uma Antolog ia II* (25.7.56),

questãoManuel Bandeira retoma do t ext o ( ‘Urnaanter iora

é.I'), i st oAntologia da capac idade do amer i cano d e n ao

af i rmação,nenhum passado. Para J ust i f i carrenunc i ar a essa sua

do estudo de Onís* através de 
i 
com

escolas 
Amér i ca, 
passado.

t empo 
n ão 
bem
o

nela
Na Europa, 
defini das;

a

importância do hispanista

para nós, americanos, esse 
contra as aparências, a 
puro reflexo da poesia 

épocas; alguns elementos 
ou passam

“tão esgotada que

noticia a

coexistência que comparece nesta

Muito simpaticamente 
europeu fraterno compreendeu que, 
poesia hispano-americana não é puro reflexo 
européia em suas diversas épocas; alguns 
europeus não passam à América, ou passam em muita pequena 
escala, ao mesmo tempo que outros adquiriram nela uma 
preponderância que não tinham na Europa. Na Europa, as 

se sucedem bem delimitadas e bem definidas; na 
coexistem: o americano não renuncia a nenhum 

- 99

sua prát i ca
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três Rubén Dar í o exemp1 o dado poet acita versos c orno

coex i st ênc i a 1 i t erár i os h i spano-1 i t erat urade t empos na

s i g 1 o d i ez antiguo/ y muy moderno;amer i cana s * muy ocho,9 muyy

- Mcosmopolita:/ con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo...audaz,

crónica <a t erce i raNo entanto, Bandeira aponta sua eem
última dessa série) <29.7.56)‘Uma Ant olog ia III-intitulada as

omissões cometidas de 0n ísFeder i copor

da ausência dos autores panamenhospela UNESCO. Bandeira reclama

S i nán, Homero IcazaDemet r i o Herrera, Roque Jav i er,Rogeli o

pa íses:Sánchez; Cost a Rica.dos Honduras, San Salvadore e

"omissão sensível"EnFat i za, ainda, a

y

Fat o " i nt i m i dade“ Bande i raEst e demonstra de com auma
Comenta ainda sobre asliteratura hispano-americana um todo.como

relaçãoOn í som i ssões poet asalgunsFeder ico dede aem

Bopp,RaulMenot t i d el P i ch i a,R i cardo,Cass i anobras i1e i ros:
geração de João Fim,Neto" . PorMeloCabral deFalar" sem na

de Armand Guibert"mancada"menc i ona a

"Evocacão do ReciFe" “Rec i FeMascat es""Rec i Fe dos do porp oema

Em perF i1 do<s/d ) ,

poeta cubano José Maria Heredia y Heredia (cantor do Teocalli de
Ni ágara),Catarata do d i st i ngu i ndo-oCholula da do poet ae

Francês José Maria Hered i a < poet a dosde perFe i t os dossonet os

dos autores:

Cardoza 
Coronel 
Leon 
Her i b 

Em i1i o Bal1agas, i

Ant on i o
Novo, 

Cerruto, 
Flor it,

guatemalteco; 
n i caragúenses; 

colomb i ano;
paragua i o; 

cubanos...

Pablo 
Salvador 
Oscar

Eugen i o
■31

" Hered i a ‘ “

"(...)
Cuadra e 
mex i cano; 
boii v i ano;

des Colporteurs"

Arag ón, 
Urt echo, 

de GreiFF, 
i Cervera, 
Mar i ano Brul1,

ao traduzir o seu verso

Manuel Bandeira traca um

em sua antologia editada
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t ambém,Troféus). peloed i t ada1939 foideInforma, que no ano

Educac i ón, Benef i cenc iaSan i dadConsej o Corporat ivo de a9

Antologia Herediana. pág i nasB ande ira,Contudo, percorrer asao

* t i vedest a antolog i a, d epara-se sonet o de Bocage:c om um a

está apresent adode encontrar sonet osurpresa um que como

produção original não tradução de dosdepassa ummas que uma

belos Bocage*. nestama i s sonet os de Parece-nos suaque

de vár i as* surpresa * revela aquele profundo conhecimentose seu

Não1i t erat uras. Bande ira foi ,d evemos Manuelnos esquecer que

do Colég i o D .Pedro IIalguns professor depor anos,

catedrát i code de(RJ) part i r do 1943,e, a ano

F i1osof i ada FaculdadeL i t erat ura H i spano-Ameri cana Nac i onal de

(RJ) .

Em * Lembrança de (13.1.57), Bandeira, para

noticiar falec i mento da poet a c h i1ena Gabr i ela M istral ,o

afet i vament e, seus encontrosrememora,

Desolac ión (1922). Conta-nosde certa pergunt ou aq ue vez

Gabriela Mistral * sendo

t ão debonito Luc i 1 a adot araverdade i ro Godoyo seu nome o

certamenteGabriela Mistral,

'yo t en í aáspero. * Tont er ía ela.de r espondeu-me gran

admiración por D'Annunzio y Mistral*.

visitá-lat ambémF i camos Bandeira,sabendo emque ao

própr i oPetrópolis. saía 1 i vros. elecarregado de pois como

1i teratura h i spano-amer i cana* sab i a-me professor deafirmas e

t ornart empo conheci dosquer i a ajudar-me ao mesmo os seuse

af i rmaçãoamigos da América espanhola*. Parece-nos nest aq ue sua

1 i teratura

professor

n i na *,

Gabr i ela**4

menos belo que o outro e um tanto

em Petrópolis com a autora

o porquê de sua escolha pelo pseudónimo



28

culturalaquele entrelaçamentoconfirma-se ma i svezuma

Desse modo,v i venciado Bande ira vida.longo de n essapor ao sua

iminênciacr ôn i ca, Bande ira. notaest eve deque escrever ana

i nt rodut ór i a pôdeMistral, h omenagear,d e Gabr i elaaos poemas

ainda que postumamente. "sorria de soslaio".a poeta que

c r ôn i caNa Bandeira comenta sobre(5.6.57),

‘bela colaboração*leitura da Maronede Gerardosuaa para o

SUPLEMENTO LITERÁRIO de La Nación. comentar i o. o t emaSegundo seu

dessa colaboração gira torno do diálogo de Gerardo Marone comem
h i span i st a Mareei Bat a i 11 on , sobre Sarm i ent o.o em

L i ge i rament e, Bande i ra t ece sobre "part i culara

atração", por parte de Mareei Bataillon, pela "■Figura do autor de

que ele próprio traduziuFacundo, para

crôn i ca,últ i mos parágrafos dessa d i ssert a sobreNos a

importância argent i na1 i teraturaaut or Facundodo de para a

dúvida.é, 1 i t erat uraverdade i ro ■fundador da"(...) osem

não similar nenhumalivro t emcr i andoargent i na, emum que

Bande ira r econt a(...)". Com t oque de1 i t er at ur a humor, umum

anedót i co, "belareferi do Gerardo Marone,f at o em suapor

colaboração", entre Sarmiento e um coronel!

a
o

Paris,
cons i derações

mas no 
havia

. capitão
Ex" era

o -Francês".

"Sarm i ento'"

República, -Foi Sarmiento 
ia pedir as boas graças

da 
que lhe 

promoção ao generalato.
se recorda, disse Sarmiento, quando Fui pedir 
a capitão e o senhor recusou-ma?

então muito moço, desculpou-se

"(...) Quando Presidente 
procurado por um coronel, 
para a 

0 senhor 
promoção 
Mas V. 

coronel.
- Bem, agora chegou a vez de minha desforra!
□ coronel saiu certo do fracasso de sua pretensão, 
dia seguinte leu, com assombro, nos Jornais, que 
sido promovi do.
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parágrafo dessa crónica. refer ir-seNo terceiro a umao

obed i ênc i am í t i c aBata i1lon "quasesobrepensamento de a
Amér i ca espanhola. Bande i ramil i t ares* de t odah i erarqui as a

t ambém “malnotadamente quando afirmaBrasil,inclui que esseo
não perde,também é ’oportun i dade* depois.nosso‘. Bandeira a

naçõesdema i s h i spano-aprox i mar Brasi1 dasincluir oe

amer i canas.

i
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4. CONCLUSIVAS
Manuel Bande iraDe maneira geral, sequeuma parece-nos

naçõescr ôn i cas ideia converg i rFazerpautou em pela de assuas

Comohispano-americanas e o Bras i1;
nossos comentários ao tratarassinalamos em Bande ira,anter icres,

i n c 1 u í a,t emas h i spano-amer i canos,dos quase sempre, um
atécomentário sobre algum aspecto da cultura brasileira. Podemos

crôn i casBande i ra cr i art ent ou umapensar que em suas
simultaneidade temática Hispânica.Amér i caentre Bras i1 De quee

então, poder íamosmodo, exemp1i F i car, textual mente. est e
simuitaneísmo temático? P arece-nos que Bandeira imprimiu

nãoideiacrónicas aquela do patch-work temático. Ev i dentemente,

trapos temáticos. s i mBande i ra cost uroudevemos masquepensar

'coberta rapsódica quadradosFe i t a deproporc i onouele umaque

Roland Bart hes.aF i rmapoet i cament e,como,

alie àquela reverberação reali zadaPossivelmente este mosa i co se
crôn i cas. 1 i nhasaF i rmamosBande i ra empor em suas como

ideia das aFirmacõesPara leitor possa teranter iores. que o uma
menc i onar í amos cr ôn i ca,ac i ma, Fragment o de qualuma naum

versos",Bandeira discorre sobre * um rapaz equatoriano Faz i aque
cujo título é 'Conhecimento de Carrera Andrade':

em suas

a recíproca sendo verdadeira.

costurados ",r
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• ae>

Não poder íamos aproxi maçãoadmi tir de hum iIdades:uma

entre "caracol * d e Carrera Andr adie do'sapo-cururu’esse e o

* Os Sapos" identificação temática?de Manuel Bandeira? Umapoema

- Somente um parêntese.

m ín i maPortanto, t emos fragmento amost ra donesse uma

Devemos notar, entretanto. tal procedi mento demonstraque um

conv í v i o t ãonatural d e Manuel Bande i ra quando t rat a de t emas

Porém,diversificados da cultura hispano-americana.

diversidade resulta harmónica.talaf i rmar, pois Bandeira,

exerc íc i o i mpr i me poet i c i dadede cron i sta. aquela sua rara

não cr Sn icassimples. 1 eve, superf i c i al. podemAss i m,mas suas

estivéssemos diantelidas poisdos t emas t ratados.ser c orno se

parece-nos c om

t ambém,cultura bras ile i ra. h ispano-amer icana.a seuse, com

le i tores. Entrelaçamentos v i venc i a i s * garat uj ador * dedo

crónicas, portanto.

são
7La

const ante 
m i 

que
são: 

vendo

um tema 
vent ana, 
um dia

ex i st i am 
os seus 
coisas e

"<...)
Carrera
Pedro Sali nas
poesia de Carrera
Registro de tudo o que vai 
mais importante é que o poeta tem olhos 
objetos que a toda gente parecem 
Os seus Microgranas (o poeta provou que 
técnica do haicai existiam no epigrama 
cantar e na saeta), os seus Microgramas são 
desses registros de coisas e seres humildes. 
Caracol?

e
no 

sér i e
Que é o

As Janelas 
Andrade: 

escreveu 
Andrade 
que 

o

poes ia de 
mayor...r 

básicas da 
reg í st ro.

e o 
seres e 

e feios.
espírito e aMi crogranas 

do haicai 
e na saeta), 
r eg i stros de

no seu

na 
prop i edad 

as i dé i as 
viagem e 
em suas viagens, 

para os 
insignificantes 

o 
castelhano, 

uma

Caracol: 
mínima cinta métrica 
con que mi de el campo Dios.

suas crôn i cas.procedimento simuitaneíst a operado por Bandeira em

que Bandeira desejou e buscou realizar "diálogos*

se é possível
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i. SIMULTANEIDADES

No período compreendido pelos anos de Manuel1943 a 1956,

ministrou 1 i t erat uraBandeira aulas de h i spano-amer i cana na

Nac i onalFaculdade de F i1osofi a d o R io de NosJane iro.

poss íve i s "1i;ões de* intervalos* dessas aulas, casa *,suas c orno

exercitava-se em outras atividades: como tradutor publica 1945em

Poenas Traduzidos1? h i st or i ador da 1 i terat urao seu c orno seuo

"compênd i oz i nho" H i spano-Americana2L iteratura 1949.deno ano

Co i nc i dent ement e, 1945 e 1949 profere duas

c er i môn i a* Orações colaçãoParan i n£o*de d e d e d osna grau

bacharéis da Faculdade exerc íc i o1ec i onava. Aindaqueem no c orno
saúda cubano N i colásorador, Academ i a Bras i1e i ra de Let r asna o

Gu i11én chi1eno Pablo Neruda. F i nalment e de 1956,oe ono ano

intitulada

ocasião do I Ciclodas Letras Hispano-Americanas',"Em Louvor por

Conferênc i as nãod e Cult ura Hispano-Amer icana. Todav i a,de

conferênci a * exerc íc i osque estapodemos pensar sua encerre seus

da Hispano-América. Não,dialógicos* a cultura em cartapoiscom

datada de 6 de dezembro de 1956, o embaixador escr i t or mex i canoe

opiniãosoli c i t a bardoReyes d o Bande i raAIfonso sobresua o

tradutor e antologista Campio Carpio:

"(...) Soaos assia: conhecescs e celebraaos 
autores europeus de terceira e quarta ordea, relegaaos ao esqueci sento os 
gênios do nosso continente. Bea sei que os nossos gênios são raros. Bea sei 
que cada uaa das dezenove literaturas hispano-aaericanas, tosada isoladaaente 
não pode apresentar senão uns poucos valores universais. Mas ea conjunto esses 
valores já foraaa ua bloco iapressionante de força e originalidade."

Manuel Bandeira

conferênci aautor de Mafuá do Malungo <1948) profere a

nesses mesmos anos
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esta solicitação. parte de AlfonsoPodemos P orsupor que

Reyes, seja -Fruto daquele c om

a 1i ás, sabemos,de Panorama da Poesia Brasileira, obra, c orno

Méx i cotraduzida 1951*.de ev i denc ia. ainda,0no no ano seque
soli c i t ação, é * freqúênc i a d i alóg i ca' H i spano-entrenest a a

Amér i ca Bande ira.ManuelBrasi1 A1Fonso R eyesoperadae P or e

Respeitos mútuos.
Em relação “exerc íc i o" t radut ór i o Bande i ra ,Manueldeao

dos poetas h i spano-amer i canossobret udo seuemc omparecemque

outro capítulo.t rat á-lo Dest aPoemas Traduzidos, preFer i mos em
comentar i osP oss ível• ma i st raçaracred i t amosmane ira. ser

daqueleparadoxodetalhados, melhor c ompreender queopara

irtude de nenhuma necessidade de expressão própria'* emtraduz i a v

"só traduziu cotej arFeito’;que gostaria de t erou que poemas

t raduções; perceber,originais Fim,os e, por

poss ível, r essonânc i a Manuelt raduz i dosdo dos P oet as pora

Bandeira no quadro da literatura hispano-americana.

F i nalment e, 
ha

Camp i o 
Cuadernos 
que es un

na medida

o autor

’(...) Finalmente, le pido un consejo: EI senor 
Carpio ha enviado a la revista mexicana 
Americanos un "Mensaje de la 1 írica brasilena", 
pequeno artículo sobre la poesia contemporânea del Brasil 
(dos páginas), y luego unas traducciones de poemas de 
Guilherme de Almeida, Castello Csic] Branco de Almeida, 
Ronald de Carvalho ( con cuánta saudade escribo este 
nombre!), Osorio Dutra, Martins Fontes, Jorge Madauar, 
Ary de Mesquita, Casiano Csic] Ricardo, AlFonso Schmidt, 
Paulo Torres. No poseyendo los originales, es imposible 
juzgar de las traducciones, aunque están ’bien parladas". 
La Junta de Gobierno de la revista pregunta a usted por 
mi conducto, y confidencialmente:

iljCampio Carpio es persona de £iar, es 
hombre ser i o?
2) iEs buena la selección que ha hecho?
3) iPor estos u otros motivos cualesquiera 
conviene acoger su colaboración?"3

com suas

seu profundo respeito para
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panorâm i co,Lançando aindao 1harr c onjuntoum que no
" 1 i coesdessas casa *,de podemos v i slumbrar Manuelsuas que

Bandeira mane i rasempreende, d i versasde concomi t ant es, ume

Hispano-América.entre Bras i1 Parae que

vari edade, ■Focal i zamos itens quee

" Oraçzões ’ , "brev i ár i o"projetam Literaturaduasse nas no

* Saudações" conferênci a,Hispano—Anericana. qual ,nas e na na

ali ásr literatura da América espanhola reflete,afirma que " a com

evolução, vár i os mov i mentosa nossa, em sua os seque

sucederam Europa: med i evali smo, c1ass i c i smo, barroqu i smo,na

ultra ísmo.neoc1ass i c i smo , romant i smo, parnas i an i smo. reali smo.

aprimoramento dialógico

De modo geral, força é reconhecer que tem sido assim."

se perceba esta concomitância
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2. "CAVALEIRO DESMONTADO"
'OraçõesManuel Bandei ra duasexpr i me denessasse

vár i osParan i nfo ’ d i £i cultavam1ugares-prob1emaspor que o

rec íprocoalcance pleno entre culturasconhec i mentoe o as

"Orações',bras i1e i ra h ispano-amer i cana. duasLendoe as ocorre

de 1945“, até mesmo questiona c ert os

então,preconceitos vigiam naquele momento. Seiec i onamos,que

parágrafosde cinco podermos esboçar algunscerca para
comentar i os.

parágrafo 'Oração"No segundo da de 1945, paran i nfoo

Bandeira pronuncia as seguintes palavras:

ao

Transparece nestas palavras aquele re i t erado empenhoseu

t est emunhar cultura bras ile i ra. n aqueleem a que a

hispânico. nãomomento, Feli zment e,mundo eler eservava ao se

’empreend i mento * consc i ent i zador, pois naseu

crónica intitulada 'Sol Me i a-No i t e" deda Oswald d e Andrade,

negl i gênc i a

Como a 
i nd iferentes 

nós mesmos'.*

nos que na Bandeira aponta e

"(...) Vejo que pude despertar em vós quando vos -Falava 
dessa pobre e linda gata borralheira que é a literatura 
da América. Como temos sido injustos para com ela! 
desconhecemos! E desconhecê-la é, 
conselho socrático, desconhecermo-nos a

encontrava só nesse
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também notava desprezo generalizadopodemos observar est eque o

irmãos hispano-americanos:do Brasil seus

linhas ulteriores desta crónica. Oswald deEntretanto, nas
ideiacat ast r óf i co ma i si mpr i m i raltera t omAndrade umaparao

otimista quando afirma que!

"(...)

coincidênc ia. •foram saudadosest es dois poet asPor por

Bandeira.

"Oração"à poder íamos.Uoltando ainda, observar que

at i t udeManuel Bande i ra i ncorporar talvez por umaao se

meramente retórica insuficiente conhecedor
demonstravacult ural h i spano-amer i canada mult i pli c i dade que

necessár i o, reinanteultrapassar aindaurgentemente, oera
i nev i távelas duas culturas, éTratado de Tordesilhas entre que.

conselho socrático, desconhecermo-’ i nd i ferent esquando lemos ao

i dé i a-mot en ós ronda estemesmos", nossoocorra-nos queaanos

i dé i a-mot eAté o presente momento. d esdobraestatrabalho. emse

sentimento do outro" proposta por“alt er i dade aodois conceitos!

Antropofág i co Cult urada" Um Aspect oOswald d e Andrade em
• VBrasileira: 0 Homem Cordial "otredad" comentado

que a
Neruda

pode
Sombra,

desprezo que 
de nossos 

esmagamento de
"(...) T ínhamos 
part i c i pava do 
pobres recursos 
uma

América nossa deu dois 
e o cubano Guillén. A 

apresentar quatro
Dona Bárbara, La

para com os

pelo 1 at i no 
conhec i mento 
c i v i1i zados,

amer i cano um 
de nós mesmos, 
perdidos no

fiança torpe ligada à dome dos imperialismos".

ou então por Julgar-se

Mas hoje Já sabemos 
grandes poetas; o chileno 
língua hispano-americana Já 
romances notáveis: Dom Segundo 
Vorágine e Los de Abajo."®

e o conceito de
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Octav io Paz Laber i nt o de la Parece-nospor em que
Bandeira c once it osde f orma est esacenava, precursora, empara

como operador de cultura hispano-americana

espec í f i cotodo. Mas estes conce i t osa reservamos aum

Fim de podermos tratá-los maior profundidade.com

Em outro parágraFo, diz Bandeiras

Nestas palavras podemos perceber paraninfo refuta a

ideia de nós,‘outro", bras ile i ros,f azque o no caso o europeu ,

atédos h i spano-amer i canos norte-amer i canos.d ose mesmo

Quei r ósv i sãoBandeira, "des i nformada" Eça deao recusar a que

nós atétinha de * outros" 1 i t erat uraamp1 i a focoos o a

nort e-amer i cana , demonstrando dessa maneira uma vontade de romper

visão empobrecedoraaquela dac ult uralment edividiacom osque

Amér i ca Amér i caac i ma do Equadordo Norte d a aba i xoe os

Amér i ca i dé i aSul .do Acred i t amos esta encontra nasque se

"Oração"primei ras 1 i nhas " a horad essa formulaquando que:sua

continente que Martivivemos é de triunfoque o

d os 
d os 
de 
de 
d e

t ão

cap ítulo

of
e

Soledad1®

português, 
dos 

dos Sarmientos. 
74. A 
o 

Wh i t mann 
gloriosamente para 

ainda 
sem

Vivemos a repetir, inconscientemente, as palavras 
de desdém de europeus também ignorantes, como essas do 
Eça quando afirmou que Jamais concorremos, os americanos, 
para a obra da civilização do mundo "com uma idéia nova, 
nem com uma forma nova". Não tomou conhecimento, o grande 
romancista português, dos Irvings, dos Emersons, 
Thoreaus, dos Hawthorns, dos Melvilles, dos Martís, 
Bellos, dos Sarmientos. Eça esteve em Havana nos anos 
73 e 74. A terceira edição de Leaves of Grass data 
1860: o gênio profundamente original e renovador 

passou-lhe despercebido. E por desmentir, 
o Juízo europeu 

mest iço de 
ao acaso de 
e enriquecer 
de 1 íngua

de 
original 

despercebido. E por 
a América espanhola, o Juízo 

filaucioso, ainda em vida do Eça um pobre 
Nicarágua, sem instrução regular e formado 
suas leituras de autodidata, ia revolucionar 
surpreendentemente as fontes de poesia 
castelhana’.4 *

como um

e esperanças para

q ue o

sua t raj et ór ia
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'nuestra TambémAmér i ca ’ .chamava de 1 i nhas, podemosnest as
ac ima. Contraaquele ot i mismo referi mos ma i sperceber nosa que
ainda“europeu f i 1 auc i oso " , Bande i ra queesse sugere,

da poesia de Rubén Darío, que refariaveladamente, a

Poét i ca Prosas* 1i nguagem espec ialmentecast elhana", o seua

Profanas <1896).
'.Oração * é d oOutro aspecto desvenda onessaque se

da Educação. Primeiro,enveredament o de Bande i ra pelos cam i nhos

importânciatece da aut onom i asobre que aa

s i . Como argumento,universidade brasileira deve conquistar P ara

ideialembra das palavras de Fernando Azevedos ■ i mp1i ca dede a

cujo i mpulsoun i versai idade r ec1 ama livre obracomoe o exame,

apoia t ornadacr i ador al i menta 1 i berdade, em suase se nae

plenitude de crítica.

depr ec i aparan i nf oEm coraj osament e,seguida. ao
atéUn i vers idadeNovo, ” que deun i vers idade vigente Est adono

àsp éss ó gr i1het aschumbadostinha nome *. Semagora oso

burocrát i cas poss i b i1 idadeacred i t avaD.A.S.P.' Bande i rado na

aut ônoma. * crença" podeEssaun i vers idadede sersuauma

formandos e vitória contra aquelastraduzida como alento aos seus

i mped i am plenoobsolet as da D i t adura Vargas oquenuvens

bras ile i ra.soc i edadedesenvolv i ment o d i versos segmentos dad os

sua depreciação. Bandeira mencionaPossivelmente como coda essaa
Carne i ro1ec i onava,palavras Diretor Faculdadedo da queas em

coerênci aLeão. percebaVale aea para que se apena

relação i nst alavamomentoconfiança de Bande i ra noque seem ao

Polí t i cosredemocrat izaçãoé , setoresBrasil, i st o n osa

comentar i os

importância

c i t á-1as

e de investigação".
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bras ileiros A coerênci atodo. ■fato de que logoresidecomo um no
1 i nhas iniciais ’Oração"dessa vitória donas sua comemora a

"mundo democrático violênciac ont ra naz i-fase i sta’ na Europaa e
no mundo:

no

últ i mos parágrafos,Nos ainda educac i onal,veredana

exerc íc i oBandeira "Oração" ,real i za rquase que nessa sua um
metal i ngii í st i co. Quando, entrelaçadamente. 1 ouva menc i onae o
d i scurso do Mar íaport o-r i quenho Eugen i o Host os (1839-1903)de
profer i do Sãoprimeiros graduados Escola deNormalpara os na
Dom ingos, Bandeira -fundamenta elogio através das palavras doseu
mex i cano Ant on i o Caso (1883-1946)í " a obra prima do pensamento
ético América Hispânica". d et émentrelaçamento nãoMas talna se
a í , oraçãoàquela " i ncomparávelBandeirapois refere. ainda,se

R od ó pôs Próspero’.boca do Professor Parece-nosque na que a

"Oração"met alinguagem presente ev i denc i a quandoquase nessa se

Bandeira esses pensadores auto-percebe ouse compara a see se

" cavale i ronome i a desmont ado". Este desmontado","cavale i roum

hum i1dement e, deseja que formandos tenham como paradigmaos seus

"Oração *, um Hostos e desua um

Rodó , exemplo. Assim, árvorecult i va pensamentodopor a

pedagógico hispano-americano i nt electuai de seus

que
o

os
um

t r í p1 ice 
expressão real 

homogénea 
soc i al

•fundamente 
livre, expressão real de 

sociedade homogénea e 
individual, social ou 

preocupado com o 
entre os povos, 
de um mundo

não a mas os pensamentos vivos de

na sens i b i1 idade

"Nenhuma educação que se não 
objetivo de formar o indivíduo 
sua própria personalidade, a 
harmoniosa, atenta à felicidade 
nacional, e um universo interdependente, 
equilíbrio da comunhão entre os homens e 
corresponderá às aspirações humanas 
melhor."ia
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formandos futuros professores de 1 i terat ura h i spano-amer i cana,e

especialmente quando de Moralpalavras do autor Soc i alsugere as

Eugênio Maria de Hostos(1888), (1839-1903) :

41

àquelasEnfim, Bandeira vincula estas palavras de Hostos

Mart í à mãequando "escreveude nest e mundo verdade aque a e

ternura não são coisas i nút e i s". "Oração',Há portanto,nessa um

carrossel de autores hispano-americanos. s i1ent ement e,Bandeira,

através Méx i co,aprox i ma Brasil, c i t ados,dos pensadoreso a

Argentina, Uruguai, Cuba, Nicarágua, entre outros.Porto Rico,

A "Oração" proferida no ano de 1949 pelo docente Manuel

e1eg íacas domést i cas.Bandeira apresenta t onali dades Come

relação âmbito doméstico. alguns aspectosaut or questi onaao o

serem prejudiciais ao bom desenvolvimento i ntelectual

quinto parágrafo,dos d i scentes. Podemos ler. descrença deno a
ministradas na

Faculdade em que lecionava!

ou

a 
d e 
vos

em 
e 

professor?
Un i vers idade 

d i p 1 orna

o mundo, 
com

1 etras
a essa
1 at i m,

"(...) Acreditais que 
estudar cinco línguas 
delas vir 
neolat i nas 
áfri ca e 
português, francês, 
prémio uma 
1i t eraturas,

eu vos
ao

’Dai-me a verdade e 
destruireis o mundo, 
com a verdade, 
o houverdes destruído. E dar-vos-ei não somente 
da matéria, mas também o mundo que o espírito 
perpetuamente constrói acima do mundo material."13

três ou quatro anos possa alguém 
cinco literaturas o bastante para 

ser professor? Pois o 
nossa Universidade vos 

atribui diploma para 
italiano, espanhol, 

vertiginosa excursão aérea 
que em tal consiste 

Hispano-Americanas, de que sou

darei o mundo. Sem a verdade, 
passo que eu, com a verdade, e só 

reconstruirei o mundo tantas vezes quantas 
houverdes destruído. E dar-vos-ei não somente o mundo 

matéria, mas também o mundo que o espírito humano

curso de
hab i1i t a 

ensinar
e ainda vos dá de 

por sobre dezenove 
a cadeira de Literaturas 

o estupefato e mísero

que pensava

Bandeira na considerável quantidade de disciplinas
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irónico, t emosEmbora tratado de modo nesse

questionamento de Bandeira uma crítica que, na

Já forma ma i sd i sc i p1i nas, conf i gurava deconjunto de suas se

Guardadas as devidas proporções,quantitativa do que qualitativa.

'áf r i ca" atuais un i vers idadesainda ronda est er i1i zaessa e as

bras ileiras.

é quando"Oração’ autorrei evant eOutro momento dessa o

decénio da fundaçãode 1949 ’bali zarecorda que naquele ano se o

r ecordação volt a,desta Faculdade". Para i ncrement ar seessa sua

"centenar i o det ambém, bras i1e i rosentredois dos ma i ores osao

Já D i scorreMundo".t erras Novocultura doi lustraram emaque

importância de RuiNabucoi ntelectual Joaqu i mdesobre ea

"oportunidade" ma i sAprove i t aBarbosa. c onverge avez,umae,a

af i rmar ícultura brasileira com a hispano-americana, ao

a
os

da

se envolveualinha as principais lutasEm seguida,

federação,’ aboli ção, dedefesaNabuco sJoaqu i m nossosaa

definição do sistema monroísta".a Guiana Francesa,limites com a

lutas empreendidas por Nabuco,De todas que umaparece-nosessas

"Oração" Bande i ra deprofer i dadaquelaaprox i ma no anoperse

monroísta,s i st emadefiniuNabucoAo d est acar1945. oque

ou 
ou

ao 
- X A

outro
como

Mart í,

"(...) Soberanamente dotados um e outro para a carreira 
das letras, compreenderam ambos, como os seus irmãos 
hispano-americanos Sarmiento, Hostos, Marti, Varona, que 
era forçoso sacrificá-la a outra, ma i s generosa e muito 
mais áspera e arriscada, - ao postulado da liberdade. 
Justiça, da razão e do bem.

ocupante. 0 resultado é que tudo se estuda pela rama, 
seja, pelo brasi1eiríssimo sistema do "gato por brasa" 
do "fogo, viste a 1 i ngú i ça? " its

ao ensino superior

em que
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"Oração"1embramo-nos das palavras proferidas naquela que depre-

português Eça de"espírito filaucioso" europeu, o

relação tanto à poética norte-americana t ambémQue i r ós, c ornoem

à hispano-americana.

Doutr i na Monroe1 i nhas muito gera i s.Em sabemos que a

resposta dos Estados Unidos à tentativa da Espanha(Í823) foi uma

colónias recentementeameri canasrecolon i zar ant i gasde suas

Doutrina Monroe propunha salvaguardarDesse modo,emane i padas. a

pr i nc íp i osatravést err i t or i al deaut onom i a h i spano-amer i canaa

d i reção. princípios, Volta i reDessespaut avamque se nessa

não podeSchilling destaca três! " a) cont i nent e amer i cano sero
i ntervençãorecolon i zação; é i nadm i ss ível d eobjeto d e b ) a

externos de paísesnegóc i osqualquer país i nternoseuropeu nos e
abst erão d eEst ados Unidosamer i canos f i nalment e c ) see, os

pa ísesnegóc i os europeus".pert i nent esi nt erv i r aosnos
das naçõesprotetorpart i r 4 904,Infeli zmente, do de dea ano

intervirUn idosEst adosh ispano-amer i canas passam aos

drasticamente no quadro político hispano-americano um todo.como

tom elegíaco, Bandeira declara que "mortea

é não muitoandou ela abr i r clarosdebela, esteque ano ase e

sens í ve i s ArturMenc i ona mort e do professornest a escola." a

Ramos, aut or obras paran info "vai eram meadade segundo aque o

a morte dos alunos Giordanaun i versai". Cita, t r i st emente,ainda.

poss i velment ePalmeira",Cohen Geral d Mart ynes, do " bome e

fune i onár i o bana i s.da Faculdade. Lembranças aparentemente mas

convívio harmon i oso docentes.t raduzemque o apreço e o c om os

funcionários da Faculdade em que lecionava.discentes e

Com relação ao

c i am o no caso,
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" Orações *Ass i m, leitura dessas poss i b i1i ta-nosduasa

perceber o quanto o paraninfo Bandeira se empenhou tanto em fazer

problemát i cos Amér i caconfluir aspectos Brasi1, Europado e
Hispânica, constante diálogoquanto susc i t ar formandosem nos um

às h i spano-prob1emas inerentes bras ileiraculturascom os e

amer i cana.

i rá alguns aspectosCur i osament e, Bande i ra retomar

conferênci a"Oração" proferida no de 1945cont idos na suaano em

1956." Em Hi spano-Ameri canas",i nt i t ulada Louvor das Letras em

t raduz i da seguinteret ornada daParece-nos podeque essa ser

década.de ter ma i s demane iras passadoapesar uma osse pouco

Pouco ou muito poucoproblemas ainda permaneci am mesmo lugar.no

então, obr i gação de t razê-1os àBande i ra. v i u-semoveu.se na

na esperança de impeli-los para uma permeabi-vez ma is.tona, uma

reali zável H i spano-Amér i ca.1 idade cultural ma i s Bras i1entre e
Desejos de projetar

ras .

uma avenida de mão dupla entre as duas cultu-
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3. CORDIAIS SAUDAÇÕES
saúda, d eBandeira Pablo Nerudano ano na

p arágrafode No prime iroAcademi a Brasile i ra Letras. a-f irma,

1apidarmente, sobre o poeta chilenos

comentar i os ■Fundaramt ece sobreEm seguida. os que a

Jún i orArar i pe <1848-1911),Bras ile i ra de LetrasAcadem i a

SílvioRui Barbosa < i849-1923),<1848-1910),NabucoJoaqu i m

Lúc i oRomero20 <1854-1901),<1851-1914), de Mendonça Alberto de
José VeríssimoAluísio Azevedo <1857-1913),Oliveira <1857-1937),

<1860-1911), Olavo B i 1 ac <1865-<1857-1916), Ra i mundo Corre i a

não ev i dent emente, deda f i gura excelsaesquecendo,1919),
<1839-1908). Bandeira condena pensamentode Ass i sMachado o

reac i onár i a,"passad i staAcadem i aconsideramdaqueles eque a

proposta revolucionária de Graçarepeli usobretudo depois aque

cont r ár i o, o fato de1924". Para argumentar menc i onaAranha em o

Graça Aranha se encontramsaudados porque muitos daqueles moços

sacr i f íc i o ideias*. Parade t ornarAcadem i a " sem n enhum suasna

lembra que ele própriomais evidente esse seu argumento, autor

que 
hora

19454a

sent ir que 
ma i ores

"Permiti que vos chame assim, não 
sois na hora atual o detentor de um 
potenciais poéticos existentes em todo mundo".

obst ante 
de d os
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Moderna,"Os Sapos" part i c i pant e da de Artedo Semanapoema

não poder ia " aAcadem i a fossesaudar poeta Pablo Neruda ao se

expressãocâmara mortuár i a d ado autorPortugal *de na

conferênci a

segundo parágrafo, "pelaseu fervorAinda, atesta onesse

demonstrá-lo. Ueintecitalivre poes i a" d e Pablo Neruda. Para

canc ión £ ervorde No entanto,desesperada.poemas oanor y una

não n ível t ambém revelac ont emp1at i vo, pois quepermanece no

belos"t ent ou ma i straduzir M ilanoDant e doscom vossosum

'Entrada a la Madera'." Em cápsulas. conceitua aBandei rapoemas,

poét i ca de Sobre una poesia * i mpura,(1935):do autor s in pureza
romântica pela exacerbação express i on i stasent i mento,do seuem

Paramodo erupt i vo de os seuscomprovar

P oét i ca"."conce i t os-cápsulas“ " Art efragmento docita poemaum
poes i aEsse -fato demonstra um convívio amadurecido do bardo c om

nãoc onc1u í mos conhec i asomenteNeruda. Cont udo,de Pablo que

trajet ór iat ambémprofundamente conhec iapoes i a acomoessa

Federico Garcia Lorca"art íst i ca relat ar,do autor de "□da aoa

por exemplos

Alonsoa3Amador eali zadoainda. est udoMenci ona, poro
d i álogomençõespoét i ca Tais t raduzemNeruda.desobre uma

t ambémn ão só poes i aBande i raef et uado ac omc om masapor

■fortuna crítica de Pablo Neruda,

a

na 
más 

de
a

existente até aquele momento.

c erca 
que

man i fest ação’.

"0 Espírito Moderno-.21

"(...) Federico Garcia Lorca, ao apresentar-vos 
Universidade de Madr i , vos de-finiu como * un poeta 
cerca de la muerte que de la inteligência; más 
la sangre que de la tinta". Definição admirável 
vossa vida post er i or veio conf i rmar cabal ment e. "S2a
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"Saudação”, 1embrar íamoscomp1 ementoComo essaa o

ch i1enosobre poet a escr i t o Bande ira. Nele,o por o

t elúr i coLiteratura Hispano-Americana apontadeaut or para o na

poética de Neruda. as palavras que o poeta chileno

"Oração em Louvor da Espanha":

na

Res i denc i a laPoet i cament e, d i scorda do deaut or en
"pequenapr i nc i palment e quando fala det ierra, est e sua y

poes ía" . Não. " suaBandeira desordenadaaf i rmadesordenada e

mantém i dé i a Nerudapoes ia*. Parece-nos degrande que a

ainda não condicionouest a significa‘desordenada" , p orque que se
fôrmaf ormacr i st ali zout ampouco uma ouse emn eme

i dé i a podeAfas i as da poes i a. Essaest er i 1 i zant e . sernossa

própr ias Bande i rapalavras defundamentada que seasc om

encontram mais adiantes

para representar a

renasça *.

Desintegrações atualizantes.

* Saudação N i colásNa Bande i ra citaa e

h i st ór i cas 1 iterar i as Cuba.deaspectos dash i st or i c i za cenas e

ma i s
c omquis 

o 
e 

os 
nas

vida em sua 
a sintaxe para

"Sou um 
terra; 
poes i a 
made i ra 
t odos 
noite, 
não posso, 
de dores humanas, 
movimento de ondas...

Guillén"®5’

ens i mesmado
a minha pequena 

m i st ér i o que
espec i ali ze i meu

que o universo

"(...) desordenada e grande poesia que 
perpétua desintegração renascedora desintegra 

que a poesia

"art i go"24

contemplação da 
e desordenada 

rodeia o cristal, a 
coração para escutar 

desatava na oceânica 
da terra e do ar, mas 

1at ido 
t err ível

na
terra e do 

i me chama, um 
como novo e

expressou em sua

poeta, o
romper 

cerco de 
a pedra, 
soídos que o
silenciosas extensões 
não posso, um tambor rouco

um coro de sangue < -

Recorda e cita
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parágraf o * Saudação *No primeiro dessa aut or d ed i r i ge-se ao

Sóngoro Cosongo <1931) em tom evocativo!

evocação transpareceTalvez d i zer nest apossamos que

aquela sua habitual e

América Hispânica. s i st emát i caTal apreendida quandopodea ser

r elaçãoBande i ra r efere i nt eresse d os bras ile i rosse em aoao

conflito anti-espanhol ocorr i do Cuba . Como sabemos, deem no ano

José Marti lutou incansavelmente pela independência cubana,1895,
Revoluc i onár i o Cubano,Part idoespecialmente quando organ i zou o

P o 1 í t i c a emane i pação ” . 29foi“que daa arma
aproximar culturas que

“Saudação“,dessaEm segundo momento rememora,um
fôlegoi mpr i m i ramhistoriei zando, poet as cubanos novoumque

quanto àà poét i ca Para t ant o,h i spano-amer i cana.cubanatanto

cr ít icarememoração da“grande mestrec i t andoinicia osua

espanhola" Menéndez y Pelayos

1 os

peor

em
da

d i nhe i ro
causa <

■ sta

por ’
Luaces, 

fárrago de 
que la 

la mejor

vosso 
ainda 
a sul 

da 
o 

est udant es 
grandes 
p ovo

se querem diferenciadas.

"(...) MEU CARO POETA - A simpatia que me inspira 
belo país dos dias de minha infância, quando ele 
lutava para alcançar a sua independência. De norte 

interessou profundamente pela sorte 
vivo na lembrança 

que os < 
c idade 

i que o povo ia 
dos patr i otas em

"(...) Quien considere 
Heredia, la Avellaneda, 
por otra parte este 
sentirá tentado a creer 
privilegio de producir 
mundo americano.'a*

intenção que consiste em aproximar o Brasil

e eu tenho bem 
bando precatório 

levavam pelas ruas 
do Brasil pejadas do 

intenção de auxiliar

Bandeira evoca para
se aproximar e

una parte
Milanés, Plácido, 

execrable barbarie, se 
Gran Anti11a tiene el 
y la peor poesia del

versos de 
Zenea y 

barbar i e, 
t i ene

todo o Bras i1 se 
revolução cubana 
espetáculo de um 
bras ilei ros 
bandeiras 
atirando na intenção de auxiliar a 
armas sob o comando de Máximo Gómez.
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Para comentar tal citação. lembra de Pedro Henríquez-Urena

conce it o expressão *.sobre 'luta pela Em segu ida.e seu a

t enc i ona i lustrar Pelayo como asy

Henr íquez-Urena,Pedrode traçando parai elos ent r e poet asos

UaidésHered i a, Zenea, a-F i miando, categor i camente,e que esses

r et ór i co* hav i ampoet as 1ogrado desembaraçar-se aparatodo

pseudo-c1áss i co expr i m i r deli c i osa i ngenu i dadepara ac om

paisagem e a alma de seu país*.

Ma i s adiante, Bande i ra menc i ona poeta mexicano Enriqueo

González Mart ínez “tuércele■Famoso sonet o elcujoe seu verso

de enganoso plumaje/"cuello al à r et ór i cac i sne t ent ou se opor

século XIX de Rubén Dar ío,do peloembora •F orma escolh i dae a

m í n i mo,t enha Opos i cão é,autor sido do sonet o.a noque

contrad i t ór i a é•Forma ma i ssonet o dasse pensarmos que a uma

da poet i ca séculotradicionais oc i dental (G i acomo Lent i node

i dé i aXIII) . Para argument ar ■Favor da poet a mex i cano ,doa

* 1 i ção’ do poeta cubano José Marti sobreentrelaça. * 1 aainda. a

s i nceras *.neces i dad de el sent i m i ent o ■Formas 1 lanasponer yen

raciocínio t raj et ór i aAcompanhando Bande ira.propostao e a p or

* 1 i çoes *,poet as exemp1 íprat i camsurgem que essas c orno p or

Emilio Ballagas e Eugênio Florit. Esses poetas têmMar i ano Brul1,

porém.t ema cent ral B ande i ra esteadverte.como o negro. que

"não •Fole 1 ór i ca.entra ma i s cur i os i dadenegro apenas como c orno

elemento do p i t oresco, s i m como realidade racial. soc i ale e

Deixa,no processo da vida cubana*.

'negrista* de Pereda Valdés.no entanto. de menc i onar a poesia

poética, como -Fator essencial

as palavras tanto de Menéndez
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r elaçãoNest e momento, 1embrançaocorre-nos uma aoem

poét i cas,elemento negro incorporado nas sobretudo

na de Emilio Ballagas. Manuel Bandeira,

à tradução do Narciso""Auto Sacramental de Sordo Divinosua

J áInésJoana de 1 a Cruz, e1 ementorecorda negroque o
poét i ca dacompareci a, pr i nc i palment e v ilane i cos 1 oas ,nos e na

monja mexicana;

Vale Bande ira,c ont i nuar de parapenaa essa

apr ox i má-1 a ded e recolhido, a 1eat or i ament e, entre ospoemaum

A citação de Bandeira do Poema de Juana Inés:

"Sensemaya (Canto paraAgora o fragmento retirado do poema

de Nicolás Guillén:mat ar

Flasica, naquele dia 
Quitamo lena li glolia. 
No vindamo pipitolia, 
Pueque sobra la aleglia: 
Que la Senola Malía 
Aturo munro la dá.

c i t ação

"Ha, ha, ha, 
Monan vuch i1 a. 
He, he, he, 
Gu i1 a, coro, 
Cambule.
Gulungu, gulungu, 
Hu, hu, hu, 
Menqu i gu i1 a, 
Ha, ha, ha.

"(...) Nem 
estrop i ando o 
Juana Inés foi 
hoje os cubanos Nicolás Guillén 
por t o-r i quense Lu i s Palés Matos:"3**

negro, 
coplas onde 

a fazem
o

Ha, ha, ha, 
Monan vuchila, etc.’3a

em seu prefácio

a una culebra)"

Guillén e

que aí se configura.

falta tampouco 
castelhano em
a

al i o 
estr i b ilhos 

precursora da poesia negra 
e Em i 1 i o

Nicolás Guillén, no que toca ao teor musical

na de N i colás

elemento
e

c orno
B al1agas,
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comer;

Podemos d i zer

Bandeira sobre o pioneirismo poético de Sor Juana Inés de la Cruz

relação à t emát i ca 0 pr i me i ro demonstra aquelaem negra. sua

intelectuali nt i m i dade

d iversos momentos; frequenteaponta aquelesegundoseus o para

autores e poéticas,desejo de -Fazer convergir

v i sãoleitor do mundoass i m t er t otali zant eque o possa uma

1 iterar io porém, talh i spano-amer i cano. Acred i t amos, que

colocação mereceria v i1anc i cos daos

poetas cubanos dopoeta mexicana c i tados pelo autore os P oema

'Macumba de Pai Zusé*. Propostas.

Gu i11én,N i colasD i r i ge-se, enfim, rec i t andoa um

Fragmento do auto-retrato criado por este autor cubanos

i Mayombe-bombe-mayombé!
Sensemayá, la culebra...

i Mayombe-bombe-mayombé!
Sensemayá, no se mueve..
ÍMayombe-bombe-mayombé!
Sensemayá, la culebra...
ÍMayombe-bombe-mayombé!
ÍSensemayá, se murió!'33

*Yo
h i j o de Amér i ca,
hijo de ti y de 4Frica,
esclavo ayer de mayorales blancos duenos 

[de látigos coléricos;
hoy esclavo de rojos yanquis azucareros y 

[voraces;

*(...) La culebra muerta no puede 
la culebra muerta no puede silbars 
no puede caminar, 
ino puede correr! 
La culebra muerta no puede mirar; 
la culebra muerta no puede beber, 
no puede respirar, 
ino puede morder!

conciliando-os para

para com a literatura hispano-americana em

um estudo comparativo entre

que ocorrem dois Flagrantes na colocação de
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Bande i ra interpreta adverte sobreComovidamente, e a

transcendência cubano.operada do poetaracial nesses versos

avós abuelo"abueloass i m t raduzParece-nos esses negro eque

poss i b i1i dade etniasblanco’ de mesc1 ar ecomo uma

éE t alvez, desej o denacional idades. quen esse

j ust i çacanta ‘ o 1 i berdade dapoet a daamoro que enasce

soc i al' .

* Saudações’1e i t ura d essas Pabl o NerudaAss i m, a a e

Gu i11én ,N i colás redigidas Manuel Bande i ra. perm i te-nospor

exer c íc i o ret ór i conão t ransparent eperceber s i mum mero e uma

intenção poét i casde aprox i mar pelos doisoperadasas nuances

não,contexto hispano-americano un i versai.aut ores no por quee,

Expansões.

m i sc i genação,

Lanza con punta de hueso, 
tambor de cuero y maderaí 
mi abuelo negro.
Gorguera en el cuello ancho, 
gris armadura guerrera:
mi abuelo blanco.-3'*
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4. •COMPÊNDIOZINHO"
"brevi ár i o'1949Manuel Bandeira publica no seuo

i ncurs iona, cronologi ca-Nel eLiteratura

sete capítulos,mente.

autores hispano-americanos.

artigos jornalísticos que tratavam espe-Alguns ensaios ou

literatura já tinham sido publicados.cinicamente de temas dessa

Lembrar íamos, R omance Uruguai o *, ”Letras* Umexemp1 osp or

Paragua ias', 'Letras Venezuelanas'H i spano-Amer i canas', 'Letras

José Ver í ss i mo. 36aut or i a de art i gos foram publ i cadosde Esses

quatro artigos que MárioHá tambémlimiares do século XX. osnos

à 1 i t erat ura moderni st aAndrade ded i cou exc1us i vament ede

Diáriopubl i cados 1928.argent i na, de E,no no ano
1944, Brito Broca publica Americanos,ainda, no

aut ores h i spano-se i s deles dedicadosart i gos,de set e a

Contudo, h i st or i c i zasse abarcassevolume que eum
e escolasespec i f i cament e Brasil , aut orest otali dade. no

àHispânica só1i t erár i as Amér i ca 1 umefoi 1 evadoda graças ao

empenho do professor-ensaísta Manuel Bandeira.

'compênd i oz i nho',Em relação dedicadot rat ament o oaoao

em carta datada de 20 de setembro de 1949aut or ,

ironicamente declara que!Melo Neto,

amer i canos3®

Nac ional37

H ispano-Americana.3*®
através de vinte e pelos vários momentos e

modesta e

a João Cabral de

uma série

em sua

ano de

ano de
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com

"breviário"não, é'Pap i nha’ •F at o mereceuou o esseque

comentários elogiosos de Arturo Torres-Ríoseco em carta datada de

4 de novembro de 1949:

B ook s,ed i t ora Col1 ierE ainda. i nteresse dadespertou o

i nglês,pub1 i cá-1a traduzi-laNova York,s it uada para oem em e

podemos perceber através de carta de fevereirodatada de í acomo

de 1962:

Torres-R íoseco (1897-ch i1eno Art uroTanto c ar t a doa

’pap i nha’da editora norte-americana denotam1971) quanto que aa

não t ão colocou.rali nha Bande iraass i m. seunesseera

’brev i ár i o * , necessár i os. c ont r i bu i rpudessemingredientes que

Amér i caBras i1cult ural entrerec i proc idade aeopara a

Hispânica.

M i11an t hat 
i n 

b ook :

“(...) Después de vários anos de 
libro Literatura Hispano-Americana, 
a cabo; me gusta su claridad, 
espíritu de justicia. 
su libro en la Revista 
Rio,

que não 
Fazê-lo. E 
da minha 
sair. Um 
preparada 
rapazes e 
de vinte

as suas 
e muito as e os 
mandado o número 

revista lhe remeterei
Hi spano-Amer i cana, 

sem importância, 
os 
moças,

•(...) Li 
de Poesia, 
lhe tenham 
com a 
L i teratura 
compêndiozinho sem importância, uma 
especialmente para os meus alunos da Faculdade, 
moças, sobretudo moças, geralmente com mais 
anos, mas com mentalidade de 13.

traduções de poemas catalães na Revista 
as e os apreciei, é incrível 
o número da 

lhe

have heard from Mr 
in the translation rights 
languages to your

revista. Vou 
um exemplar 
acabada de 

pap i nha

“(...) I believe that you 
Collier Books is interested 
both English and Spanish 
Literatura Hispanoasericana.'

silencio me llega su 
Lo he leído de punta 

su critério pedagógico y su 
Pienso escribir un artículo sobre 
"Occidental", que dirige Angel del 

de la Universidad de Columbia’.**
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H i spano-Aneri cana0 movi mento geral de L i teratura se

fazer c onverg ir,desej o de Bandeira decaract er i za napor um

medida do possível. entre as literaturasaspectos ou temas comuns

é poss ívelintuitoh i spano-amer i cana. Essebras ileira seue
ambas 1 i t erat uras.pr o-fundo conhec i ment o d e asgraças ao seu

apr ox i maçõesatravés ele efetuadas.dasNot amos, umapor

1e i t orParadet al h i st a surpreendente.sens i b i1i dade possaque o

aprox i mat i va,sens i b i1 idade seiec i onamosdessaver i f i car t eoro

fragmentos dos capítulos que denunciam tal empenho:

Cap ítulo 2í ‘Literatura do Descobrimento e da Conquista*

c olég i os un i vers idades: Ae

Capítulo 14: "A Poesia Romântica*

*(...) Carlos Guido y Spano <1829-1918)

e

de
Bras i1, 

1 i t erat ura

a terra 
e 
E 
a 

as
1 íngua

os primeiros mestres nas terras da 
foram os homens das Ordens

'(...) Como no Brasil, 
América espanhola 
rei i g i osas. ***3

*(...) 0 descobrimento e conquista do Novo Mundo, 
e seus habitantes são descritos em cartas-relatórios 
crónicas dos soldados, dos catequistas e dos viajantes, 
assim como a carta de Pero Vaz de Caminha inicia 
literatura de língua portuguesa no Brasil, inauguram 
'cartas-relaciones' de Colombo a literatura de 
espanhola na Hispano-América."'2

Capítulo 5: "Os primeiros 
introdução da Imprensa*

No Rio tomou parte no movimento romântico, e do seu 
prestígio em nosso meio literário se pode Julgar pelo 
fato de o nosso Gonçalves Dias, Já célebre e quatro anos 
mais velho do que êle, lhe ter pedido um prefácio para os 
'últimos Cantos': o prefácio deixou de aparecer no 
volume, devido à rapidez com que o brasileiro se viu 
forçado a concluir a impressão da obra. Como Gonçalves 
Dias, apresenta o poeta argentino uma curiosa mescla de 
romantismo e classicismo.***'*
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Capítulo 17í ‘Ricardo Palma*
‘0

Cap ítulo 19! ‘A historiografia“

numerosas

Cap ítulo 20: ‘Pensadores e Eruditos*

"(...) Em

a

Mart í ,

ao 
de

v i veu 
carát er 
natureza.

seu
sem

Peru
L i »a 
Não

Nova 
68. 
do

Oth ón 
no 

impregnada do sentimento 
apaixonado 'Idilio salvaje ' ( .. . )

su 
de 

nueva 
el
1 as 
de 
n a

(1858-1906) 
campo: daí o 

da

"(...) Manuel José 
centros literários, 
toda impregnada do

ficcionista mais original 
prosador mais elegante, mais 
dúvida o peruano Ricardo Palma

longe dos 
de sua obra, 

mesmo no

Espanha 
cubana, 

t oda 
onde 

patriota americano 
asp irando a 

viva de 
present e 
para 
y de 
que se 
palavras 
est eve

Capítulo 21: ‘Os precursores do Modernismo!
Gutiérrez Nájera, Díaz Mirón, Asunción Silva"

Abandona a 
revolução 
viaja por 
i nt eressado, 
soy un 
j ust i c i a y 
en la carne 
vida pasada, 
que alborará 
c i v i1i zac ión , 
Cont inente en 
ideas'. Essas 
viagem quando 
sociedade paulista 
considerações sobre

"(...) Nesses livros 
opúsculos e discursos 
setores da vida mexicana 
historiografia mexicana 
de Abreu na historiografia brasileira.

e em numerosas monografias, 
abordou Icazbalceta todos os 
no século XVI. Tem êle assim na 
posição análoga à de Capistrano-

York a lutar pela 
A serviço da causa 
Sul, profundamente 

problemas locais. TYo 
el amor de la 

i mparci ali dad, estud i a 
sociedades el secreto de 

para morir segure 
el d ía de una 

dia tiene por otro 
t odas 
diário 

observou 
belas

e vem para
estalada em
a Amér i ca 
passava, pelos

que, guiado por
la absoluta

est as
y ven i dera,

1 a human i dad
que ese
funden todas las

escreveu-as
no Brasi1, e 
desenvolveu

da fase romântica, o 
vivo, mais ágil, -Foi 
(1833-1919).

Eugênio Maria Hostos (1839-1903), natural de 
Porto Rico, esplêndidos dotes literários foram 
voluntariamente sacrificados a uma vocação moral que fêz 
dele um dos grandes educadores da América.

Anales de la
Brasil, nomeado 
clima (o Bras i1 

t ornou 1 icença

el 
mor i r 

d ía de 
tiene por 

razas y 
em seu 

do que 
sáb i as e 

questão dos escravos negros'.

os seus 
para o 
o nosso 
bochorno’),

De regresso ao Peru publicou
Inquisición de Lina e partiu 
cônsul no Pará. Não suportando 
produziu-lhe 'deslumbramiento y 
e viajou à Europa e aos Estados Unidos*.
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'A

Cap ítalo 22 s ‘Rubén Darío"

mãop or ém, t râns i t o avenida dePercebemos, nessaque o
cap ítulocomentar i osdupla é Bande i rai nt erromp i do de noc om os

capítulo engloba P oes i ai nt i t ulado "A Poes i a EsseModerna’. a

man i Fest osmoderna vanguardas nasapareceramcom as quee os

primeiras décadas do século XX. Bandeira situa queEv i dent ement e,

man i Fest ode 1919 * um Madr i dgrupo de poetas lançava oem

ultra ísmo conheci dodonde qual ■FicouUltra, de sob oo n orne o

nãorazãoPerm i t i mo-nos Bande i ramov i mento *. i ndagar quea por

cap ít ul o, d i ferencaspudesse traçarest edesmembrou asquepara
Ligeira-h i spano-ameri cano.modern i smo bras ile i roentre oo e

cap ítulo Modern i smo:d o*05i nt i t uladomente, P recursoresno

Asunc i ón Silva*Gutiérrez Nájera,Mart í , D íaz M i r ón , aF i rma que!

literatura de língua espanhola sentido bem di-"Modernismo tem na

verso do que lhe damos na literatura de língua portuguesa*. Neste

tratar do Modernismo português quanto do Mo-tanto pode secaso,

dernismo brasileiro.

□t h ón 
triste’; 
un airón 
Corre i a: 
ligarem-se mais 
De uma t r i st eza

esteve 
seu país 
consagrou

em nossa
Conferênc i a 
Bras i1

*(...) Em 1906 
representante de 
□s versos que 
seguinte, EI Canto Errante,

no ano

Darío em nossa capital como 
na Conferência Pan-Americana.
ao Brasil estão no livro

publicado em 1907*

Tem-se a impressão de estar lendo o nosso Raimundo 
Correia traduzido em espanhol. Com efeito, grandes são as 
analogias entre os dois poetas! a atitude em Face da 
natureza é a mesma; a estrutura do soneto, idêntica; a 
adjetivação parece obedecer a igual critério de escolha. 
Até a mesma predileção pelo adjetivo 'imenso' e seus 
derivados! nos sonetos de 'Idílio salvaje’ emprega-os 

repetidamente ('árido y triste, inmensamente 
' inmensamente abajo, inmensamente arriba'; 'Como 
Flotando inmensamente’. Compare-se com Raimundo 

imensidade esplêndida que o cinge. Vê 
imensidades...'; 'E cresce n'alma o vulto 
imensa, imensamente...').'48
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P laus ívelNa t ent at i va encontrarde r esp ost auma a esse

nãoimpedi mento , de Bandei ra ter iapensamos n a que

d i ferenci ado prec i sament e moderni smo bras i1e i ro v i a Semana deo

modést i a.Arte Moderna <1922) Sabemos •Ospor que poemao seu

■FoiSapos' lido R ona1 d de Carvalho no i t esdas dessap or em uma

nãoSemana. Talvez mot i vo, quis m i t i -F i caraut opor esse se e

importância históricavalor i zar em demasia que residea nesse seu

século XX. Por outro
1 i vros-íconeslado, sabemos das vanguardas h i spano-que os

F oramamer i canas publi cados ant es 1922.deou mesmo no ano
Lembrar íamos, então. t ítulosde alguns mod i F i caram rad i calque

poético hispano-americano: Poemas árticosmente o fazer <1918) do

1 eidospoeta ch i1eno Vicente Huidobro; Veinte poemas enpara ser
el tranvía (1922) do argentino Oliverio Girondo; Tr iIce <1922) do

peruano César Vallejo.

intenção de não ev i denc i arOutra possibilidade ser i a oa

H i spano-Amér i ca.distanciamento cultural ex i st ent e entre Bras i1 e

Apenas um senão.

Em relação à s i st emát i ca argument at i va empregada suana

ap ó i a,L i teratura H i spano-Amer i cana. Bande ira -Fun-se

quatro ensaístas de Frequênc i adament alment e, ordem deem umaem

alusões São Menéndezdecrescente. eles: Pelayo, Pedroy
Henríquez-Urena, Arturo Torres-Ríoseco e AlFonso Reyes.

então,Seiec i onamos, alguns desses ■Fim deargument os, a

idéia de como Bandeira os articulava:

h i p ót ese

que o leitor tenha uma

poema para o quadro da poética brasileira do
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Menéndez y Pelayo:

Pelayo à obra doidéia de MenéndezPara contrapor essa y

Ru íz Alarcónmex i cano Juan cita Pedrode (1581-1639), Bandeira

Henr íquez-Urena s

advert ênc i a Boni1 la sobrer et orna Adolf oBandeira de oa

Alarcónd i screto* ,"sent i mento "tom velado* obra deda queo

t ambém deFranc i sco* emencontram poet as peninsularesse como

argument o d eF i gueroa Argensolas *. Para cont raporou os esse

n ãoAdolfo Bon i 1 la. "quereproduz a resposta de Alfonso Reyes de

chegam neles a temperatura alarconiana*.

Inéscap ítulo la Cruz,No ded i cado d eSor Juanaa

c i t ação Menéndez Pelayo,d i aloga faz deaut or yo c om a que

do 
em

1 a
1 a

aquel 
11ega a 

grande 
seu

principal 
de un teatro 

aquel t eat r o n i 
en aras de una

Dele 
será

o 
os

e 
J á 

fria 
neve

o 
"Si

os 
mexicano i 

o tom velado.

Henríquez-Urena, |
< 'Alarcón 
e o do 

nac i onal

"(...) Pedro
juízo do alemão Wolf 
seus contemporâneos’) 
( 'Alarcón é menos 
'Alarcón não é um espanhol < 
um colonial do México, 
inteiramente diferente da

c i tar
que 
Kelly 

exp1i ca s 
colonial,

depo is de 
menos espanhol 

F i t zmauri ce 
eles ’) 
um 

do México, criado numa sociedade 
diferente da metrópole. Tem a 

persistência do caráter mexicano - fogo por baixo, 
por cima, como os vulcões do país’. E Urena assinala como 
tipicamente mexicano na obra de Alarcón o sentimento 
discreto, o tom velado, o matiz crepuscular.

disse Menéndez y Pelayo que 
siempre la de haber sido 
romântico sin quebrantar 
amenguar los derechos de 
preceptiva estrecha o de i 
encontrado por instinto 
imperceptib1e en que 
de emoción estética.’ Para o 
Alarcón só por seu nascimento e 
pode figurar nos anais do México, 
ausência de cor americana em suas

porém,
i é 
inglês 
do que

da Espanha, é 
criado numa 

i metrópole, 
mexicano - fogo

*(...) A posteridade fez completa Justiça a Alarcón.
'su gloria 

el clásico de un 
fórmula de aquel teatro
imaginación en aras de 

un dogmatismo ético; la de haber 
o por estúdio aquel punto cuasi 

la emoción moral llega a ser fuente
Para o grande crítico, aliás, 

grau de licenciado 
verificada a total 

produções.
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à poét i ca monja-poet asobretudo daconcerneno que amorosa

mexi cana:

de

Bandeira lhe responde:

não infere da•foi correspond i da se

a

No capítulo intitulado "0 Romance Moderno', o

opinião deargent i no Ben i t o Lynch <1885-1952), citaescr i t or a

Torres-R íoseco Gaúchoaut or de EI Romance desobreArt uro uno

(1933)5

y

Como último exemplo das argumentações de Manuel 8ande ira.

cap ítuloremeter íamo-nos aut or,Moderna'. Nele,'A Poes i a oao

González Mart ínezd i scorrendo do poet a Enr i quemex i canoacerca

apóia-se nas palavras de Alfonso Reyes:(1871-1952),

est ej a 
emoção

a 
poderá 
soc i edade

retrato 
en 

modo 
ocurre

que 
que 
a ’

fiel 
se

■ no
veces

crer 
ou

um 
amb i ent e 

de
como

suaves 
quem 

acento

e 
n ão 
da
por 

af et os

’são dos ma is 
de mulher. Só 
o 

que 
para

de la 
mueve, 
haya 
en la

ún i co que 
gaúcho

i ambos
. n i

’ põe música em 
notas fá-los 
os coordena, 
algo que eu

mulher.
1eg ít imo

f oram escr i t os
expr i m i r

'(...) De que 
frequência com que glosou conceptísticamente o temas qual 
será nos afetos desencontrados a condição mais molesta - 
amar ou aborrecer? E no famoso soneto 'Fantasma’ exprime 
com gravidade e uma ponta de orgulho a uni1ateralidade de 
seu sentimento‘.Ba

'(...) Este poeta, escreveu Alfonso Reyes, 
todos os instantes e sobre a escala de suas 
deslizar até aquele misticismo central que 
Sua poesia é como a sua vida, há nela

“(...) el único que logra darnos 
vida del gaúcho y del 
armonizando ambos elementos 
disonancias ni contrasentidos, 
obra de otros novelistas.'04

ao mencionar

'(...) Escreveu Menéndez y Pelayo, 
delicados que já saíram de pena 

acostumado a distinguir 
1 í r i c a 

passat empo 
alhe i os".”a
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observações FinaisCaber i a, momento ,nest e esboçar duas

“ compênd i oz i nho' H ispano-Amer i cana:L i teraturasobre o em sua

edição. encontramos ut i 1 i zadasegunda a P or

Bandeira, da parte do bardo. c om

éelencoleitor. 0 d e aut ores respect i vas obras nosuaso e

vár i asmini mo Bande i ra d esurpreendent e. de aut orescercou-se

nort e-h i spano-amer i canas, est ud i ososnacional idades europeus e

leitorC i t amos desses autoresaraeri canos. alguns que opara

pluralidade bibliográfica lidava o professorver i f i que a

Manuel Bandeira:

* De Poesia hispanoamericana’. PasadoIn:

Alfred Coester - The Literary History of Spanish America

Transfiguración deEstrada Muert e 9

Poés i e Ibero—On is deAntholog ie la

Historia de la Literatura Hispanoa—

Sánchez L iteraturaNueva Historia lade

Littérature Hispano-aiéri-de laPanorame

poes iaHistoria lade

Current s H i span i c-L iterary i n

Max Daireaux 
ca i ne

Júlio A. Leguizamón 
■eri cana

Arturo Torres-Ríoseco 
y

Alfonso Reges
Inmed i ato

La Novela en la América Hispânica 
Novelistas Contemporâneos de América

Menéndez y Pélago 
hi spanoamer i cana

constante referência
•55 65

b ibliografia36

Luis Alberto
Amer i cana

Ezequiel Martinez
Martin Fierro

chamaria cartesianismo poético, uma 
às primeiras evidências do espirito.

Feder i co de
Amér i ca i ne

o que demonstra. um cuidado para

Pedro Henriquez-Urena
Amer i ca

com que
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Prampoli n i Historia Universale delia Litteratura
Ricardo Rojas - La Literatura Argentina

Há também uma complexidade autores e

Ind ígenas"Culturasdesdepensadores que comparecem

at é Contemporâneos"" Ensa í st as exigiriaColomb i anas" umaque

leitura em -Filigrana dos quatro séculos Bandeira.comentados por

é poder íamos,1 e i t ura t alvez. abordar sat i s-Com queessa

cat edrát i co Manuel" pap i nha‘ peloFator i amente preparadaessa

"alunos de Faculdade".Bandeira ao seus

e vastidão de temas.
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5. RETOMADAS
d e 1956,Bande i ra pronunciaManuel queano emno ano

t ambém ■ L i t er at ur aaposenta docente da disciplinacomose

conferênci a i nt i t ulada ‘ Em Louvor d asH i spano-Amer i cana", a

J á 1i nhas.H i spano-Amer i canas ’ . Nel a, pr i me i rasLetras nas o

rele i tura d i scurso de Henr iqueconferenci st a refere-se doa sua

D íez-Canedo Academi a Espanhola "Unidade D i vers i dade dasna e

Em segu ida, fragmento dessereproduzLetras um
mútua ignorância ocorre entreversa sobred i scurso, osa queque

vizinhos hispano-americanos:

f ragment ocogitar 8 ande ira. menc i onarPodemos aoque o

apontou t ãovisão estratificada. rot i ne i ra.aquelaacima, para

i nc1u i r í amosh i spano-amer i canos vert ent edos oe nessapovos
HispânicaAmér i ca1i t erat ura prat i caBrasil sobre que naa se

t otali dade. Após menção, Bandeira retoma as palavrasessasuaem
"Oração de Paran i nfo*pronunc i ado pr i me i rahavia em sua noque

H i spân i cas" .S5r

“(...) Para um americano mal existe literatura hispano- 
americana: existe é literatura mexicana e literatura 
cubana; literatura nicaragúense e literatura equatoriana; 
literatura chilena e literatura argentina. Raro é o homem 
que, como Andrés Bello, o universal, ou como o argentino 
Juan Maria Gutiérrez, cada qual inspirado em motivos que 
não são os dos outros, chega antes dos nossos dias a 
pressentir certa unidade continental".00
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de 1945. Dest e modo, conferenci st a inclui,Bandeiraano o se
t ambém, rol daqueles hi spano-i gnoram v i z i nhosno q ue os
amer i canos:

assim:

Poder íamos h i p ót eses porquê1evant ar algumas do de
i nc 1 u ído conferênci aBandeira ter retomado nesta autorese esua

está depensadores norte-americanos. A primeira que nos □corre e
certo modo explícita de 1945 é suscitada pela menção"Oração ’na

Amér i ca *conce i to "Nuest ra cubanode elaborado pelo escr i torao

José Mart í. v i sãoComo sabemos, est e conce i t o plei teava uma

Amér i ca, é, Junção entre Nort e,cont i nent al da doi sto uma a

culturalCentral e do Sul , para desse modo combater a hegemon i a e

at é política Assim,operada cont i nente amer i cano.mesmo no

atravésacred i t ava Ismaeli1lo doautor d e < Í882),o que

rec íproco romper íamost rês Amér i casconheci mento entre C 018as

intercâmbi osdos preconcei tos i mped i ammu i tos nasque os nossos

c i ent íf i casáreas culturais. e outras.
h i pót ese é daUma outra der i vaa queque nos ocorre

d e Sérg i opossível 1e i t ura ef et uada Bande ira ‘escr i t o *d opor

’Cons i deraçõesde Holanda i nt i t ulado sobreBuarque o

Raízes Brasi1Nest e ’escr i t o*, doautor deo
considerações sobre preconceitos generalizados que temostece os

então,relação à 'c i v i1i zação C i tar íamos,n ort e-amer i cana *.em

Manuelfragmentos deste * escr i t o * demonst ram med i daque em que

"Oração** prat i cou *Bande i ra retomadaem sua e na onze anos

autores 
os

Amer i can i smo*

*(...) Somos assim: conhecemos e celebramos 
europeus de terceira ordem, relegamos ao esquecimento 
gênios do nosso continente'.3’
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c onf erênc ia.depois. aprox i mam-noc er t os aspectos d oem sua que

do historiador Sérgio Buarque de Holanda:"escr i t o'

Ma i s adiante:

Sérgio Buarque de Holanda afirma:F i nalmente,

por c orno um

Acreditamos que 'escr i t o *do

Sér g i o Buarque de Holanda palavr asde aprox i mam dodasse

conferenci st a Bandeira, n ot adament e afirmaquando que

i gnorânc ia, patr iraôni o‘exageramos, depobreza depor a nosso

de
para 

de

t i m i dez, 
pr i me i ra

c om
esp ir i t uai 

c om 
cont act o

d a 
comemorat i va, 
d i versa é 
os quais 
tudo, uma 
se que homens de 
exemplo, pretendam

Mundo, é 
P os i ç ão 
nação

essa 
ser i a a 

constantes 
contacto 
ou

os países do Novo 
compenetrado de sua 

de sermos uma 
um fato acidental, cujas 

vontade. 0 
nós, uma 
f ormali dades. 

vizinhos hispânicos, 
plano 
apenas 
ang1o-saxoes,

pr ópr i o 
palavra 

Bem 
para 

e ac i ma de 
adm i t i ndo- 

P or

"(...) Justamente 
amer i can i smo 
alt ernat i vas 
maior contacto espiritual com 
que, ou aceitamos com uma 
quanto desse contacto pode 
posição de defensiva permanente

talvez, 
cont inental. 
amer i cana 
conseqúênc i as 
nome da América 

. boa 
a at i t ude 
ela representa 
reali dade 

h omens

essa tibieza de nosso 
explicação para as 

que reagimos à idéia de um 
os Estados Unidos. Assim é 
passividade perfeita tudo 

decorrer, ou nos mantemos em 
e intolerante'.62

□ Brasil, entre todos 
ainda hoje, o menos 

A c i rcunst ânc i a 
parece afetar-nos como 

podemos transformar à 
é hoje, entre 
para d i scursos e 
dos nossos 

em primeiro 
h i spano-amer i cana, 

outra estirpe, que 
partilhar dessa mesma realidade.

os três fragmentos retirados

■(...) 0 indiscutível é que, apesar de tudo quanto nos 
distingue dos anglo-saxões da América, ainda restam zonas 
de coincidência nascidas já nas primeiras épocas da 
colonização e que o tempo não apagou. Delas resultam 

de solidariedade ou, pelo menos, terrenos de 
entendimento, que podem ser alargados, é por 

que uma vitória sobre certas incompreensões 
ser interpretada por nós

fat ores 
possí vel 
esse aspecto que uma 
recíprocas deverá 
enr i quec i mento. "*S3*
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'Grandedesconhecimento doainda enfati zacultura’. Ou quando o
Thoreaus,Irv i ngs, dos Emersons, d osdos

Mart ís, Bei 1 os,dos Melv i1 les, dos dosHawthornes, dosdos

a í, v i são •FazSarmi ent os’. T emos portanto. d e Bande i ra quea

converg i r escr i t ores h i spano norte-ameri canos ass i me P ara

Amér i care i t erar ouv i nt es agueie conceito denos seus uma

cont inental.

conferênciaOutro aspecto concernent e que podemosa essa

é ideias nãoass i nalar d e est agnadas man i Fest ado peloo

d i nâmi caBande i raconferencista. t est emunha present ea na
h ispano-amer icana:1i t eratura

na literatura colombiana:Ou ainda.

Devemos observar. ainda, que sua

relação de 1956cur i os idade mundo hispano-americano. 0 anoem ao

não paraii sacão designificou ele empenhopara uma em seseu

Amér i caexuberânci ad a cultural d aaprox i mar e

crôn icasHispânica. Bast a ma i or i a d asrecordarmo-nos que a

mundo hispânico ’ garat ujador "redigidas pelorelac i onadas eao

décadapub1 içadas, principalment e, de 50.f oramBandeira na

t ít ulos s d e Gabr i el a' (13.1.57): ’Sarm i ent o ’’LembrançaAIguns

n a 
pr i me i ra 
Urt echo,-

■(...)

se

1 iterar i a

romancista português.

’(...) 0 mesmo 
de Asunción Silva e
Germán Pardo Garcia, Leon de Greiff,

se pode dizer da Colômbia, onde a sucessão 
Guillermo Valência foi recolhida por 

Rafael Maya.’03

Bandeira não descansou a

0 dom poético de um pequeno país como a Nicarágua 
não se esgotou na genial idade de Rubén Darío: ali há 
poetas de primeira ordem, como Salomón de la Selva, José 
Coronel Urtecho, Rabio Antonio Cuadra, Ernesto 
Cardenal.
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(5.6.57)? "Grande Venezuela* Gare íade (4.6.58); "Mestre Monge *

pr i mórd i osE da décadaainda aquela escr i t a denos
60 s *Conhec i mento de Carrera Andrade" (í.1.61).

* Oraqão *Fort ant o, Bandeira, ret ornar aquelaao sua

conferênciaproferida 1945de do de 1956,no ano nessa sua a n o

noção é visão deenfat i za * 1 i ndade gata borralheira*a naque

literatura hispano-americana. 0 conferencista certamente

intuía transformação nãodessa * gat a borralheira*a em uma

"cinderela deslumbrada*.

recuperá-la1 a nósreconhecermos reconhecermo-nose p ara a e a

Retomadas não narcísicas.mesmos.

(11.3.59)

muitos a

transformação no sentido de tratá-mas a
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NOTAS

de Janeiro,R io

Idem. P.1002-1003.6

In: Ponta de

Idem.8 P .85.
d a

18“ ed. r

In: Poesi a

12 Idem. p. 1007.

Id. ib id. P.1008.13

15 Idem. P.Í163.

Id. ib id. p.lióó.16

de
se 
da

Poesia e
P.1162-1166.

Aaér i ca
Alegre,

14 
Prosa.

Uoltaire. 
da 

1984,

5
Prosa.

3 - Fragmento 
endereçada 
Inventar i o 
Casa de Rui

de
1951.

Poemas Traduzidos.
1945.

la Soledad.
1985.

R io
2“

cart a 
e que 
Bande i ra

ret irado 
Manuel 
Arquivo

17 - SCHILLING,
Latina: as etapas
Mercado Aberto,

1 - BANDEIRA, Manuel. 
Revista Acadêmica,

Panorama de la
Champourc i n.

4 - BANDEIRA, Manuel, 
trad. espanhola de E.
Cultura Económica,

10 - PAZ, Octavio. EI Laberinto de 
México, Fondo de Cultura Económica,

Alfonso Reges 
encontra no
Fundação da

7 - ANDRADE, Oswald de. 
Lança. Rio de Janeiro,

2 - BANDEIRA, Manuel. Literatura Hispano-Americana.
de Janeiro, Ed. Pongetti, 1949. Também, a mesma obra, 
ed., Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1960.

de uma 
a Manuel Bandeira 
do Arquivo - Manuel 
Barbosa no Rio de Janeiro.

de. "Um 
0 Homem 

ca. Rio de Janeiro, 
escr i t o em 1950.

9 - ANDRADE, Oswald 
Cultura Brasileira: 
Antropofagica. Rio 
artigo Foi

Poesia Brasilena.
México, Fondo de

CBANDEIRA, Manuel. Oraçao de Paraninfo'.
Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2.

11 - BANDEIRA, Manuel. 'Oração de Paraninfo', 
e Prosa. Op. Cit., p.1003-1004.

BANDEIRA, Manuel. 'Oração de Paraninfo'.In: 
Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2.

Estados 
dominação. 2“

P.13.

Unidos x 
ed . , Fort o

Aspecto Antropofagico
Cordial'. In: A Utopia
Globo, 1990, p.157-159. 0

In: P oes i a e 
P.1002-1008.

'Sol da Meia-Noite'.
Globo, 1991, p.85.
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19 Idem.

R omero,

9“

Cf.22 nota 18.

Neruda.Pablode

t amb ém

25 Idem.

I d . i b i d .26

Idem .28 P.1259.

Op . Cit. , P.20.SCHILLING, Volt a i re .29
Gu i11én *.N i colás* SaudaçãoManuel. a

32 Idem. P.720.

Amado.
Losada r

"Saudação
Jane iro,

d o 
de

Manuel
1906.

d e 
de

vanguardistas
1986,

1906, 
i gual 

de

23 - ALONSO, 
Buenos Aires,

24 - Este
Arquivo - Manuel 
Literatura Brasileira 
no Rio de Jane iro.

"art i go * 
Bandeira que se 

da Fundação

21 - Esta 
Gilberto Mendonça 
brasileiro: 
mani festos, 
1857 até 
325.

"Prefác i o
Poesia e

P.719-720.

JIMÉNEZ,José 
la poesia

27 - BANDEIRA, 
Poesia e Prosa. 
P . 1259-1262.

Manuel.
Rio de

30 - BANDEIRA, 
Op.Cit., p.1260.

20 - Ressaltamos que Sílvio Romero, no 
publica A América Latina — (anályse do 
título do Dr. Manuel Bonfim). Porto, 
Lei 1 o & Irmão,

Poesia
1940, p.

Inventar i o 
no Centro 

de Rui Barbosa

ano
1 ivro

Livraria Chardon

18 - A data desta ‘Saudação* se encontra
Cronologia da Vida e da Obra de Pablo Neruda*. 
Antologia Poética. 10" ed.. Rio de Janeiro, 
Editora, 1984, p.28. Esta “Saudação* pode 
no Inventário do Arquivo 
Casa de Rui

a Nicolás Guillén".Ins 
Aguilar, 1958, vol.2.

em “Breve 
In: Neruda 

Rio de Janeiro, José Olympio 
1984, p.28. Esta "Saudação* pode ser encontrada 

Inventário do Arquivo - Manuel Bandeira da Fundação da 
Barbosa no Rio de Janeiro.

conferência se encontra compilada em TELES, 
(org.). Vanguarda européia e modernismo 

apresentação dos principais poemas, 
prefácios e conferências vanguardistas de 

hoje. 9“ ed. , Petro'polis, Vozes, 1986, p.3ií-

ao Auto Sacramental do 
Prosa. Rio de Janeiro,

33 - OLIVIO
Antologia de

pertence ao 
que se encontra 

da Casa

31 - BANDEIRA, Manuel. 
Divino Narciso*. In! 
Aguilar, 1958, vol.i.

(Seiección,prológo y notas), 
hispanoamericana contemporânea:

y est i 1 o 
104.
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a

41 Idem.

R io

Idem. p.37.43

o 
o

Bandeira 
das

In: 
vol. 2,

um
à

da

38 - 
Est e 
d i reção 
Mart i ns. 
aut ores

37 - 
Em i r 
Perspect iva,

MONEGAL,
Paulo,

em 
São

A 
ed.,

Literatura Hispano-Americana.
1949, p.13.

”Saudação
Jane iro.

BRITO 
volume 

era 
Os

Est es 
Rodr i guez.

1978,

34 - BANDEIRA, 
Poesia e Prosa. 
P.1261-1262.

t í p i c o 
próprio 
segu i nt es 
CDK. 211.

42 - BANDEIRA, Manuel, 
de Janeiro, Pongetti,

no Inventar i o
Literatura I

Manuel.
Rio de

In: Poesia e Prosa.
P.1447.

"Ep i stolár i o". 
Aguilar, 1958, vol.2,

1944.
cuja 
Lu i s 
de

* II-
e José R i vera";
Novela Chilena"; 
o autor aponta 

autores hispano-

Estes artigos se encontram compilados em VERÍSSIMO, 
Cultura, Literatura e Política na América Latina. 

Sei. e Apresentação de João Alexandre Barbosa. São Paulo, 
Brasiliense, 1986.

artigos se
Már i o 
P.73-111.

39 - BANDEIRA, Manuel.
Rio de Jane iro,

da
Milliet , 

que 
hispano-americanos 

Ricardo Guiraldes"; "III - 
"V - Hector Varela"; "VI 
"VII - Sedução de Paris", 
para a influência de Paris 
americanos e brasileiros.

encontram compilados 
de Andrade/Borges.

1914-1970. 7“ ed., Madrid, Alianza Editorial, 1984,
p.269. Ao transcrevermos os fragmentos dos poemas de Sor 
Juana Inés e de Nicolás Guillén, ocorreu-nos ao soletrá- 
los a lembrança do cantor cubano Bola de Nieve 
interpretando sensualmente a canção "Tata Cunengue". Esta 
canção apresenta o linguajar típico dos negros cubanos, 
como demonstra o seu próprio título, e pode ser 
encontrada no CD com as seguintes referências: 1989 - 
Kubane y Publishing Corp.

40 - Esta carta se encontra no Inventário do Arquivo - 
Manuel Bandeira no Centro de Literatura Brasileira na 
fundação da Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro.

a Nicolás Guillén".
Agu i1 ar , 1958 ,

BROCA. Americanos. Curitiba, Guaíba, 
faz parte da Coleção Caderno Azul, 
de Sérgio Mi11iet, Plácido e Silva e 
capítulos que tratam exclusivamente 

são: "I- W.H.Hudson";
Jorge Isaacs e José 
Evolução da 
Neste últ i mo, 

sobre

35 - Interessante notar que Manuel Bandeira dedica 
volume do seu Noções de História das Literaturas 
literatura hispano-americana. A referência completa 
edição que utilizamos é: 2“ ed., São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1958.

36 -
José .

e
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BANDEIRA, 
Jane iro.
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Fundo de Cultura,
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&

h i spano—ameri cana.
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de
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Vidro. São

Manuel.
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sobre
1959,

57 - BANDEIRA, 
Amer i canas‘.
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Janeiro, MEC,

BANDEIRA, 
Rio de

sobre o 
Paulo,

Sérgio Buarque de.
In! Cobra de
P.23-27.

das Letras
MEIRÉLES,Cec ília.

R io

60 - HOLANDA, 
Amer i can i smo *. 
Perspectiva, 1978,
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Manuel.

Pongett i,
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Mário de Andrade

i. EXERCÍCIOS TRADUTÓRIOS

exerc íc i oslongoAo Bandei rade t radutor,seus c orno

vár i os t empos, gêneros literários.ded i cou-se nac i onali dadesa e
t radut ór i o ‘Paráfrase□ aut or R onsard *do de de abrange,arco

poét i cas < noveoutras, Hóel der 1 i ndeli cadament e, entre deas um
EIi zabet hGoet he, Jul es Superv i el1e, cummings,poemas)T e.e.

Juan Ramón Jiménez55.

gênero 1 i terár i o lembraríamos deEm relação “Romance‘,ao

tradução efetuadasua

Proust3.Mareei t radut orPr i s i one i ra Da dramaturgia.A dede o

Shak espeare4,Macbeth d eBandeira br i ndou-nos p eças:c om as a

tragéd i a de Jean Cocteau53,Machi ne InfernaleLa Stuart deMar i a
Sch i1lerô Zorr illaz,D. Juan Tenor i o dee esquecermos,sem

t radução D i v inoev i dent emente, de Auto Sacramentaldo dosua

Narciso da autora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz8.

No entanto, não devemos pensar que esse

de reconhec i dament e 1 i dos volt adosaut oressomente para ume

t ambém,púb1i co t raduzi rBande i ra aventurou-se.ma i s adulto. em

exemplo: 0 Tesouro dei nfant o-j uven i s,autores de obras

do Capitão Corcoran,Burroughs? AventurasEdgar R i ceTarzan, de

de André Mauro is”.vida de Shelley,Assolant; e Ade A.

Mas Deus ae perdoe se eu não prefiro 
a tradução do grande Manuel Bandeira ao poeaa do grande Langston Hughes. Não 
há dúvida que o tradutor soube preservar todos os valores significativos do 
negro, aquela simplicidade necessária, aquele sabor iaprovisatório do blue, 
coo seus refrães redundantes, que é todo o banzo rítaico da poesia afro-negra, 
e o seu valor estético aais característico."

arco se constituiu

Bishop, Federico Garcia Lorca e

em colaboração com Lourdes Sousa de Alencar

como por
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t raduções, citar íamos palavrasSobre t eor dessaso as

elog i osas EIi zabet h B i shopda poeta t radut ora norte-amer icanae

present *,‘To Manuel Bande i ra, w i t hi nt i tuladoseu poema aem

especificamente os versos:

entreii nhas empenhoNas dessa quadra, percebemos oeo

cons i deradasobrasrespe i t o de Bande i ra para com as

leva à dedução Bande i ra’menores *. 01i t erar i ament e deque q ue

gênerosnão 1 iterar ios tarefah i erarquizava autores suaou em

fazem c ert os t radutores acadêmicos. Desse modo,o
t ambém. fronteirasBande i rapodemos entender rompeu,que

tradução sejat emát i cas t alvezt raduz i uquando asuae essa

‘Oração * São deFranc i scodepopularmenteconhec idama i s a

Ass i s.
Poderíamos mencionar outras tantas traduções efetuadas por

deli mi tamospresente estudo.Bande i ra. No entanto, em umpara o

mundoexc1us i vament e,aquelas voltaram.'corpus’ aoque se

0 critério nós adotado Foi1 i t erár i o o deh i spano-amer i cano. por

medida do possível.cotejar,colocar e na

desse modo pudéssemos esboçartraduz i dos Bande ira.por para que

tradutória. Permitimo-nos,comentar i os performancesobre sua

ressonânc i as contribuições de alguns dessesainda. apontar eas

poetas para o cenário poético hispano-americano.

*(...) Gave lovely Latin things to utter 
to Tarzan, who could barely mutter, 
and polished Edgar Burroughrs brute? 
Should such a man as th is mute?'1*

os originais dos poemas

tradutória como
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2. POEMAS TRADUZIDOS
BandeiraManuelelenco de traduzidos0 poetas sepor

volume Poemas Traduzidos (350 exemplaresencontra compilado emno

primeira ed i çãovergé, ilustração Guignard,papel de nosuaem

ano de 1945).

No prefácio dessa edição, Bandeira adverte que

traduções foram realizadas “em virtude de nenhuma necessidade de

o f í c i o,expressão própria. t ão d edeverpormas

da Pensamento da América, o suplemento mensal dacomo colaborador

soli c i t açãoManhã, à amigo Talatender deou para um

advert ênc i a 1embrarmosum certo paradoxo. sobretudo noscausa se

das próprias Jorge“Un Pat i o"palavras do t radutor dedo poema

"sóLu i s quando declaras t raduzo bem poemas queos
jáé, co i sasexpr i memf e i t o, i st ode tergost ar i a queos que

paradoxo não passou despercebido.que talOra, parece-nos

José ensaioPaes dedica-lhepoeta-tradutor Paulopois umo

Esqu i zofrên i co Incompleto’.“Bandeira Tradut ori nt i tulado ou o

José Paulo Paes historiciza atividade tradutóriaNeste ensaio. a

respe i t o das quest ões tratadas. perm i t i mo-bardo Bande ira. Ado

mais oportuno. Entretanto, i t emmomentoem um que

informuladas’13

Borges12

estavam em mim mas

somente CsicJ

nos retomá-las

essas suas
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a í émomentomenc i onado nest epodecomparece ae que ser

aF i rmação Joséde Paulo Paes quant idade poetassobre dea

hispano-americanos traduzidos por Bandeira:

"(...)

preponderânc ia poet asse i o d eInFel i zment e, dessano

não alteraramhi spano-ameri canos aquelescomparecem que

poét i coconteúdo da poética ■Fazerradicalmente -Forma do nae ou

Hispânica Citar íamosAmér i ca alguns desses poetast odo.como um

"pontas de lança' de

poét i capercepção doh i spano-amer i cana, sobretudonova nauma

século XX, exemplo: (1891-argentino Oliverio Girondoporc orno o

Césarch i1eno Vicente1967) , Hu i dobro (1893-1948)o e o peruano

Vallejo (1893-1938).

conferênciaBandeira, ■ Em 1ouvor Letras H i spano-dassuaem
Americanas", ressalte que:

não inclusão desses poetasPodemos supor ao

t radut ór i a,Bandeira não s i st emát i ca i st ocrioudeFat o que uma

é. degost ar i at raduz i a, declarou. ’ poemascomo que

ter Feito".

hoj e 
amer i cana".

"(...) 
altos 
morto 
como

ele própr i o

Exam inando-se 
veriFica-se que a 
listados são de língua 
da América Latina. A 
c i rcunst ânc i a

índice dos 
quant idade 

e,

Todavia já se podem discernir como pontos mais 
da poesia hispano-americana a de César Vallejo, 
quase obscuro, mas hoje reverenciado mundialmente 

ext raord i nár i a voz a«>rirana,.*<»

o índice dos Poemas Traduzidos, 
que a maior quantidade dos autores ali 
de língua espanhola e, preponderantemente, 

Latina. A preponderância se explica pela 
de Bandeira ter sido docente de literatura 

hispano-americana e colaborador de um suplemento dos anos 
40-50 dedicado à divulgação dessa literatura."14

considerados como

que a

que poderiam até mesmo ser

Embora em relação ao autor de Trilce (1922),

se deva
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relação atividade tradutória0 1ament amos a essaque com
não sistematizada é o -fato de nela estarem ausentes as constantes

t r aj et ór ia poét i ca . Segundopelas quais P aut arupturas a asse

palavras de Sérgio Buarque de Holanda!

percept íveldesorquestração,Acred i t amos naque essa

poét i ca ter sido i ncorporadab ande i r i ana, poder i a em suas

traduções. menci onadosdaqueles poetas ac i maespec i al queem na
acadêm i cost ambém dados contentes poet asdesafi naram coroo

América Hispânica-
exerc íc i osestá presenteOutro aspecto relevante nosque

Cast anonJúl i oét radut ór i os apontaBandeirad e que noso

Gu i marães Bandeira".i nt i t ulado Manuel"0 Tradut orseu art i goem

Neste artigo o autor lembra que!

autor menciona a carta de Bandeira aAinda nesse artigo, o

expõe "deF i lho. Nela, Bande i ra modoGu i maraensAlphonsus d e

postura frente à tarefa de traduzirsumár i o, mas percuciente. sua

dessa carta nos forneça algum sinal doTalvez t eorpoema".um o

"modus operandi" de Bandeira em suas traduções.

da indica modoSublinhamos um fragmento de que

conceituava sua atividade tradutória!

at i v i dade 
e 1 aborou

Manuel 
anos 
‘Os 
d os

sua voz
uma espécie

como tradutor 
Bandeira não 

1 7

"(...) Desde a Cinzâ das Horas, publicado em 1917, 
Bandeira perturba nosso concerto literário. Dois 
depois, em Carnaval, sua voz -Faz-se satirizante com 
Sapos*, poema que seria uma espécie de hino nacional 
modern i st as".4 *

Bandeira praticava ou

“(...) Embora tenha desenvolvido 
tão intensa e importante, Manuel 
nenhuma reflexão sobre o assunto".

carta que
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termos não essenc i a i sOra, t al vez ' ali jar * de possaesse

tradução do poet a"Nocturno” doexemp 1 i f i cado sua poemaser em

José Asunc i ón supr i meBande ira<1860-1890).colombi ano Silva

r í t m i c ovocábulos enxugandoexcedem andamento do poema,que o

decide* cont ag i oso 1ament o durasass i m aseo que penasa

i ron i camente afirma Alfonso sobreacabar', essecomo

termos nãovocábulosAss i m, ouparece-nos que ao enxugar
Júl i ot raduções, af i rmaBande ira,essenc i a i s comoem suas

Castanon Guimarães!

1 e i t orPara entreverpossaque o

apênd i ce t ext o,f orma decolocamos, sob osegue aoque sea um

Manueltraduzidoselenco de poet as h i spano-amer i canos por

alguns dos quais serão comentados mais adiante.Bandeira,

âmb i t otraduçõest ambém do t eat roMenc i onamos as no
IaSte i nEdithdo argentino Gabriel Cacho,h i spano-amer i cano: en

Inéscáaara de Cruz (1648-1 amexi cana Sor deda Juanagas; e

1695), Auto Sacramental do Divino Narciso.

I tal; espelhamento.

para 
um 
o

é 
o

licença para lhe 
traduzir um poema, 

apurar o que é 
exigência técnica, 

se aparecerem 
elemento <o 

resolva-as
- ± e

dar uma 1 i ção: 
faça um estudo 

essencial nele e 
sobretudo de 
d i f i culdades 
que não 
al i jando

> aqui peço 
você quiser 
no sent ido de 
introduzido por 

métrica. Isto feito, 
respeito ao último 

e pode ser alijado), 
mesmo que seja bonito.

Reyes1’

“(...) transformou textos e outros autores em textos que, 
como observou Mário de Andrade, fazem Jus ao conjunto de 
sua própria obra. Mas a identidade da tradução pode se 
revelar também enquanto verdadeira prática intertextual, 
como nos casos mencionados ao longo da obra poética de 
Manuel Bandeira. A tradução é aí elemento constitutivo do 
próprio original - e o fascínio se desconcerta ou se 
multiplica num jogo de espelhos.”31

poema.3*

'(...) Mas 
sempre que 
preli m i nar 
o que foi i 
rima e 
que d igam 
essenc i al 
supérfluo,
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3. PROPOSIÇÕES

t raduçõesDe um modo geral,
nãorevelou-nos t radutoref et uadas Bandei ra sepor que o

n ãojá d i ssemos, t raduz i udesvenc i1hou poeta. Bande i rado Como

poét i ca h i spano-ameri cana,i novadores dapoetas considerados

traduções aquele despojamentoporém marcanteincorporou em suas

pr ópr ia expressão poética, aquele empenhoda r ompersua emseu

sua performance

t radut ór ia, deli m i t amos assimelenco de poetas traduzidoso para

então,t rat á-1a sat isfatoriamente. daspoder Aproximamo-nos,

Sãopoét i carenovação h i spano-amer i cana.de osares naum

Inés ( 1648-1695);Cruzsegu i nt es s mex i cana Sor Juana 1 ade oa

nicaragiiense Rubéncolombiano José Asunción Silva (1860-1896); o

Dar í o t ambém CuadraPabl o Anton i o(1867-1916); n i caraguenseo

cubano Nicolás Guillén (1902-1989).(1912- )

reflexões não d emas i adoPara r esu11 assemque nossas

genér i cas alguns textos perroi ti ssembuscamos respondessemque e

embasamento teórico às nossas argumentações. Fundament alment e,um

da questão tradutóriaapo i amo-nos dois ensa ios t rat amem que em

com a idéia solene de poesia.

Após as nossas primeiras reflexões sobre a

e o

traduções de poetas que de uma maneira ou de outra possibilitaram

o cotejo dos originais com as
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do prefácio de Walterpoes i a. 0 pr i me iro.

à tradução Les Fleurs Mal Char1esBenjamin de du desua

éBaudela ire. "A do Tradut or * ( "Di e Aufgabe desTarefa

há de carátero segundo, ma i smenci onado,pouco
éespec íf i co, Esqu i zofrên i co■Bande i ra Tradutor ou o

de José Paulo Paes.
No texto de Walter Benjamin se configuram elementos que de

certo modo tornam possível compreensão da intraduzibilidade daa

é, 'tradução não éi st o ma i s dopoes i a, de toda que umaque

prov isória'mane i ra "mane i raEssa permi te-nos
d i f i culdades apresentamdas frequentes aoacerca que sepensar

sat i sfat ór i asoluçãobuscatradutor momento aoumano em que

nãoporém, devemt ext o t raduz. Tais d i f i culdades,quepoema ou

compreendi das salvo-condut o t radutor, mascomoser um ao mau

segundo o próprio Walter Benjamin, indício de ’ o serque

soluçãohumano t em i nev i t avelment e contentarde se umacom

prov i sór i a t emporár i a, negando-lhe poss i b i1 idade resolverdee a

de est a 0 h i at o dessaparauma vez sempre
éd i spar i dade impeleJ ust ament e t radut or t ant o aque o

t ambémJ á anter i ormente‘ret raduz i r’ t raduz i dos apoemas como

traduzir aqueles textos estruturalmente mais complexos.

alemãoprefác i o. pensadorEm outro momento desse o

t radução,t ambém originalde i m i t arcons i dera que: ' oem veza

ma i si ns i nuar-seaparent ar ele. deve amor nascompara se a

d i zer ’'quererínf i mas part i cular i dades t ant o dos modos do

própr iaoriginal Se compreendemoscomo na sua

t radut ór i aeste fragmento aprox i ma ‘performance"bem, da dese

prov i sór ia".84

Incompleto"®3

Ubersetzers")®®

1 íngua" .

d i spar idade. "®=

que na verdade se trata

como um
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falávamos háBandeira, Bandei ra i ncorporade que pouco. em suas

traduções aquele leve tecer poético.seu

Não af i rmaçõesd evemos cont udo , dasnos esquecer,

relação à Sabemos quetarefa como tradutor.sua

c ont rad i sse t raduzi a " emManuel Bande i ra af i rmouquandose que

de expressão própria" “sóde necess idadevirtude n enhuma e que

traduzi u gost ar i a t erde Tal foiparadoxopoemas que

José Paulo PaesJust ament e mot i vou t radut or p oet a ao que o e

Dest aca-seque temos nos referido.apensar e escrever o
principalmente o i t em "Um paradoxo bandeiriano", onde aponta para

concepçãocaráterreduzi r paradoxal d ai mposs i b i1 idade de oa
intraduzibi1idade da poesia:bande i r i ana de

cont rad i çõesd ifíc i 1T orna-se responder essasa

é t ent ouBande i rabande i r i anas. O f at o enquanto t radutorque

afirma ainda Josédefender-se de algumas acusações. Todav i a, c orno

defesa porém não é das mais convincentes". NoPaulo Paes, " a sua

último parágrafo item. no entanto, autor aponta paradesse umao

possível explicação:

A

em 
0 
a

um
I sso

vez d e
páginas

publ i cadas, 
efémero
o

em
ao 

ste

em que 
p ort uguês 
em francês, 
emendar uma
poema seu, 

porque,

alguém que, 
esquec idas 

foram 
dar 

faria

feito"

passagem, já 
sido capaz 
escrevera 
ocas i ão, 

fe i t a por 
’nada que 
ao CseujJ

"(...) A explicação talvez esteja naquela 
aqui transcrita, em que ele confessa não ter 
de pôr em português os versos que 
originariamente em francês, assim 
quando tentou emendar uma versão 
outrem, de um poema seu, tampouco 
prestasse’. Isso porque, 'para

"(...) alguém que, em vez de deixar as suas versões 
poéticas esquecidas nas páginas dos jornais ou revistas 
onde foram originariamente publicadas, preocupou-se 
lhes dar destino menos efémero reunindo-as em livro, 
que faria supor, se não o gosto da tradução, ao menos 
consciência do seu valor e do seu prestígio".

como, noutra 
i francesa 
consegu i ra 
ser fiel

ensaio a

contraditórias em
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i dé i a Bande ira deTalvez aproxi mar de quepossamos essa

é formulaçãoi ntraduz ível* à Ben j ami ncoisa Walt er" poes i a de

'tangente tradutória'ssobre a

poder ia atéGostaríamos de registrar co i nc i dênc i a queuma

h i pót ese d e Walt ert ext opensada de 1e i t ura. Noser como
vocábulotraduçãoBenjamin, deparamo-nosport uguesa, ona com

'inessencial', como podemos ver:

BandeiraCur i osament e , carta de Manuelo -Fragmento da a

já aqui revelaGu i maraens t ranscr i t a,Alphonsus d e F i lho, essa

ideia não éde ' o essenc i al '. Parece-nossupr i m i r queque

" traduçãonãoBandeira conceb iaquando traduzia uma

de poét i corecuperação do haviacomun i cat i va' , s i m nomas a q ue

Que 
pouco 

a é
o 

ou
, ou seja,

que se

ela?
nela

Aquelas

poesia? Que comunica 
0 essenc i al 

depo i mento.
i ntermedi ár i o, 
não conseguem 

i nessenc i al. é
reconhece uma má

para
refere ao 

um paralelo.
1 eve
que
mas

cont i nuando 
d i reção

no
do

as relações entre a 
significado pode ser 

Do mesmo modo 
Pont o

'(...) Que nos Fdiz’ então uma 
Muito pouco àqueles que a compreendem, 
não é a comunicação, não é o 
traduções que escolhem para si o papel de 
que em nome doutro transmite ou comunica, 
transmitir senão a comunicação, ou seja, o 
esta uma das características por 
tradução'.31

'(...) Aquilo portanto que 
tradução e o original se 
mais Facilmente apreendido por 
que uma tangente só toca ao de leve num único ponto da 
circunferência, e do mesmo modo que a lei geométrica 
apenas fixa e prevê este contacto mas não o ponto em que 
ele tem de se verificar, continuando a tangente depois 
disso o seu caminho reto em direção ao infinito, também a 
tradução toca apenas ao de leve no original e somente num 
ponto infinitamente pequeno do seu significado, para 
depois, de acordo com a lei da fidelidade na liberdade do 
movimento da língua, continuar o seu próprio caminho.'30

sentimento, teria de suprimir certas coisas e acrescentar 
outras’, malogro que o teria convencido em definitivo de 
que ’poesia é coisa intraduzível’.



86

trazê-1o , s i nt et i camente,original para desse modo tentar para a

1íngua portuguesa. Poderíamos, então. h i pótese de1evantar quea
pre-Fác i o Tarefa do*ABande ira t ivesse t i do contato com o

Já Bande irasabemos,Tradut or’ de Walt er BenJ am i n, comoque.
coi nc i dênc i assãoalemães.t ambém traduz i a Oupoetas meras

vocabulares e conceituais?
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4. TANGENTES
púb1i coi ntroduzP ioneira,F or maBandeira, de ao

cap ít ul oatravés H i spano—L i teraturadedebras i 1 e i r o, suaum
t raduçãopre-Fác i ot ambém do Autodo a suae

é denominadado Divino Narc i soSacramental aquela que

InésMéx i co"* Déc i ma la Cruz. ComodeSor Juanadomusa

i ntroduçãorprát i ca t raduz aindaBande iradessacomp1 emento ou

"Acalanto para Deus Menino"."Redond ilhas" e

pre-Fác i o D i v i no Narc i soAuto Sacramental doNo ao

dúvida obraobra Sor Juana " semconsidera de a suaessa como

indaga:Em seguida o
da complacênciamito pagão, s itransmutar-1he o sent i do em mesmo

atenção" chamandoBandeira responde ano
extraordinária habilidade poeta soube1e i t ordo que acompara a

dogmát i cas at mosfera det orno verdadesdascr i ar umaem

i ntrodut ór i oapós Bande i radeIn-Fel i zment e, empenhoesse

relação à no Brasilcr i ou-seda poeta-monja mexicana.obra umem

publi cação deaté Letrass ilênc i o acred i t amos,perdurou. aque

1 i vr o, Jorge"orelha" desse1989. NaEspelhe desobre anoo no

Schwartz adverte que:

<1688)33

Aaer i cana33

símbolo da Redenção?*34

sensibilidade e poesia.'37

prima" .3es

dois poemas34

"Como conseguiu Juana Inés renovar



83

i ntroducãoLetras sobre Espelho,Na verdade. com ao
traduçõesde Teresa CristófaniMiradas’ Barreto‘Olhares, suase

Sueno Carta1685),dePr i nero < escr i t o volta dode por ano

Athenagór ica t raduções LirasSonetos,(1691) d ema i s ease

Filosóf icasSát iras Campos,Vera Mascarenhas d eef et uadas por

P osf ác i o Submissojuntamente ’0 Imperioso Logos & oc om o seu

daquela optouresgata d aEros’, aspectos obra que

daconscientemente pelo i ntelect o detr i mento □ uem
’escreveupalavras de Manuel Bande ira, daquela queainda. emn as

adm i r ávelCà Cruz ]1 a c art a,Sor F i1ot ea de outrarespost a
Escr iturasSagradasargumentos t irados dasdefendendo ocom
outras coisassaberens i nar , defemi n i no dedireito aprender e

■filosofias de cgcina.

c i tar íamos Sorest udoNo c ont ext o h ispano-americano. o

Inés Fe*1Traapas 1 a aut or i ala Cruz Las de de doJuana de o
autorOctav i o Nesse i mportante est udo,mexicano Paz.poet a o

i t em d ad e Sor No quintoreali za da obra Juana.uma exegese

Sant í s i mo *,intitulado ‘El encontramosquinta parte, e 1c arr o y
comentário sobre a peça EI Divino Narciso <1688):um

nosso
sáb i os
não

uma
no
e a
nos

prat i cament e 
do
os
ela

’(...)

mosa i co
el que

i gnorou 
cont i nente 

da época 
cessa de

ou nada se 
(1648-1695) 

em sua 
p oet a

ejemplo 
ahora, 
y Pound.

ma i s
Juana 

e at é

del arte exquisito del
del collage literário, en

El Divino Narciso reúne

La pieza es un 
o, c orno se d i ce 

sobresalem Eliot

de la 
tê-la 
1949, 

catedrático da disciplina na 
do Rio de Janeiro. Lapso imperdoável 

bibliografia brasileira, que 
inteligências mais fecundas 

XUII. Sor Juana fascinou 
do México, e até hoje 

■ 30

‘Pouco ou nada se escreveu sobre sor Juana Inés 
Cruz (1648-1695) no Brasil, após Manuel Bandeira 
introduzido em sua Literatura Hispano-Americana em 
quando o poeta era catedrático da disciplina 
Universidade Federal 
na 
das 
século 
corte 
i nt r i gar.

mais do que

cozinha.'39
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daneesta diversidad a

t ítul osà t raduçãoNo refere d osde Bande iraque se

mencionados anteriormente da obra de Sor Juana, aventuramo-nos a

aspectocomentar "Redond i1has". Perroi ti mo-nos d i scordar deas um

da solução encontrada originalBande i ra. Ao cotejarmos compor o

t raducão t ent at iva deb ande i r i ana, observamos houvea umaque

proliferação poético-temática ev idenc i acontornar nessaa que se

redond i1 ha.

s i gn ificantest radut or i mped i u significadospoema, o que eos

c ont eud ísti caimpossibilitando ass i m plurali dadeescapassem , a

tão característica estét ica Poderíamos exemplificarda barroca.

impedimento citando a última quadraital

Agora a tradução de Bandeira!

compõem redond ilha.conjunto dasNo quadras essaque

'eu-poét i co'podemos not ar dirige eaque o se

últ i masimultaneamente Na observamosquadra que P araa

"confusodificultar poss i b i1i dade de conhecera essese quema

i ndeterm inaçãoeu-poét i co *error* dirige. vol t ase o umase a

dialógica. t uv i erapr i nc i palmente "aquelquando expri me que

t raducãoamor/entenderá de1 o digo". Ora, encontramosque na

'(...) Si 
en

a 1 guém

n i nguém.

*(...) Se acaso me contradigo 
Neste meu arrazoado 
Vós que tiverdes amado 
Entendereis o que digo'44

y maneras sin que 
or ig inal idad.‘4a

acaso me contradigo 
este confuso error 

aquel que tuviera amor 
entenderá lo que digo-43

que compõem oParece-nos que nas vinte e oito quadras

var i os est i1 os 
su unidad y a su
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d i dáti co “confusoBandeira t ornar esseum quase que arrumar ou
arrazoado’.error’, t raduz i ndo-o, ’ nestecur i osament e , por meu

vocábuloDas acepçoes registradas dicionário de Aurélio para ono
Poder íamos’arrazoado’, ’justo’.’congruente’,encontramosJ

não só significadotraiuconsequentemente Bande i ra opensar que
t ambémexpressão ordenouut i1 i zadada Sor Juana, amaspor

Além d i sso."desordem sintática. na

tradução dessa quadra "eu-poét i co’ dirige especificamente aseo

’vós’: ’ Vós digo".amado/Ent endere i st i verdes queoum que
Juana amp1 i ade SorPerm i t i mo-nos ainda cons i derar oque P oemao

alguém.não Parece-nosnome i adesejo med i da queumna em que

’ vós ’ Essed e1 imita desejo.Bandeira P oema seesseao nomear o
foisabemoscumpre pelo conflito amoroso-ex i st enc i al umque como

conf1i to poder i aTaldos principais alma barroca.vetores da ser

universo empensado como um questionamento do poeta frente ao que
error’" confusoEm outras acred i t amosvive. palavras. que esse

Paz□ ct av i oaf i rma’ i naugura’,mundo barrocotranscende comoo e
sobre a poética de Sor Juana Inés de la Cruz!

s i

Amplitudes e não delimitações de desejos.

que
em 
abre i

ao

cosmos, que 
revelar num 

o girar dos astros esquematiza 
a interrogação, ou talvez, o não 

Esse, na minha opinião, é o começo da 
encontraremos o paradoxo de que de 
barroca, fechada e que parece que 

mas fechada em si mesma, 
esta monja se abre para o 
universo se abre ao mundo 

interrogação - esta 
ou de qualquer modo a

característica do Barroco'.40

’(...) 

depo i s, 
poema 
não a 
saber o que 
modern idade, 
dentro de uma 
está não apenas 
imediatamente, de 
universo, e abrindo-se 
moderno e divulga a 
interrogação é sempre a 
nossa. “**

a posição do poeta moderno frente ao 
dois séculos mais tarde, Mallarmé vai 

essencial, no qual o girar dos astros 
perfeição, senão a interrogação, ou 
o que somos.

E ass i m 
f orma 

fechada 
r epent e 

ao 
pr i me ira 
nossa,
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H ispano-Ameri cana,Bandeira, L i teraturasuaem

Joséb i ográF i co-t emát icosP i ncela colombianotraços d o aut or

Asunc i ón Silva i mportante<1865-1896). O t alvez de seque

é advert ênc i adest aque 8 ande i rad esuc i nt ap i nceladanessa a

ésobre est er i t mo do ‘Nocturno': "muito cur i oso q ueo poema

nãor i t mo Foi erradament ehauri do Poe, supuseram oscomoem
Fábulai nFluênc i as, Ir iarte. poet arastreadores dede n umamas

d ía7 Asécu1 o d i J ot a i madaespanhol do XVIIIJ ununa mona muy

do própriourraca7. ConF i ssão notaS iIva."c i ert a Dessa pequena

José Asunción Silva passemos.poeta colombianoao
então, t raduçãoà própr ia Bande i ra d oefet uada poemapor

dema i s menc i onados,Junto com“ Nocturno", se encontra. noosque

Ramónapênd ice JuanespanholFinal, segundo poet aoe que,

J i ménez, * -«acalidad de un preludio de Chopin eterno."t iene 1 a

podemos notar que a tradução bandeirianaEm 1i nhas gera i s.

supr i me o tom exclamativo principalmente quando enxugado poema.

medida do possível.da pontos des i nt axe,sua osna

exc1amação exc1usão,ret i cênc i as. Com parece-nos quee essaas
daquela retórica cunho romântico. qualdespoj a dade oo poema

à geraçãopoeta não de pertencerdesl i gou t otalment e, apesarse
ret ór i coTal despojament odo Moderni smo h i spano-amer i cano.

segu i nt esveri F i cadoreali zado Bande i ra pode nosserpor

Fragmentos do poema!

contra m i cen i da. t oda ,"(...)

contra mim cingida toda."(...) ao meu lado lentamente, 
muda e pálida"®*

lado, lentamente, 
muda y pálida"'**

i nt r odut ór i a'*r

a m i

as vírgulas.
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■Siuna sola sombra larga!

E uma

• eia

Outra solução interessante é a
1 ua s

- S3

Ao el i m i nar a

tradução de imag ist aBande i ra aprox i ma i t em t eor i ade dase um

fanopé i a.P ound i t emEzra Como sabemos,propost a por a esse

i mag inaçãopropõe "proj et ar objeto (fixo mov i mento)o naou em

deParece-nos Bande i ra 1 ua t ant odespoja est aque

s i nt át i cosi nt ermed i ár i os Dessequanto de at i t udes sent i menta i s.

sat éli t e d iretamentepermite projetemodo, naque esse se

vocábulout i1i zação sat éli t ei mag inação foi1e i t or . A dodo

pretendíamos aproximá-lo Bande i rado depropos i t al, pois poema

“Satélite". t í t u 1 o,d esdei nt i t ulado ocorre umaseu

radical desmitificação da lua.

sintetização da aparição da

*(...)y se oían los ladridos de los perros a la luna, 
a la luna pálida 
y el chillido 
de las ranas...

’(...) Do caminho se juntavam 
E eram uma, 
E eram uma, 

eram uma sombra única. 
Uma longa sombra única. 
Uma longa sombra única...

*(...) de la senda se juntaban 
y eran una 
y eran una

ly eran una sola sombra larga! 
iy eran una sola sombra larga! 
iy eran

v i suai . ■=5!S

principalmente nos versos:

a preposição que precede o substantivo lua.

*(...)E escutavam-se os ladridos dos cachorros para a lua 
Lua pálida 
E a coaxada 
Dos bat ráqu i os."

Neste poema.
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interessante dessa sua operação tradutor ia éOutro momento

mantém Desse"sola".r et i ra verbo " i ba " ad jet i voquando o oe

ação " eu-adjet i vo v i venc i adacondensamodo, no por essea

Poder íamos Bandeira àquelesolução depoét i co". aprox i mar essa

Ezra Pound de que

condensada Forma de expressão verbal. • 57 Para perceba tal

condensação, t ranscrevemos Fragment o doo essapoema queem

operação ocorre!

t raduçãoAss i m, cotejarmos d e Bande i ra d o poemaao a

José Asunción perceber não somenteSilva pudemos"Nocturno" de

" 1 ição"t ambémc oer ênc i a prát i ca daquelacomo suaumauma
"alijando oAlphonsus de Guimaraens Filhocart asugeri da em a

supérFluo, sej a bon i t o" . Parece-nos, ainda. nasquequemesmo

tradução. poderíamos até denominar dedessaentreii nhas sua que

é possível"recr i ação", d acaracter i zadoresperceber elementos

"(...) Y mi 
por

"(...) DesmetaForizada,
Desm i t i F i cada,
Despojada do velho segredo da melancolia. 
Não é agora o golFão de cismas, 
0 astro dos loucos e dos enamorados. 
Mas tão-somente 
Satél ite. "a<,k

sombra
los rayos de la luna proyectada, 
iba sola 
iba sola 
iba sola por

na areia triste.
“(...) Minha sombra

Projetada pelos raios do luar 
Solitária, 
Soli t ár i a,

Pela estepe desolada caminhava.'5”

la estepa solitaria!"=o

conceito também Formulado por "poesia é a ma is

que se
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recordar íamospoética bandeiriana. palavras deNesse sent ido, as

papéis de poet a-tradutor vivenciados por

Bandeira:

traduziu d o p oet aSabemos Bandeira dois poemasque

nicaragúense Rubén Darío < 1867-1916) "Lo Fatal‘ "Balada de lae

Bei1 a Nina optamosd el Brasi1'. Dos dois t raduzi dos, P orpoemas

Bras i1 *,Linda"Balada da Men i na d o encontrarmospor em sua

operaçãot emát i ca cult uralaproxi mamaspectos daque se

t ambém, ■FoigrandeBande i ra. Sabemos,empreend i da aq uepor

de Rubén Daríocontribuição poética 1 i teraturaquadro dapara o
propósito,Recordar íamos, do poetaensaioh i spano-amer i cana. a o

la Si rena*,intitulado "El Caracolmexicano Octavio Paz <1914), y
especiFicamente o trecho:

se 
de

él : 
de

ser i a 
a sua Face 

encontrar-se no 
t ambém,

t radução, 
proF i ss i onal , 
um completo 
inteiramente o 
voltada para o 
cá, a Face mostrada ao 
acessível ao tradutor, o qual, 
criação do poema, está isentado 
nomeação absoluta. Pois, uma vez 
inevitavelmente no circuito social 
onde o absoluto se relativiza 
interpret ações, de que a 
privilegiada.**•

duplicidade tradutor-criador, 
esquecer 

ocult a 
lado de 

Esta é, também, a única 
• não ter participado da 

do compromisso com a 
criado, o poema entra 
das palavras da tribo, 

na permutabilidade das 
tradução é uma espécie

*(...) Ao menos do ponto de vista de uma teoria coerente 
da tradução, Bandeira não levou a sua esquizoFrenia 

ou seja, a duplicidade tradutor-criador, a 
desenvolvimento. Que 
lado de lá do poema, 
aut or, a Fim de 

mostrada ao leitor, 
ao tradutor, o qual, por 

poema, está 
Pois,

José Paulo Paes sobre os

*(...) El lugar de Darío es central, inclusive si se 
cree, como yo creo, que es el menos actual de los grandes 
modernistas. No es una inFluencia viva sino un término de 
reFerencia: un punto de partida o llegada, un limite que 
hay que alcanzar o traspasar. Ser a no ser como él: de 
ambas maneras Darío está presente en el espíritu de los 
poetas contemporâneos. Es el Fundador. "<Si
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Não devemos porém, Bandeira dedicanos esquecer, que um

cap ít ul o Literatura Hispano-Americana autor de Azul. .em sua ao

No primeiro parágrafo<1888). cap ítulo,desse " Rub éni nt i tulado

Dar ío" , ensaísta Bandeira aponta próso c ont ras dopara os e os
movimento modernista hispano-americano!

o

de

Podemos observar nessa ponderação de Bandeira o empenho do

poeta nicaraguense em abordar t emas, r i t mos geografi as. Assim,e

N i na"Balada 1 a Bella del Bras i1"deparece-nos que seu poema

poét i ca. t emát i caconfirma c1 arament e P1uralidade Aessa sua

subs íd i os suposições do porquêof er ece-nos 1evant armos dep ar a

tê-la éBande i ra t raduz ido. A primeira que anos ocorre

aprox i mação Dar í o à naturezaRubénv i a homenagem brasileira,de
espec i f i camente car i oca "donde h ay T i jucaa y

Poderíamos até afirmar desse poema é de deslumbramentot omque o

país encantado/ donde las horas tan bellas/ que" unfrente a son

el t i empo cal 1ado/ d i amant es,sobreva a paso

tradução bandeiriana "um país encantado/ qual horasasnaou no

são tão belas/ Que sobt empo desli za calado/ Sobre diamantes,o

Rubén Dar í oEm outro .momento, reali zaquase umque

"Canção do e x í 1 i o"i nt ert ext o menc i onar do poetadaao um verso

do 
de

estrelas" .Ats

modern i st a 
gen i alment e 

ampla 
nos metros 

do raro e 
vocabulár i o 

à

bajo estrellas"*4

Corcovado" . AS*

"Com Rubén 
f ast íg i o, 
P r i n c i p a i s 
temas, nas 
excess i vo 
ar i stocrát i ca, 
frequente 
chamou de 
enfim.’AS

seu
i em suas
i nvenção nos 

seus defeitos -
a presunção
luxo, aquele 

certo crítico
o prec i os i smo

Darío o movimento modernista atinge 
definindo-se genialmente tanto 
qualidades - ampla liberdade de 
imagens, nos metros - como em 
gosto do raro e do exótico, 

o vocabulário de indiscreto 
abandono à musicalidade que 
"demasiada música de violinos",
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Gonçalves Dias (1823-1864) ’ y donde canta

sab i á ’ ;e 1 c uri osament e, Bande ira t raduz est e ’ E ondeversos

gorjeia o sabiá’. A A

Acred i t amos tais homenagens t enham sens i b i1i zadoque

Bande i ra dedicou grande parte desabemos , vidaque, aoscomo sua

exercíc i os aprox i mat i vos das cult uras bras i1e i ra h ispano-e

relação àsamer i cana. Port ant o, reconhec imento Bande i radeo em

Rubén Dar í ohomenagens Bras i1prest adas parece seraopor

ret r i bu ído "Balada da Lindamomento t raduz poemano em que o

Menina do Brasil*.

Confluências de sensibi1dade.

N i colás Guillén dopoet ac ubano,(1902-1989), poet a
1948depubli capoes i a afro-cubana,’ poema-son da aanonoou

A temática dessasua Elegia a Jacques Roumain en cielo de Haiti.
morte do poeta e romancista haitiano Jacqueselegia versa sobre a

1 i t erár i aobra1944.Roumai n ocorr ida Como sabemos,de aanono
1 i bertár i o,t omcaracter i zade Jacques Rouma i n umporse

podemos encontrarBras i1,soci al.nacional i st a protesto Nodee
rosée67 publicadotradução do 1 aGouverneurs deuma seu r omance

post umamente.

tudo indica,1948, Bande ira,Nesse de queano aomesmo
verificada através deindicaçãotraduz eleg ia. Tal pode seressa

1948. Nest a,2 outubro decarta dat ada dedo aut or cubano de
Gu i11énN i colásadmiração. tecesens i b i1i dadedepermeada e

nãoà t radução Gui1lén,efet uadaelog i os por

t ranscreveelog i os. adiantasat i sfe i t o P oemaoec om seusos

Bandeira00

romântico brasileiro
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"Chile" númeroser i a " en Navi dad 1 apubl i cado el de deque

rev i st a habanera "Elias" , ded icando-o e 1" a Manuel Bandeira, en

Brasil".

d o conteúdo é i nút i1A part ir t ent armosdessa cart a

t radut ór i acomentar Bande ira.sobre deperformancea

principalmente quando 1emos:

No entanto, das plavras finais 1evou-nos i ndagaro eco a

então, performance tradutória de Bandeira dossobre como ser i a, a

essenc i alment e Bande iramus içais, do poet a cubano;poemas, c orno
Sóngoro: "Sóngorotraduziria be;/cosongo,/os versos songo

b ien ?/ Sóngorode mamey;/ Sóngoro,cosongo/ de1 a bailanegra/

uno/ Sóngoro de tre" do poema "Si

Indagações imaginárias,.

conferênci aBande ira, das Letras" Em 1ouvorem sua

pequeno paísH i spano-Amer i canas, observa

Nicarágua não Dar íosRubénesgot ou geniali dade decomo a se na

há JoséSalomónal i poet as 1 a Selva,de pr i me i ra ordem decomo

Coronel Urt echo, Pablo Antonio Cuadra, Como

desses poetas citados Bandeira traduziu Rubén Darío, jásabemos,

nós (1912).comentado ant er i ormente, CuadraPablo Ant on i opor e
Do d i r et or do Jornal ‘hast an i caraguense La Prensa h ace un

con 
a 

i 1 a 
est o 
su

Su t raducción 
inefable. En primer 
usted a un trabajo 
aunque sabia que de 
envióí un milagro de 
que el modelo resulta 
vulgar, por Dios!) en 
halla en português efectos 
en espanol . '

En 
un 

sab i a 
un 
modelo 
por Dios!)

de mi eleg ía 
término, no 
de esa
sus manos
fi deli dad, 
superado 
cuanto a

con

Ernesto Cardenal "

que o "dom poético de um

me causó una impresión 
pensé que se pusiera 

índole con tanta presteza, 
i ba a sal ir lo que me 
con la circunstancia de 
(y esto no es adulación 
que su maestria técnica 

los cuales no supe dar yo

tu supiera...■*’
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Ni caráguaúnico hoy,detiempo i ndepend i ent e de 1 ael suy

comp1 emento Prensa t raduzi usemanal: Bandei raLa

*Med i tação antigo’. 'Aquatro antepoemas: rosapoemaum

’Jaculat ór i a Bandeira’Aut o-sonet o * . Poss i velmente,rio*ao e
traduçãodemonstrar, dessest enha t ent ado poemas, acom a

amplitude poética Amp 1i t udeTemporal <1943).aut or de Cantodo

percebida através dos ritmos queest a pode ser comparecem noque

i nt er i or desses Assim como o poeta Bandeira, possuidor depoemas.

linguagem lírica"boa hospitalidade de sistemas rítmicos onde sua

não encontra aspectospoet a n i caragúense recuperao

da tradição lírica poét i co.* quehacer * Parece-e em seu

projeto poético, ésemelhantetal resgate.nos que queao seu

tenha 1 evado Bande i ra t raduzi r gost ar i a de tera quepoemas

■Feito* do Pab 1 o Cuadra. Dos t raduz idos.poet a Ant on i o poemas

i dent i £ i caçãoacreditamos que *A rosa* exemp1i £ i que e
à poét i ca ded i1hadaBande i raparte de t ange cordapor no que

pelas mãos de Cuadra.

Cuadra buscou i ncorporar,Sabemos Pab 1 o Anton i oque

geração, populares£ormasj unt ament e companhe i ros de emsuacom

produções poéticas. * Asent i do.pr i me i ras Nesse poemaosuas

prec i s i ón canc i onerodel ant i guorosa * set enc i osa* conecta con

* Qu i eniniciais: se

tradução bandeiriana: * Quem sela rosa/ no t i ene sombra *, ou, na

arrima à rosa/ Não tem sombra*.

tradução de Bandeira, 1embramo-nos

então.daquele i nt i tulado Percebemos,seu poema

duasambos pelo a£ i n idades, saber:que menos suapossuem a a

espanol * r7"3

L i terar ia*71

estorvo*7®

’Andor inha*74

Quando transcrevíamos a

arr i ma aprincipalmente os versos

os renova

s i nt et i ze a
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arr i scaríamo-nostemát ic a t ema ,estrutura. Quanto ae aoa sua
“Andorinha’ prevalecet ant o rosa ’’Aafi rmar umque como emem

nad i f i cação açõesconscient i zação dasf* i 1 osofante, dat om uma

"Yo busque la belleza/ solelnotadamentehumanas, versos! ynos

tradução bandeiriana: “Eu busquei a beleza/ oeOU , na

1 í r i c o afirmaqueima*. No de Bande i ra,sol q ue !eume poema o
é triste!/ P asse i“Andor inha. andor inha. minha ma i scant i ga a

t ambémà à residetoa. toa..." semelhançaAvida em suas

estruturas, pois ambos são compostos por dísticos.

poét i co "Ade r osa “ t enhaAcred i t amos ass i m t eorque o

t raduz i-1 o poet ai nsp irado Bande i ra c om oe comungara

rac i oc ín i o, poder íamosn i caraguense. Segu i ndo esse nosso

então, espelhos" c i t ado anter i ormente"Jogo deentender. n oso

poét i cost radut ór i osexerc íc i os Bande ira. Espelhosde que

fosforescem.

me quema",
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5. OITENT'ANOS
octogés imo aniversari o,No ocorrido de 1966,seu no ano

Bandeira ■Foi i nt ensamente homenageado d i versos segmentospor

Lembrar íamos do famoso busto esculpidoculturais brasileiros. por
colocado na confluência da Rua da UniãoCelso Ant on i o,

próximo àdo R iachuelo, onde poet a pernambucanocasa o nasceu;
Tr i stãopalavras afet uosas de Athaydedas de subii nhaquando

aspectos da estilística bandeiriana conc i são prec i são do( 'a

de ep ítetos,economia das palavras, de ornatos quea

poéti caobracaract er i zam tanto de cron i sta.quantosua a

é s ímbolot radut or t eor i zador 1i nguagem,da deou um sua

da publi caçãointegridade moral, de sua autenticidade humana

pela editora José Olympio de Estrela da Vida Inteira; de um livro
de organizado por Car1 os Drummond de Andrade Andor i nha.prosa

Diário de Pernambuco de autoriaAndorinha; do artigo publicado no

de P. Romeu Per ea ’0 Hispanista Manuel Bande ira’; ainda doe

t í t u 1 o c i dadãode entrecar i oca, outras. Feli zmente, essas e
nãooutras homenagens exclusivamente cont ext opermaneceram no

tambémbrasileiro. Bandeirapois foi homenageado algunspor

c i tar íamosh i spano-amer i canos.aut ores Entre eles. equat or i anoo

cubano EugênioJorge Carrera Andrade, Flor i t n icaragiienseo e o

Pablo Antonio Quadra.

"7=’> ;

com a Rua

e a
seu est i1 o,
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de Poesia 19 de abr i1 de 1966Na Carta Internacional
MELE7A, ofert ados Entre eles.encontram-se Bande ira.poemas a

'De amistad de musica* de aut or i a de Eugênio Floritdest açamos y

"Formas de la Nieve A Manuel Bandeira, poeta del Bras i1,grane

anos"1 a c i ma 80 Jorge Carreraresplandec iente de d een sus

Já éPabl o Ant on i o r eal i zadaAndrade. homenagem Cuadradea

anosatravés 1 asd e artigo intitulado "80 del patr i arca deum

letras nuevas del

"La Uirgen Maria","Preparación parapróprio Cuadra 1 a muert e",

c a-fé " , •futuro* "Epitáfio depresente y"Momento de "Pasado,un e

Há ainda traduções Mendonzasi de Renat o deR i Ike mesmo".para

"Evocac i ón"Pensión Familiar" Recife". c ert oEmdedos epoemas

Cuadra c onc e i t uaPabl o Ant on i odo menc i onado art i go,momento a

poes iapoét i ca " y 1 a de Bande irabande ir i ana: esees

c as i a 1de 1 i r i smo. Dejar eldesvest i m i ent o, deznudez poemaesa

salgas i n ca i ga e 11 a , s i nborde d e 1 a p ero que seprosa que en

del lado del

homenagens Eugen i o Flor it , Jorge CarreraEmbora d eas

Pablo Cuadra volt em, espec i f i cament e,Andrade Ant on i o aosee

sat i sfaçãoi mag i narBande ira. perm i t i mo-nospoet a com q ue oa

entreviuBande iraAcred i t amosrecebeu.bardo n essasqueas

constante empenho em dialogar comhomenagens reflexos daquele seu

São, de vidaport ant o, o i t ent acultura hispano-americana. anosa

dedicados à América Hispânica se

crónica i nt i t ulada1.8.31dat ada der ecordarmos de suanos

"Pereda Valdés e Poesia Platense". Ciclos concêntricos.

mistério" .7e

Brasil"73", acompanhado de algumas traduções do

e um pouco mais de trinta anos



102

NOTAS

José12* Jane iro,ed. ,

ed. ,

ed.

1967.

Jane iro,Prosa. R io de

poema

peca
de

se 
e

se
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GUIMARÁES, Júlio Castanon. “0 Tradutor Manuel 
Bandeira". Op.Cit., p.366.
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Idem.39

"Prefác i o Sacramental doBANDEIRA, Manuel. Aut o40 ao

Poemas
Agu i1 ar,

Inés 
de

Manuel - 
In: 

Pongett i,

■A 
In:

27 - BANDEIRA, 
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i. FOTOGRAFIAS
PasárgadaIt inerário deBande i r a conta-nos queem seu

traduz i dos demus içados,degostava serever seus poemas

i nst ânc i a, d ese j o,pr i me i rafotografado. Em esseuma
narc i s i smo.soar i aprincipalmente de f ot ografado, merocomoser

esfumanarc i s i smoentanto,No naseparece-nos esse meroque

próprias palavras.revela. segundo asmed i da comoque suasem se
olhar■Fora de mim"desejo de me conhecer melhor, sa i r para meum

ontológ icoobj et o". Ora, olharpuro queresse que seumcomo

demonstrado pela quantidade de fotografiaspode essequeemser

encontra só, cruc i f i xo de"objeto" se
aindaTraduz i dos.livro Poemasfolheandomarf i m, naouo seu

1embrar íamosProposital mente." suj e i t os" .de outroscompanh i a

ladodeixa fotografarBande i radaquelas fotografias aoseem que

não c ont emp1adorfaz i am part e,"suj eitos"de oparaque

Dessas,esperado cot i d i ano.preconceituoso. de aseu

Rocha;faixa de M i ss Brasil MartaBandeira entrega a queaaque

está ao lado do cantor Blecaute sobretudo.e,

n ãoBandeira men i no de Nest a, Bande irase curva a um se

não olharmira, dirigebusca, emnem sequer seuse porque o

direção à câmera fotográfica. Prefere, Outroantes. d i r i g i-1 o ao

c i t ar í amos

rua.a

*0 narcisismo é inimigo natural da 
inteligência; a simpatia pelo Outro, ao contrário, sendo condição de 
compreensão de si mesmo, é também regra de método nas ciências da cultura." 

Bento Prado Júnior

com o seucom o seu violão,

a fotografia em que
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paletó surrado olhosmen i no de descalço, osrua, com comeo

■Fot ógraFo permi ti r-sevirtuali nt ensament e dirigidos ao para

compreendê-lo visão de mundo. Desejosdesse modo ampliare a sua

que se amalgamam com o Outro.
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2. UM OUTRO E O OUTRO

multi p1i c i dadeO artigo indefinido "um* aponta para a

delimitar est amosd i f i culdade de quem nosse a ou quea
" um"Essa dificuldade amp1 i a quandoreferindo. se somamos essea

expressão p oder íamos* outro". outro"subst ant i vo A queumo
outro mulher, outro cri ança, outro negro.ent ender umcomo um um

permi te-nos v islumbrar, ainda deoutro hispano-americano, queum

subd i v i soest ênue, demodosmane i ra os que ocorrem nae seras

não podemos " um"Todavia,natureza humana. essenos esquecer que

t ambém,denom i nado,compreendi dopode o ser,ou c ornoser

alémest áf i 1 ósof o (204-269P lot i no d.0. ) , dasegundo queo

alémnúmero, d e e demuit i p1i c i dade do t odae

c onf1uênc i apensamento. Talvez uni dade residatodo nessa e oa

não sóamadurecimento do humano aceitar c onv i verser para c ome

internos mas também com os outros externos.

art i go definido " o" d i ant e doQuando empregamos o

razoável"outro", t orna ma i ssubst ant i vo queparece-nos se a

deli m i t ar estamos dirigindo.tarefa de quem ou a que nosa

interrogações iniciam momentoEntretanto, queno mesmo emas se

poderíamos tratar dov i st a outroponto dede que opensamos

filosófico? do antropológico? psicanal ítico?3 Na tentativadoou

a ex i st ênc i a

e a

os seus outros
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amplitude de tais indagações,de responder suav i zar apo i amo-e a

Ját ext os,dois * Um Aspectoant er i orment e c i tadosnos em

Ant ropofági co Oswa1 dCultura Brasile i ras Cord i al’ deda Homem0

Andrade* •Fragmento do 'Post-scr iptum" Pazde de Oct avi oe o ao
Labirinto da Solidão”, toca à questão daseu

outr idade.

argument ações,porém.Antes, de passarmos para nossasas

gost ar íamos perme i aaprox i mar da comp1ex i dadede onos que

cap ítul osadj et i vo h i spano-amer i cano. anter iores.Nos

des i gnávamos, indist intamente. h i spano-amer i canoadjet ivocom o

Amér i ca 1 ínguareali zada espanhola,toda cultura de sema na

designação sofreu sofrecontudo, tal aindamenci onarmos, que e
oscilações quando d i versaspret ende delimitar i ntegrarse asou

nações americanas de fala espanhola com o Brasil.

José Ver í ss i mo foi(1857-1916)Parece-nos quemque

nós. quandodificuldade.entre at enuar taltentou.pr i me i ro
énós, P ort ugalpois" h i spano-amer i canosaf i rmou somosque

af irmaçãoPorém, 1 emostal quandodesvanece ase

conferênci a L i terat ura* Alrededores 1 aintitulada de

Paz.Octav i ode aut or i a do mexicanop oet a

EI Arco la <1956) apontaNela, aut or de para ao y
des i gnedificuldade adjet i vo corret ode se nomear o aque

Sub1i nhar íamosAmér i careali zada1i t erat ura espanhola. umna

fragmento onde esta prob1ematização se acentua:

“(...) Las dudas 
lat i noamer i cana, 
indoamericana? Una 
disipar las confusiones.

Espanha*.*

comienzan con el nombre: literatura 
i beroameri cana, h i spanoamer i cana,

ojeada a los diccionarios, lejos de 
las aumenta. Por ejemplo, los

especialmente no que

H i spanoamer i cana *7
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Poderíamos continuar transcrevendo as palavras de Octavio
porémPaz, t ranscrever este fragmento, flagramosao em sua

essênc i a diálogo entreaquele i nex i st ent e culturas brasileiraas
Amér i cada espanhol a. Ainda avent uramo-sobr e flagrante.e esse

d i f i culdades Bandei raencontradasa P ensarnos nas por para

Amér i capermeabilidade cultural Brasi1entrepromover uma ao e

Hispânica. Não houvedevemos ent ret ant o, umanos esquecer, que

principalmente políticaP o 1 í t i c apermeab i1 idade cultural e

países americanos Lembrar íamoslíngua espanhola.entre deos que

part i r do c once i t o "h i spano-amer i can i smo", muito provavelmentea

B olí var9, i ntegraçãoS i moni deado por processou-se uma ou um
Amér i ca 1 ínguaunificardesej o d e de ass i mespanhola,a para

v i sãoda redutora europei zant e. Ou ainda parae
independência conquistada. Mencionar íamos, a 1 i ás,preservar a que
lutas pela independênciapart ir das radicalestabeleceua se uma

p o 1 í t i c a naçõespermeab i1i dade h i spano-amer i canas;entre as
"Boiívarrecordemos cincomandoque exerceu emo supremo

tachá-lo de estrangeiro.repúb1i cas, sem pensasse em

Suere, venezuelano, argent i no, o

Peru.

adjet ivo 
que antes

• s

salvaguardá-la

diccionarios espanoles indican que el 
iberoamericano designa a los pueblos americanos 
formaron parte de los reinos de Espana y Portugal.

governou a Bolívia e San Martin,

que n i nguém
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3. VESTÍGIOS
Bandeira, enquanto operador de cultura hispano-americana,

não elaborou t ext o t rat asse, exp1i c i t ament e, da simpat iaum que

vest íg i ospelo Outro h i spano-ameri cano. De i xou-nos, ent ret ant o,

produçãod i versos momentos i ntelectualde volt adaem sua para o

h i spano-amer i cano.mundo Ocorr ia, ass i m, t rat asseque

é c r 6 n i c aindiretamente do assunto de i nt i t uladacomo o caso sua

crôni ca,'Ha i Kai ’ . Em cert o momento dest a Bande ira. para

”velhaconce i t uar levada à•Forma F i xa de poesia Japonesa,a sua
perFe i ção Bash 8extrema aprox i maçãoreali zapor uma com a

m i crogramas.seuse
Desse modo é poderíamos então i nt erpret ar c onst ant eque essa sua
i nc1usão aprox i mação dados cult ura i s h i spano-amer i canosou com

vestígios de uma alteridade cultural.como

t ambém,Um hiato dei xado, pelo aut or Literaturade

de nãoHispano—Ameri cana <1949), Foi ter s ist emat i zadoo em um

texto o porquê de sua atividade como operador de cultura hispano-

Isto é. divulgá-la aos brasileiros.amer i cana.

vest íg i osNa t ent at i va de rastrear tais talpreenchere

hiato, buscamos t ext os, embora escr i t os post er i ormenteque ao

início dessa at i v i dade, perm i t i ssem entendersua nos um pouco

o levou ao que

poética do equatoriano Jorge Carrera Andrade
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porquê de sua mobilidade constante

América espanhola.

Antropofág i coEm * Um Cultura Bras i1e i ra s □Aspecto da

J á parágrafo,Cord i al " , □swald pr i me i roHomem de Andrade, no

i sto é,"alteridade ao sentimento do outro, de ver-sedistingue a

si',outro do conceito de Charles Baudelaire do "sent i mentoo em

contrár i o’.d iferente, i solado segu i da afi rmaoutro, Emdo e

alteridade cultural é no Brasil‘ a

afirmação dedistinção □swald dePodemos entrever na e
interagem com o operador de cultura hispano-Andrade aspectos que

americana Manuel Como tentamos demonstrarBande i ra.

pr i me i ramente pelos d i versosBande i ra enveredouprecedentes, se

conhecê-los ma i sbras ilei ros t ent at i va decultura i sset ores na

o Outro h i spano-profundamente e estar

mergulhouParece-nos part ir momentoamer i cano. do quea emque

pôdemúltiplos setores iniciarcult ura i s brasileiros, seuonos

d i álogo h i spano-amer i cana. E-fet uoui n i nt errupt o culturaac om

crôn i casatravés traduções,d i álogo de ensa i os, e,esse

correspondeuquando cord i alment esobret udo, saudou come se

alguns nomes do cenário literário hispano-americano.
i temaqueleNo dessa cord i ali dade esboçacerne sua se

"sinaisreferecomentado Oswald de Andrade aospor seque

Poder íamos est eaprox i marda cultura mat r i arcal *.remanescentes

talreali zarcult ural de Bande i ramat r i arcado empenho emao

da América Espanhola.de cunho dialético.d i álogo, culturacom a

ma i s o

remanescentes da cultura matriarcal'18

um dos sinaislapidarmente que

assim apto a recepcionar

nos capítulos

em relação à cultura da
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d i al ét i ca mãoA poderia entendi da deaven i daaquelaser como
dupla por nós sugerida anteriormente.

Bandeira t ent ouAss i m, tal aven ida.ao percorrer

semáf oros docult ura i s entrecont r i bu i r as ruaspara que os

América Hispânica sinaldoBrasil vermelho para opassasseme
não sejacult ura1 aindaultrapassagemverde embora essa

sat i sfat ór ia sinali nacred i t avelment eP1enament e nopermaneçae

amarelo.

"poderão os Estados Unidos dialogarOctavio Paz se indaga:

condicão de aprendessemresponder i a:conosco? sim. sob queeu a

out r idade: com oscom

T er-se-“ch i canos' seus jovens.comseus negros, com e os

h i spano-amer i canos:coisa parec i dai a de d i zer alguma aaos

crítica de s i Parece-nosa

i ndagação quandoPazOctav i oant ec i pou esta deBande i raque

cult ura i ssegmentosd i versosbuscoui ncrementou nose se

seguida um conhecimento globalizanteefet uarbrasileiros para em
t odos i nt et i zaflagrantecont i nente h i spano-amer i cano. 0do que

demonstrado através de suas palavrasmovimento pode serseuesse

"Oração de Paraninfo" no ano de 1945:pronunciadas na

Vest íg i os que

a 
ao

a
com
é,

a

1i nda gata
Como temos sido 

E 
socrát i co.

borralheira que é 
injustos para 

desconhecê-la 
desconhecermo-nos

"(...) dessa pobre e 
literatura da América, 
ela! Como a desconhecemos! 
indiferentes ao conselho 
nós mesmos.“

mesmo *.13

se transformam em miríades.

antes a Falar consigo mesmos.

os seus

a sua própr i a

crítica do outro começa com
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4. CODA
úl t i mas dessasúlt i mos acordes,

setas do porquêTentativas de apreendê-los. ■Focal i zarDesejos de

cultura h i spano-d i alogadoter movi doBandei rade c om ase e

h i pot ét i cas dirigemSet as pr i me i rament eamer i cana. ao seuse

José Veríssimo corr i g i u. Emde geografia d i aprofessor que um o

episódio’Ver í ss i mo', Bande i ra relat ai nt itulada umsua

Externato do Ginásio Nacionaisocorrido quando era aluno do

alguém Junt ament ed i r i gem i naugurou,Set as queque se a

d i álogo do Bras i1alguns homens de c om asua ocom

Hispânica. nãoAmér i ca deInfeli zraente, encontramos t ext oum

especificamente, dot rat asse, do i nt eresseBandeira seuque

José Ver íss i moprofessor de geografia fronte i radesobst ru i r aem

se dirigem às palavras de José Martiainda.□utras setas,

"Nuestra América":int itulado

■ o 
de

A 
que

crónica

v i soes m i r íades.

" ( . . . ) 
natal, 
Pernambuco? ' 
’é o 
que o 
grande 
compreender. 
Cap i ber i be.

Um dia, em que 
perguntou-me < 

Respond i, 
Cap i bar i be. ’ 
senhor é um 
gargalhada.

Até 
-1 s

geração16

objeto da li cão 
sopet ão:

muito orgulhoso, 
comentou Veríssimo: 

t urma
Ao que 
pernambucano!’ A 

princípio f i que i 
veio a correção

encontradas em seu ensaio

brasileira e hispano-americana.

era o meu Estado 
'Qual o maior rio de 

do fundo da sala: 
'Bem se vê 

gozou-me numa 
atarantado, sem 

do mestre: 'Diga
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"aldeano vanidoso" é

percuciente diálogoManuel Bandei ra buscou e operou umseque
daípartirh i spano-ameri cano,□ ut r ocultural para aocom

t râns i t o Brasil H i spanoentreef et i vo-afet i vo epromover um

Amér i ca .

"(...) Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su 
aldea, y con tal que él quede de alcaide, o le mortifique 
al rival que le quito la novia, o le crezcan en la 
alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, 
sin saber de los gigantes que llevan siete léguas en las 
botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de 
los cometas en el Cielo, que van por el aire dormidos 
engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de 
despert ar. "

Arriscaríamos afirmar que contra esse
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[1/8/1931]PEREDA VALDÉS E POESIA PLATENSE

Para él son los calabozos. 
Para él las duras prisiones; 
En su boca no hay razones 
Aunque la razón le sobre, 
íue son caipanas de paio

não se

lldefonso Pereda Valdés passou quinze dias entre nós. Subiu ao Corcovado, alioçou na Urca, deu a 
volta da Tijuca. visitou o Museu Nacional, conheceu □ Ovalle... Ei suia viu o essencial e partiu 
deixando-nos a i«pressão de ua fino poeta e de ua excelente aaigo.

Ua excelente aaigo, que aliás eu já tinha adivinhado pela correspondência coa que «e distingue 
desde o apareciaento da Casa Iluainada. Ua aaigo do doce feitio aoral de Bustaaante y Ballivián, - 
igual, discreto, dando a conhecer o seu afeto aos poucos, sea alarde, sea derraiaaentos 
intercaabistas, gostando de descobrir por si próprio o que teeos de aaável en nossa história, en nossa 
literatura e en nossos costunes. En verdade ea excelente aaigo, que espero nos volte a visitar auitas 
vezes.

fiuando Pereda Valdés ae preveniu por carta que faria aqui (atá> algunas conferências, não deixei 
de ter os aeus receios, tão ressabiado ando da espécie conferencista. Ninguén aenos conferencista do 
que lldefonso Pereda Valdés. Falou no pequeno salão do estúdio Nicolas. Era ainda grande para sua 
nodéstia de honen sea voz, sea dição e sea gestos. 0 que disse poderia e deveria tê-lo feito para 
alguns anigos ea casa de algun de nós, porque Pereda Valdés é ua desses espíritos que pedea, coao a 
núsica de cânera, o pequeno anbiente rico de afetuosas afinidades.

Coa Pereda Valdés era a priaeira vez que eu entrava ea contato nais denorado coa a prosódia 
platense. Depressa ae habituei coa êja Cella>» jeva (lleva). 0 que estranhei auito foi bejeç? 
(belleza). Pereda foi indulgente coa duas norenas brasileiras que assistiaa à sua palestra do estúdio 
Nicolas e tiveran ua frouxo de riso quando, a propósito de não sei que poeta uruguaio, falou ea três 
adniradoras suyas. 0 y antes de vogal soa entre os nossos vizinhos cono o nosso j, de sorte que as 
três adniradoras do poeta viraran adniradoras sujas.

lldefonso Pereda Valdés falou-nos da Poesia Nativa Uruguaia. Há porén ua fundo coaun às poesias 
argentina e uruguaia de caráter nativo, e que é a vida de estância, donde saíran os tipos adairáveis 
de Martin Fíerro e Santo Vega na poesia popular, e na poesia culta o incoaparável Secundo Sonbra de 
Guiraldes. 0 Uruguai não deu nenhuaa epopéia no gênero daquelas. Sente-se no entanto que os nossos 
vizinhos da Banda Oriental se nutren coao de alinento seu na natéria folclórica dos poenas de José 
Hernandez e Hilário Ascasubi. Daí se ter Pereda denorado en coaentários saborosos sobre o ciclo 
hertico argentino.

A evolução da poesia gauchesca aconpanha as vicissitudes sociais. A civilização platense passou 
pelas três etapas naturais e lógicas: una priaeira de absorção, en que tudo é europeu, - cultura, 
costunes, idioaa; a segunda, de fusão dos dois elenentos europeu e nativo, albores da Independência e 
pri«eirós anos de vida autônona, apareciaento de bravos propagadores de ua ideal localista, Moreno, 
Rivadavia, Monteagudo, e aais tarde Echeverria, Alberdi, Saraiento, Juan Cruz Varela; finalnente a 
etapa de conpleta eaancipação, já caracterizada pela fornação de una linguagen anericana e una arte 
nativa, cujos precursores foran, ainda antes de Hernandez e Ascasubi, os anôninos pagadores que 
percorriaa as estâncias, cantando ao soa das guitarras e en torno dos quais se reunian os peões de 
estância, cono os nossos aatutos do Nordeste ao redor dos cantadores.

De resto nos inforna Pereda Valdés que tanto o tipo do cantor, cono o do peleador, o gaúcho que 
enraíza en parte alguna e vagueia de estância ea estância, de povoado en povoado, senpre ea 

busca de aventuras, vão rareando cada vez nais. 0 gaúcho do tipo Martin Fierro é já una lenda e 
perdura apenas coao tradição cantada. 0 nesno se dá coa o crioulo nalevo, descrito por Ascasubi en 
Santos Vega, alna fornada de sentinentos contraditórios, *tão pronto generoso cono nau, «escla 
estranha de nagnaninidade e egoísao, no fundo boa e dado a praticar o «al auito nais por necessidade 
do que por instinto*.

Soaa ua pouco à aaneira de certas estrofes pungentes dos Testanento de Villon estas sextilhas do 
Martin Fierro, descrevendo as duras condições do gaúcho acossado pelo Conissário e pelo Juiz de Paz:
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Ins BANDEIRA, Manuel. Andorinha, Andorinha. (Sei. de Carlos Druiiond de Andrade). 2B ed.. Rio de 
Janeiro, José Olyapio, 1986, p.331-333.

Las razones de los pobres.
Si uno aguanta, es gaúcho bruto;

Si no aguanta, es gaúcho ialo. 
Dele azote, dele paio!
Porque es lo que él necesita! 
De todo el que naci» gaúcho 
Esta es la suerte aaldita.

Pouca gente conhece entre nís o Martin Fierro; raríssiaos, o Santos Vega de Ascasubi e o Fausto 
Criollo de Estanislau del Caapo.

Hilário Ascasubi lutou es 1825 ea Passo do Rosário, serviu coa Lavaile no exército libertador, 
bateu-se contra Rosas ea Caseros. Depois da queda do tirano, eabarcou para a Europa e instalou-se 
coaodaaente ea Paris. Foi lá que concebeu e realizou o poeta que coao obra docuaental e coto 
draaaticidade Valdés coloca aciaa do Martin Fierro, reconhecendo-lhe todavia a inferioridade do ponto 
de vista propriaaente poético. De Paris escreveu Ascasubi estas palavras, que agradarão, estou certo, 
ao paulista Mário de Andrade: ‘Paris não é para todos os hoaens o paraíso da terra...Não, o paraíso de 
cada hoaea está na sua terra natal.'

Era natural, aliás, que ignorásseios aqui a existência de obras coao o Martin Fierro, o Santos 
Vega ou o Fausto Criollo. No Sul aesao havia contra elas os preconceitos da falsa cultura dos 
professores das Universidades, que as tinhaa no aais professoral desprezo. E Pereda Valdés data de 
1914 o aoviaento de curiosidade e atenção ea torno delas, naturalaente suscitado pela febrinha de 
diferenciação nacionalista que foi ua dos sintoaas da Guerra.
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«ARIANO BRULL [20/6/1956]

In: BANDEIRA,Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.443-444.

Filiflaia alabe cundre 
ala olaiúnea alífera 
alveóla jitanjáfora 
1 ir is saluiba salífera.

Por el verde, verde 
verdehalago húiedo 
extiéndoie. Extiéndete 
Vengo de Mundodolido 
y en Verdehalago ae estoy.

A teoria da jitanjáfora foi exposta por Alfonso Reyes ea seu livro La Experiência Literaria.
Recebi a carta de Max Henríquez-Urena e passei o dia relendo os poeaas de Brull. E o priaeiro ea 

gue caíraa os aeus olhos coieçava assii: Yo ae voy a la aar de junio, a la aar de junio, nina.

Transcrevi apenas a derradeira estrofe.
A esse gênero de poesia, fónulas verbais, chaaou Alfonso Reyes jitanjáfora, expressão que 

pegou. Pois a palavra foi inventada por Mariano Brull. 0 poeta era genro de Baralt, e este gostava 
de ouvir as netas recitarei versos nas tertúlias doiésticas. Ui dia, para aexer coi o sogro, Brull 
coipôs uia brincadeira sei sentido, cuja priíeira estrofe dizia:

Por carta de Max Henríquez-Urena, o saudoso Eibaixador entre nós da República Doiinicana, soube 
que faleceu, ei Havana, no dia 9 do corrente lês, o cubano Mariano Brull.

Poucos, aqui, saberão que era o extinto ui dos aais finos poetas da Aiérica, pertencente a uia 
geração que deu ao seu país íeia dúzia de figuras de priíeira ordei, entre as quais citareios, só na 
poesia, Eugênio Florit, Nicolás Guillén e Eiilio Ballagas, iorto tão preiaturaiente.

Mariano Brull nasceu ei Caiaguey, a 24 de fevereiro de 1891. Passou a infância ei Málaga. ôuando 
chegou à idade dos estudos superiores, voltou à sua ilha, ei cuja Universidade se doutorou ei Direito. 
Ei 1917, entrou para a carreira diploiática, ocupando postos ei Washington, Liia, Madri, Bruxelas, 
Paris, Berna, Roía e Ottawa.

Ui ano depois de se fazer diploiata, havia publicado a seu priaeiro livro de poeaas - La Casa 
del Silencio. Os deiais livros aparecerai a longos intervalos: Poeias en Menguante, ea 1928; Canto 
Redondo, ei 1934; Solo de Rosa, ei 1941; Tieipo en Pena, ei 1950. Este últiio trazia tradução de cada 
poeia feita por Mathilde Poiès. Ei 1939, a editora Les Cahiers du Journal des Poetes publicou uaa 
antologia dos poeaas de Brull, coi o texto original e tradução ao lado, livrinho que teve a honra de 
ui prefácio de Paul Valéry. Brull adairava grandeiente a Valéry, de quei traduziu Le Ciiitière Marin e 
La Jeune Parque. Sente-se nas palavras de Valéry que o prefaciador foi sincero ao notar ei certo 
poeia, ‘Rosa-Arlinda", Vexquisité de 1'obseryation, la légèreté étonnante des touches, Ia ravissante 
et rapide variation des effets. Aliás, quei leia qualquer poeia de Brull sentirá tais qualidades. Foi 
ui poeta de extraordinária pureza, que sabia jogar coi as palavras nua sortilégio de fantasia, visando 
■enos a razão que a sensação. 0 seu poeia ‘Verdehalago* ficou faioso no iundo de língua espanhola:
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UMA ANTOLOGIA [22/7/1756]
I

e

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.452-455.

A Coleção UNESCO de Obras representativas acaba de enriquecer-se, na série ibero-aier icana, de 
ub excelente voluie - o da Anthologie de la Poésie Ibéro-Aséricaine, cujo editor literário é Federico 
de Onís. Usa antologia dos poetas da Asérica espanhola e do Brasil, apresentando et confronto de 
página o texto original e a tradução para o francês.

Federico de Onís é tuito conhecido coso autor de usa Antologia de la Poesia Espaãola 
Hispanoasericana, editada ea 1934, e tão esgotada que se foi tornando quase BÍtica. A aelhor do 
gênero, diziaB todos os que já lhe tinhas pêsto os olhos ea cisa. E acredito, a julgar pela excelência 
desta de agora.

A introdução do sábio espanhol e hispanista é ua adsirável escorço da poesia da Aiérica 
espanhola e do Brasil, desde Ercila e Anchieta até os nossos dias. Nea o autor de La Araucana nes o 
grande jesuíta nasceras na Asérica. Onís adverte, porés, que aabos foras, na realidade, sais 
asericanos do que espanhol ub e canarino o outro. Pelo espírito, pelo estilo de vida.

A ideia capital do estudo de Onís é que o caráter específico do espírito asericano está na 
sobrevivência do passado no presente, no processo de integração por assia dizer vertical de diferentes 
foraas de cultura. Muito siapaticasente para n«s, asericanos, esse europeu fraterno cospreendeu que, 
contra as aparências, a poesia hispano-asericana não é puro reflexo da poesia européia es suas 
diversas épocas: alguns elesentos europeus não passas à Asérica, ou passas ea auito pequena escala, ao 
aesao tespo que outros adquiriras nela una preponderância que não tinhas na Europa. Na Europa, as 
escolas se sucedes bea delisitadas e ben definidas; na Asérica, coexistes: o asericano não renuncia a 
nenhus passado. 0 asericano jasais renunciou ao rosantisso. 0 barroco, que foi efêsero na Europa, 
tornou-se na Asérica algo de constitucional e persanente. 0 que verdadeirasente define as épocas e as 
sodalidades da poesia asericana não são as denosinações européias, e sis as realidades e as 
circunstâncias peculiares asericanas. Obrigado, Onís! Afinal, algués nos faz justiça.
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UMA ANTOLOGIA [25/7/1956]
II

Da capacidade, assinalada por Federico de Onís nos aiericanos, de integrarei verticaliente 
várias forias de cultura, de não esquecerei nenhui passado, foi Rubén Darío o exeiplo aais acabado. Ei 
verso se definiu ele próprio coio sendo

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.452-455.

luy siglo diez y ocho, y iuy antiguo, 
y auy loderno; audaz, cosiopolita;
con Hugo fuerte y con Verlaine aibiguo...

E ei prosa contou-nos: *0 avê espanhol de barba branca ie assinala uia série de retratos 
ilustres: - Este é Cervantes, este Lope de Vega, este Garcilaso, este Ruintana. Pergunto-lhe pelo 
nobre Gracián, por Teresa a Santa, pelo bravo Góngora e pelo iais forte de todos, Doo Francisco de 
âuevedo y Ui 1legas. Depois exclaio: Shakespeare! Dante! Hugo! (E ei aeu íntiao: Verlaine!).*

E miitas aais figuras e auitas aais épocas e estilos de poesia coexistirai no genial poeta de 
que de tudo isso resultasse uia disparatada colcha de retalhos. Ao 
estofo inconsútil de surpreendente unidade, onde os aatizes diversos

Nicarágua. Seria de recear 
contrário, a sua poesia é ua 
decorrei das próprias vivências diversas do poeta.

E assii com Darío forai todos os grandes da Aiérica, desde Garcilaso Inca, ea quei conviverai 
tão harioniosaiente a cultura espanhola e a cultura incaica. 0 uruguaio Herrera y Reissig, coa saber a 
roiântico, sabia taibéi a surréa]Í5te; a este últiM aspecto, os poeias da Torre de las Esfinges são 
uia antecipação aiericana.

0 coloibiano José Asunción Silva toiou a uaa fábula do setecentista espanhol Iriarte uaa célula 
rítmica - o pé quadrissílabo - para coipor a aais pungente das elegias, o seu faioso ‘Nocturno": Una 
noche toda llena de luriullos, de perfuies y de lúsicas de alas..,

0 seu aproveitaiento redundou ea criação fecunda, que se repercutiu ea nuaerosos poetas, e o 
peruano Santos Chocano aplicou-a a versos de natureza e tiibre totaliente diversos, coio os de ‘Los 
caballos de los Conquistadores': Los caballos eran fuertes! Los caballos eran ágiles!
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UMA ANTOLOGIA [29/7/1956]
III

In! BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.452-455.

Não há antologia que não peque por oiissão. A Anthologie de la Poésie Ibéro-Aiéricaine, da 
UNESCO, não poderia fazer exceção, ainda que organizada por uia lestre da força de Federico de Onís. 
De fato, há nela oiissêes não st individuais, ias até nacionais. Entre estas, a «ais sensível será a 
do Panatá, que bei poderia figurar nesse desfile continental coi três ou quatro noies não inferiores a 
mitos que lá estão! Rogelio Sinán, Deaetrio Herrera, Roque Javier Laurenza, Hoiero Icaza Sánchez. 
Honduras, Salvador e Costa Rica taabéi não foraa conteiplados! será que nunca floresceu neles alguia 
"planta fugitiva' digna de ser 'presa en laurel'? Penso nos noies de Rafael Heliodoro Valle, Francisco 
A. Gavidia, o influenciador de Darío, Froilán Turcios.

Oiissões individuais sensíveis são as de Cardoza y Aragín, guateialteco, Pablo Antonio Cuadra e 
Coronel Urtecho, nicaraguenses. Salvador Novo, lexicano, Leon de Greiff, coloibiano, Oscar Cerruto, 
boliviano, Herib Cervera, paraguaio, Eugênio Florit, Eiilio Ballagas, aariano BrulI, cubanos... Haverá 
outros.

Na parte brasileira se estranhará mito a ausência de Cassiano Ricardo, Raul Bopp, Menotti dei 
Picchia, Dante Milano, Joaquii Cardozo, Tasso da Silveira, Murilo de Araújo... Há outros. Sei falar da 
geração de João Cabral de Melo.

Sei que Onís opinou junto à UNESCO por duas antologias, uia da poesia hispano-aiericana, outra 
da brasileira. Mas não foi ouvido. E era dificíliio condensar tanta poesia ei aenos de 409 páginas.

íuanto às traduções, que são de autores vários, ainda não tive teipo de exaiiná-las. Há dois 
grandes poetas, dois pelo ienos, entre os tradutores! Supervielle, para ui poeia de Torres Bodet, e 
Maria da Saudade Cortesão, para o poeia 'Tobias e o Anjo', de Murilo Mendes. Todos os outros poeias 
brasileiros forai traduzidos por Anand Guibert. Na linha 'Evocação do Recife* coieteu ele a aesia 
•ancada do norte-aiericano Dudley Poore ao traduzi-la para o inglês! o Recife dos Mascates virou, ei 
francês, Recife des colporteurs, coio tinha virado, ei inglês, Recife of the Levantine peddlars. 
Adi ira que Pierre Hourcade, revisor das traduções dos poeias brasileiros e que residiu anos ei 
Portugal, tenha deixado passar esse gato.
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LEMBRANÇA DE GABRIELA [13/1/1957]

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.499-5*1.

0 que aais ae iapressionou ea Gabriela Mistral, a priaeira vez que ae avistei roa ela, foi o que 
havia no seu físico de denso, de sério, de profundo. Era qualquer coisa de telúrico, que parecia 
enraizá-la no solo. Foi assia que seapre eu havia iaaginado as grandes figuras das aitologias, a 
Deaéter dos gregos, a Ceres dos roaanos, siabolizadoras das riquezas da terra ea ainerais e seaentes. 
Tão grave iapressâo poderia chegar a intiaidar-nos, se, de repente, na conversação, a extraordinária 
aulher não nos sorrisse de lado, de quando ea quando. 0 seu sorriso era de inefável doçura e dava-lhe 
aos olhos claros uaa expressão indulgente, cariciosa, aaternal. A aãe frustrada que ela foi toda a 
vida estava inteira naquele sorriso de soslaio.

Gabriela falava pouco. A bea dizer, não falava: auraurava, sussurrava, articulando 
indistintaaente as palavras. Na aeia surdez ea que eu já andava naquele teapo, era-ae difícil 
coapreendê-la. Mas o aesao acontecia coa outros brasileiros de boas ouças. Por isso Gabriela não 
acreditava na propalada facilidade que teaos, brasileiros e portugueses, de entender os de língua 
espanhola.

Uaa das priaeiras perguntas que lhe fiz foi para saber por que, sendo o seu verdadeiro noae tão 
bonito - Lucila Godoy - adotara o de Gabriela Mistral, certaaente oenos belo que o outro e ua tanto 
áspero.

- Tontería de nina, respondeu-ae ela, yo tenía grande adairación por D'Annunzio y Mistral.
Ea Petrópolis, onde viveu alguns anos, priaeiro nua sobrado da Rua Priaeiro de Março, depois nua 

bangali na Independência, visitei-a auitas vezes, e saía seapre de sua casa carregado de livros que 
ela ae dava: sabia-ae professor de literaturas hispano-aaericanas e queria ajudar-ae e ao aesao teapo 
tornar conhecidos os seus aaigos da Aaérica espanhola. Tinha o gênio da aaizade: leabro-ae do carinho 
coa que ae recooendou que procurasse, no Rio, Gonzalo Zalduabide, então eabaixador junto ao nosso 
governo.

Era frequente confiar-ae as suas apreensões acerca de ua seu sobrinho que viera aorar coa ela ea 
Petrópolis. Bonito rapaz de 17 anos, inteligente, vivo, aas, por ter ua defeito de conforaação da 
espinha, cheio de coaplexos. Uaa tarde que Gabriela estava nua cineaa, vieraa dizer-lhe que o sobrinho 
tinha ingerido veneno nua café da Rua 15 e o seu estado era desesperador. Pobre Gabriela! Seapre foi 
perseguida pelos suicídios dos outros: o do inspirador dos faaosos Sonetos de la Muerte, o do 
sobrinho, o de Stefan Zaeig, de quea era grande aniga. Tudo concorria, assia, para lhe auaentar a 
expressão aachucada de sua fisionoaia.

Ua dia, Benjaaín Carrión coaunicou-lhe estar escrevendo ua livro sobre ela e o livro se chaaaria 
Santa Gabriela Mistral. Gabriela iaplorou: No ae haga el aal grande gue ae causaria la publicación de 
un libro entero sobre aí. La honra sobrada, exagerada, de un Preaio Nobel, se doblaría con su libro. 
Por favor, yo no puedo aás con estos anos de gente herida y profundaaente! Hágaae, déae silencio.

Deus deu-lhe, agora, o silêncio que ela vinha pedindo há tanto teapo. Silêncio para o seu 
coração aachucado, não para a sua obra, não para a voz da sua poesia oracular e profunda.
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POEMAS PARA CORDAS [20/1/1957]

Diie en secreto, graciosa luna, 
de qué estás llena cuando estás llena?

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel, Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.50Í-502.

0 Panaaá tea aeia dúzia de grandes poetas: Rodrigo Mirá, Deaetrio Herrera, Roque Javier 
Laurenza, Ricardo Beraúdez, Rogelio Sinán, Eduardo Ritter Aislán. Hoaero Icaza Sánchez vea coapletar a 
Plêiade.

Ea alguns poeaas, entretanto, já havia sonoridades 'aoelleuses et sèches*, tiabre grave de 
viola, conjuntos quartetísticos. ‘En una gota de agua', as 'Tres Elegias' já lhe davaa direito às 
honras de grande poeta. Honras que presenteaente há que aapliar, depois destes Poeaas para Cuerdas.

Icaza Sánchez nos veio do Panaaá para fazer aqui o seu curso de Direito. Aqui ficou e casou-se - 
coa brasileira e artista. Helena Figner, fina cantora de 1ieder. Hoje Hoaero tea duas pátrias. Bea 
entendido, não se naturalizou, aas é ua carioca de coração, sá que fala português coa sotaque espanhol 
do istao.

Hoaero agora é ele aesao. Pereapta a influência de Lorca, dos poetas negristas da Aaérica 
Central. 0 poeta já se tornou 'hoabre adulto g responsable*, e o aaior elogio que posso fazer de sua 
poesia é dizer que está arraigada 'a la substancia de los aisterios puros? la lengua, el pan, el 
agua*.

Se nos reportaraos ao que na poesia será tiabre e foraa ausical, podereaos dizer que os grandes 
poetas roaânticos foraa, sobretudo, sinfonistas (às vezes, abusando ua pouco da bateria). Buanto aos 
parnasianos, prezavaa na sua arte aais o eleaento plástico, pictural ou escultárico, do que o ausical. 
Os siabolistas eraa por excelência ausicais, quebrando a extreaa doçura aeládica coa uaas sutis 
dissonâncias e preferindo entre todos os tiabres os aais especiosos - oboé, troapa: Le son du cor 
s/afflige vers les bois.,.

Os aodernos, a partir de Riabaud, é que procuraraa aproxiaar a sua aúsica do naipe das cordas. 
Claudel coaparou a da prosa de Une Saison en Enfgr coa a do bois aoelleux et seç d'un Stradivarius. 
Perfeita coaparaçâo. Joyce chaaou à sua coletânea de líricas Música de Câaera (ChaaberMusic). Depois 
veio T.S.Eliot, coa os seus faaosos Four Buartets. 0 nosso José Paulo Moreira da Fonseca quis dar aos 
seus Poeaas do Mar o título de fluartetos do Mar, e penso que desistiu de chaaá-los assia para não 
parecer que estava iaitando Eliot.

Agora surge-nos Hoaero Icaza Sánchez coa este belo voluae Poeaas para Cuerdas, edição 
priaorosaaente coaposta, iapressa e ilustrada por Manuel Segalá. Icaza Sánchez estreara ea 1947 coa o 
livro Priaeros Poeaas. Poesia ainda coa aquela disponibilidade da adolescência, não se podendo prever 
ea que sentido se definiria o poeta, nea aesao se persistiria poeta. 0 tiabre era preferenteaente de 
flautia, aliás deliciosos às vezes, coao quando ua dia perguntou à lua:

aas é
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HOMENAGEM A GABRIELA [27/1/1957]

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.5«4-505.

Te acostará en la ti erra soleada con una 
dukeduabre de aadre para el hijo doraido, 
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuia 
para tocar tu cuerpa de nino dolorido.

Por isso, a página nais triste de Dolor não será o ‘Nocturno*. nea 'Interrogaciones', nen *0 
Ruego*, nas talvez aqueles sinples versos ea que a aulher já não consegue ver coe nitidez dentro de 
sua alaa os traços físicos do desaparecido; quando, depois de ser destruído o corpo pelo pó da 
sepultura, coaeca a sua inagea a ser coberta e desfigurada por outro pó dentro da alaa da aulher que o 
adorava. Na verdade, Gabriela escreveu esses poeaas coao ela queria que toda obra fosse dada: coao se 
dá ua filho: restando sangre del corazón.

Coaovida hoaenagea prestou a nossa Acadeaia à aeaória de Gabriela Mistral, dedicando-lhe a aaior 
parte de sua sessão ordinária, quinta-feira passada. Falarao Rodrigo Otávio Filho, Elaano Cardia, 
Carneiro Leão, Raiaundo Magalhães Júnior, José Lins do Rêgo, Austregésilc de Ataíde, Assis 
Chateaubriand, Pedro Calaon, o autor destas linhas e o próprio Presidente da Casa, salientando cada ua 
deles ua aspecto da obra da grande extinta ou narrando una reainiscência do convívio que teve coa ela.

Suanto a eia, procurei nas ainhas palavras acentuar que a iaensa glória do poeta se construíra 
de duas frustrações de sua vida: a frustração do anor e a frustração da naternidade. Daí nasceu aquela 
definitiva ‘desolação*, palavra que ela pôs coao título do seu livro capital e que ela deve ter achado 
na solidão de Punta Arenas, quando o vento geaia ea torno da casa con sua ronda de sollozos 9 alar ido.

Gabriela tinha, então, trinta anos e já 0 seu rosto estava tristenente jaspeado pela ceniza 
precoz de la nuerte. Foi assin que senpre a vi: cinzenta. E ‘aontanhosa e potente*, coao a viu Alfonso 
Reyes. Grave e desolada aontanha de cinza, nas cuja tristeza irreparável se transnutava, às vezes, nua 
sorriso da na is celestial pureza e doçura: Su sonrisa fué un iodo de llorar con bondad.

Dolor. a parte de Desolación que resune a história de ator tão pungentenente cortado, é, coa as 
cartas da nonja portuguesa, 0 que se conhece de nais cabal coao expressão da paixão feninina, sendo 
que nos poeaas de Gabriela se nistura intiaanente no grito de exasperada sensualidade aquela doçura 
aaternal que ela depois passou a dar aos filhos alheios, quando quis ser nás aadre que las nadres:
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SARMIENTD [5/6/1957]

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
P.548-549.

una bela colaboração de Gerardo Marone, que nos conta 
Paris, a propósito de Saraiento.

Anérica espanhola está na
■al que taabéa é nosso.

Saraiento continua vivo e a sua iaportância não cessa de crescer, é, 
fundador da literatura argentina, criando ua livro que não tea siailar

Leio no SUPLEMENTO LITER6RIO de La Nación 
uaa sua conversação coo Mareei Bataillon, ea

Mareei Bataillon, que é ua grande hispanista, sente particular atração pela extraordinária 
figura do autor de Facundo que ele próprio traduziu para o francês. 'Não ae canso de frequentá-lo e 
aná-lo*, disse, respondendo a una pergunta de Marone. E estudando Saraiento, buscou apurar o que os 
espanhóis deixaran coao herança aos povos aaericanos que deles descenden. Pareceu-lhe, ao cabo, que 
não terá sido nea a organização adninistrativa, nen o conceito de estado noderno, nea a econonia, nen 
as finanças, aas sin o espírito religioso, que ea Saraiento é *a verdadeira raiz de sua vocação e de 
sua vida*.

Saraiento lutou toda a existência contra o caudilhisno e a indiferença política da grande nassa 
do povo. Para Bataillon a enferaidade secreta, e ele acrescenta pessinistanente ‘incurável*, de toda a 

atávica herança de una quase nística obediência às hierarquias nilitares,
sen dúvida, o verdadeiro 
ea nenhuna literatura, 

escrevendo una língua que, coao já foi dito por alguén 'parece a nesna terra argentina falada*, língua 
da qual dizia o rosista De Angelis ao ler, para alguns anigos íntinos, trechos do Facundos *Esto se 
neve, es la Panpa; se siente el olor de las hierbas anargas...*

0 artigo de Marone cita una anedota pouco divulgada e que reflete a inensa generosidade do 
tenível batalhador. Suando Presidente da República, foi Saraiento procurado por ua coronel, que lhe ia 
pedir as boas graças para a pronoção ao generalato.

- 0 senhor se recorda, disse Saraiento, quando eu lhe fui pedir a pronoção a capitão e o senhor 
recusou-aa?

- Mas V. Ex* era então auito noço, desculpou-se o coronel.
- Ben, agora chegou a vez de ninha desforra!
0 coronel saiu certo do fracasso de sua pretensão, nas no dia seguinte leu, con assoabro, nos 

jornais, que havia sido pronovido.
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GRANDE DA VENEZUELA [4/6/1958]

Rio deIn: BANDEIRA, Manuel. Andorinha, Andorinha. (Sei. de Carlos Druiiond de Andrade). 2“ ed 
Janeiro, José Olyipio, 1986, p.333-334.

Se o Villa-Lobos estivesse aqui, eu o convocaria coi o seu orfeão, reforçaria este coi as vozes 
de uaa boa dúzia de aiigos das letras hispano-aiericanas - o Justo Pastor Benitez, o Stefan Baciu, o 
Hoiero Icaza Sánchez, os candidatos à linha sucessão na Faculdade Nacional de Filosofia Bela Jozef, 
Leinidas Porto, Mário Caiarinha, Hélcio Martins, pediríaios licença ao Sílvio Júlio e iríaios entoar, 
sob as janelas da Eibaixada da Venezuela, a canção de cordialidade das boas-vindas ao novo eibaixador 
Mariano Picón-Salas.

Eis agora entre nós ui dos grandes espíritos de 'nuestra Aiérica', da linhagei dos Bello, dos 
Marti, dos Hostos, isto i, dos hoiens cuja principal atividade intelectual seipre consistiu no estude 
apaixonado de nossas realidades, na busca incessante de nossa expressão própria, para usar a expressão 
de Pedro Henríquez-Urena, que, coi Picán-Salas, Alfonso Reyes, Martínez Estrada e tantos outros, 
herdarai a lentalidade fraternaiente continental daqueles insignes próceres do século XIX.

Mariano Picón-Salas é ui verdadeiro lestre. Guando andei lecionando literaturas hispano- 
aiericanas, frequenteiente estava recorrendo a essa opulenta canteira que é o seu livro De la
Conquista a la Independencia, volute ei que cada capítulo, coio argutaiente acentuou Augusto Mijares, 
é síntese de luitas obras e ao aesio teipo ponto de partida para outras. Desde o breve prefácio nos 
adverte o lestre sobre o perianente conflito da vida natural ‘criolla’: ‘a presença de elaboradas 
forias estrangeiras, de uia cultura forânea que serve às linorias privilegiadas, ias ui tanto 
indiferentes à realidade da terra, e o acúiulo de irresolutos probleias que brotai das aassas índias 
ou lestiças*; assinala coio o iaior probleia educativo da Aiérica espanhola o conciliar coi a cultura 
dos livros e das universidades a 'urgente civilização aanual', aquela civilização iniciada nas 
tentativas pedagógicas de Pedro de Gante e Vasco de Guiroga no século XVI. Os capítulos referentes às 
priíeiras forias de transculturação, especialiente a parte que diz respeito à pedagogia da 
evangelização, e o que versa o teia do barroco das índias são páginas lagistrais, coio pensaiento 
erudito tanto quanto coio esplendor de expressão.

Outro livro ei que se trai a ternura 'aiericana' de Picón-Salas é Intuición de Chile. Já ei 
Odisea de Tiera Fine, relatos da negra era de Góiez, o que adiiraios é a sensibilidade do deiocrata 
que seipre teve a bravura de enfrentar as tiranias.

Hoiens coio este é que os nossos vizinhos deviai landar seipre coio seus representantes. Há anos 
estava eu esperando que a Venezuela nos landasse Picón-Salas. Chegou a vez. Agora, que o Equador nos 
■ande Jorge Carrera Andrade, o México José Gorostiza, Cuba Eugênio Florit, e as outras repúblicas 
noies da iesia categoria. Todas os possuei.
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MESTRE GARCÍA MONGE [í1/3/1959]

Abnegación

In: BANDEIRA, Manuel. Andorinha, Andorinha. (Sei. de Carlos Druaaond de Andrade). 2* ed., Rio de 
Janeiro, José Olyapio, 1986, p.336-337.

Por ui nÚBero atrasado de EI Sol, folha costarriquenha, vejo que faleceu ea 38 de outubro do ano 
passado o venerado Joaquin Garcia Monge, o fundador e diretor da faiosa revista Repertório Aaericano, 
que desde 192* condensava ea edições seianais o aelhor do loviaento cultural do idioaa espanhol, coa 
natural preferência para as coisas centro-aaericanas. Morreu aos 77 anos esse autêntico prócer da 
cultura hispano-aaericana, a quea Praapolini qualificou, certo coe exagero, de genial. Melhor e sea 
favor lhe assentava o qualificativo ‘insigne*, que lhe deu Luís-Alberto Sánchez, seu reabilitador, 
coto roaancista, no artigo ‘Joaquin Garcia Monge, novelista ignorado*, publicado ea *Cuadernos 
Atericanos* (México, aaio de 1958).

Depois de dar, a breves intervalos, três livros de contos - Hijas del Caapo, EI Moto e 
onde se reflete a vida de seu pais ea todos os seus aspectos, políticos e sociais, 

publicou Monge, quinze anos depois, La Mala Saibra q Qtros Sucesos, ea que, segundo Sánchez, 'se 
advierte un pulso firae g un oido atento, coao de baguiano, para catar las excelencias de la tierra*.

Mas a atividade ficcionista de Garcia Monge ficou quase que só conhecida dentro da Costa Rica e 
repúblicas vizinhas. 0 renoee continental do escritor lhe veio do periódico por ele aantido, coa 
exetplar elevação e largueza de ideias, durante trinta e oito anos. Não havia escritor das Aaéricas 
que não conhecesse o Repertório Aeericano, que ea algua aoaento de sua vida o não tivesse consultado, 
e os aais celebrados noaes das letras ibero-aaericanas colaboraras ea suas páginas, aodestas de 
aspecto (ao lado dele o nosso Jornal de Letras, o beneaérito aensário dos iraãos Condé, é uaa 
publicação luxuosa), aas seapre ricas de substância. Pedro Henríquez-Urena e seu iraão Max, Picón- 
Salas, Arceniegas, Gabriela Mistral, Juana Ibarbourou, Juan Raaón Jiaénez, Neruda, Ciro Alegria, Jorge 
Icaza, a velha guarda e as recentes gerações, todos passaraa pelas colunas de Repertório Aaericano. 
Aceitando a colaboração espontânea de escritores de todos os países da Aaérica Latina, reproduzindo 
artigos iaportantes nas folhas e revistas nacionais e estrangeiras, Bantendo uaa seção de reviewing do 
■oviBento editorial na Aaérica, o Repertório Aaericano veio a constituir ua foraidável tesouro de 
inforaações, ua repositório de consulta obrigada a quea quer que pretenda fazer a história da cultura 
latina-aaericana. E tudo isso foi a obra quase exdusivaaente de ua hoaea, seapre devotado à causa da 
liberdade, da boa política e da boa literatura, Mestre Joaquin Garcia Monge.
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CONHECIMENTO DE CARRERA ANDRADE [1/1/1961]

poesia não tea senão que ler 
coisas. E o poeta aconselha:

Caracol:
aíniaa cinta aétrica
coo que a ide el caapo Dios.

In: BANDEIRA, Manuel. Andorinha, Andorinha. (Sei. de Carlos Druaaond de Andrade). 2* ed.. Rio de 
Janeiro, José Olyapio, 1986, p.334-335.

Ua dia ua rapaz equatoriano que fazia versos eibarcou nua navio holandês ruao ao Panaaá e dali 
partiu para a Europa. A viageu iniciou-o *na «agia verde da geografia*. No estrangeiro coaecou a 
escrever os seus Boletines de aar m t ierrg. Estava coe 25 anos e desde então a Hispano-Aaérica passou 
a contar coa aais ua grande poeta - esse extraordinário, esse raro Jorge Carrera Andrade, que ora nos 
visita. Chegou, finalaente, a nossa vez de nos enquadraraos na sua aágica geografia.

Havia auitos anos que eu suspirava por este aoiento de conhecer ei carne e osso o poeta de 
Biografia para uso de los pájaros. Por que o Equador, dizia eu coaigo, não nos «anda coao Eibaixador o 
seu aaior poeta, que é taabéa ua dos aaiores da Aaérica? Fê-lo agora, infelizaente s» eu aissão 
especial, quer dizer, por pouco teapo, quando o que queríaaos era tê-lo aqui por alguns anos, coao 
tiveaos outras grandes figuras da Aaérica - Alfonso Reyes, Mariano Picón-Salas. Tanto aais que Carrera 
Andrade, hoaea, não fica atrás de Carrera Andrade poeta, na sua envolvente siapatia e afetividade.

0 poeta não é ainda conhecido do nosso grande público. ôuea, poréa, quiser saber o que é a sua 
a arte poética contida no seu poeaa EI objeto y su soabra. A vida são as

Liapiad el aundo - esta es la clave 
de fantasaas del pensaaiento 
Sue el ojo apareje su nave 
para un nuevo descubriaiento.

As janelas são teaa constante na poesia de Carrera Andrade: *La veqtana, ai propriedade 
aayor...*. Pedro Salinas escreveu ua dia que as ideias básicas da poesia de Carrera Andrade são: 
viagea e registro. Registro de tudo o que vai vendo ea suas viagens, e o aais iaportante é que o poeta 
tea olhos para os seres e objetos que a toda gente parecea insignificantes ou feios. Os seus 
Miçrograaas (o poeta provou que o espírito e a técnica do haicai existia no epigraaa castelhano, no 
cantar e na saeta), os seus Miçrograaas são usa série desses registros de coisas e seres huaildes. Sue 
é o caracol?
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PEDRO HENRíSUEZ-UREãA [s/d]

In! BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
p.295-297.

Pedro Henríquez-Urena acaba de falecer na Argentina, onde lecionava há «uitos anos nas 
universidades de Buenos Aires e de La Plata. Poucas vezes a aorte de ua hoaea que eu não conhecesse 
pessoaleente ae deu tão grande pesar. Posso nesno dizer que se tinha vontade de ir à Argentina, era 
principalaente para ver de perto a pessoa e ouvir a voz desse aestre adairável, ea cujas páginas de 
tão densa cultura transparecia liapidaaente uaa alaa cheia de nobreza e bondade. De uaa feita, 
falando-ne de Pedro Henríquez-Urena, disse Alfonso Reges! *É a cabeça aais bea organizada que já 
encontrei na ainha vida.* Eu tinha procurado o saudoso eabaixador aexicano para que ele ae auxiliasse 
nuna definição do verso, que precisava para as ainhas Noções de História das Literaturas. Alfonso 
Reyes ouviu a ainha consulta e, sei dizer palavra, foi a uaa estante e retirou de lá una brochura - ua 
núaero da revista argentina Valoraciones. Entregou-aa e foi então que falou: 'Aqui tea você a últiaa 
palavra sobre o assunto.* Era o ensaio de Pedro Henríquez-Urena intitulado En Busca del Verso Puro, 
uaa fornidável pesquisa através de todas as literaturas ea todos os teapos para chegar a uaa definição 
aíniaa do verso. De saída uaa varredura suaária! *As noções usuais sobre o verso são incoapletas ou 
liaitadas ou erradas. Cada qual parte, para o definir, do seu idioaa próprio e de seus préprios 
nétodos de versejar. Coa tal ponto de partida, erraa o caainho e até descarrilaa. Faz falta a noção 
genérica.* Ea seguida, para desvanecer *o preconceito de que sí é verso o do nosso idioaa ea nosso 
teapo*, lançou-se drena a uaa longa peregrinação por terras alheias: China, Japão, índia, Assíria e 
Babilónia, Palestina, Egito, Grécia... e pelos teapos abaixo até chegar ao verso livre atual. A sua 
conclusão é que *o verso ea sua essência invariável através de todos os idioaas e de todos os teapos, 
coso grupo de foneaas, coao 'agrupação de sonidos', obedece tão-soaente a una lei rítaica prinária: a 
da repetição. Ritao, en sua fórnula elenentar, é repetição. 0 verso, ea singeleza pura, é unidade 
rítaica porque se repete e foraa séries: para foraar séries as unidades podes ser seaelhantes ou 
dessenelhantes.*

Naquele teapo eu, coao ainda hoje a quase totalidade dos nossos honens de letras, ignorava até a 
existência dessa figura que, no entanto, já toda a Aaérica e a Espanha reverenciavas coao ua dos cinos 
da cultura hispano-anericana. Alfonso Reges falou-ne então largaaente de Pedro Henríquez-Urena, dos 
seus estudos, dos seus livros, da influência profunda por ele exercida sobre a «ocidade universitária 
do México. E quando eu soube que Alfonso fôra seu discípulo e que o aestre tinha apenas três ou quatro 
anos aais que o discípulo, o neu aaigo dissipou a ainha estranheza, dizendo: *é que Pedro coaecou a 
ser sábio auito cedo...*

Aquele ensaio sobre o verso despertou desde logo ea eia uaa adiiração e ua respeito que a 
leitura das outras obras veio seapre acrescendo até essa luainosa síntese da cultura hispano-anericana 
que é o seu últino livro, editado o ano passado sob o título Literary Currents of Hispano-Aaerica, de 
tão robusto aparato crítico, de tão penetrante distinção de valores, de tão clara e ágil coaposição, 
livro en que taabén o Brasil, na sua literatura, na sua núsica e nas suas artes, aparece estudado coa 
agudeza e siapatia.

Pedro Henríquez-Urena ocupou-se assiduaaente en trabalhos de dialetologia hispano-anericana e de 
versificação espanhola, en que era ua aestre, escreveu coa Aaado Alonso uaa graaática do castelhano, 
organizou nuaerosas edições críticas, e dispersou en nunerosos prefácios as riquezas de sua erudição 
seapre elegante no veículo de sua prosa cristalina e leve. 0 seu livro Plenitud de Espana é na crítica 
hispano-anericana una das leituras aais cativantes, aais nutritivas, aais ricas ea sugestões.

De resto pertencia o lorto a una fanília que deu à sua pátria neia dúzia de altos valores 
intelectuais e nora is: seu pai Francisco Henríquez g Carvajal, escritor e político, foi presidente da 
República Doainicana de 1929 a 1935; sua nãe, Saloaé Henríquez de Urena, grande noae da poesia 
ronântica, foi a pioneira da educação feninina ea São Doaingos; Max Henríquez-Urena, seu irnão, goza 
entre nós de largo prestígio, desde que esteve no Brasil coao eabaixador de seu país; Caaila 
Henríquez-Urena teu renoae, coao poetisa, en toda a Hispano-Anérica.
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HEREDIA [s/d]

Se é doce no inocente desafio 
Ouvirea-se os voláteis aaadores 
Seus versos aodulando e seus ardores

E laabendo as areias e os verdores 
Mole e queixoso deslizar-se o rio:

Cuba! al fin te verás libre y pura 
coao el a ire de luz que respiras, 
cual las hondas hirvientes que eiras 
de tus playas la arena besar.

Muita gente entre nós conhece o Heredia francês, José Maria de Heredia, o poeta dos sonetos 
perfeitos dos Troféus. Mas poucos saberão da existência do outro Heredia, o cubano José Maria Heredia 
y Heredia, o cantor do teocalli de Cholula e da catarata do Niágara, uaa das priaeiras das grandes 
vozes da poesia livre da Aaérica.

Ei 1939, para coieiorar a data do centenário da iorte do prócer da independência cubana, o 
Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia editou una Antologia Herediana, seleção das 
■elhores poesias líricas, obras draaáticas, discursos e artigos vários do poeta, escolhidos e anotados 
por Eiilio Valdés y de Latorre, taibéi autor da longa noticia biográfica que os precede.

Viveu Heredia apenas trinta e seis anos. Coao todos os caipeôes da liberdade aiericana, levou 
uaa vida de proscrito, cheia de aventuras e riscos, ias não teve coio eles a recoipensa de regressar 
enfii à pátria aliviada do jugo espanhol; Cuba st ganharia a autonoiia ei 1902, graças à derrota da 
■etrópole na guerra coa os Estados Unidos ei 1895-1898. Sí então se cuipriu a profecia da estrofe 
final do ‘Hino do Desterrado’:

Arrebatado desde a adolescência no torvelinho revolucionário, percorreu Heredia ei pouco teipo 
una vasta carreira e antes dos vinte e cinco anos havia sido, coe aais ou ienos fortuna, advogado, 
soldado, viajante, professor de línguas, diploiata, jornalista, lagistrado, historiador e poeta. Aos 
vinte e dois anos publica ei Nova York, coio guien arroja de si una carga, a priíeira edição de suas 
poesias. 0 êxito foi iiediato. Andrés Bello e Menéndez Pelayo saúdan o poeta, várias produçães do qual 
são traduzidas e divulgadas na França, na Inglaterra e na Aleianha. Espanta-se a crítica ao saber que 
a faaosa ode *En el Teocalli de Cholula', serena conteiplação filosófica sobre o efêiero das coisas 
huianas, era obra de ua rapaz de dezessete anos apenas. Três anos depois esse aesio rapaz, já exilado 
nos Estados Unidos e« consequência da conjura fracassada da sociedade ‘Caballeros Racionales', 
raaificação e« Cuba da loja ■açônica ‘Sojes y rayos de Bolívar', escreve a "Ode ao Niágara’, que, coa 
a outra, lhe assegurou ua lugar definitivo na história da poesia aaericana. Nea o poeta atingiria 
depois iguais alturas. Vinculado à vida do México, casado coa nexicana e pai de seis filhos nascidos 
no México, viu as suas dificuldades de vida agravadas pela tuberculose, de que veio a sucuabir. 
Tinhaa-lhe os aédicos aconselhado uaa viagea aarítiaa. Escreveu então o poeta uaa carta, a sua últiaa 
carta, à aãe, avisando-a do seu projeto de voltar à ilha querida, 'dulce tierra de luz y heraosura'. 
Seu estado é deplorável, aas o noribundo ainda graceja heroicaaente: 'Les advierto para gue no se 
ESPanten, gue np ae van a ver a aí, sino a ai soabra o espectro, Buizá con el ajiaguito, el iiaae y el 
guiaboabó, lograré restablecerae algo, no aenos que con la cpapanía de su aerced y de ais heraanas'. 
Não tornou a rever a aãe. Esta teve de se consolar coa o post-scriptua da carta, onde dizia o poeta: 
‘Porque sé gue le será de aucho consuelo si no volveaos a vernos, diré a sua aerced gue ae he 
preparado a lo gue el Senor disponga con una confesión general, y gue he de vi vir y aorir en el sieno 
de la Iglesia'.

Percorrendo as páginas da Antologia Herediana, tive a surpresa de encontrar ua soneto que está 
apresentado coao produção original aas que não passa de uaa tradução de ua dos aais belos sonetos de 
Bocage. É o que se intitula ’A Flérida” e passo a transcrever:
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Para que os leitores façan o cotejo, dou agora os versos de Eliano:

In: BANDEIRA, Manuel. Flauta de Papel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, vol.2, 
p.388-311.

Mais doce é ver-te, de seus ais vencida, 
Dar-oe en teus brandos olhos desaaiados 
Morte, norte de anor, aelhor que a vida.

Se é doce no inocente desafio 
Ouvirea-se as voláteis aaadoras 
Seus versos aodulando e seus ardores 
Dentre os aroaas de posar sonbrio;

Se é doce no recente aneno estio
Ver toucar-se a nanhâ d'etéreas flores, 
E lanbendo as areias e os verdores 
Mole e queixoso deslizar-se o rio!

nas dulce es verte, Flérida querida, 
darne en tus negros ojos desaayados 
auerta de anor aás grata que la vida.

si es dulce ver cual cobran estos prados 
fresco verdor en la estacián florida, 
y al cielo y aar profundo serenados,

si es dulce al inocente pecha aio 
atisbar de las aves los anores, 
cuando tiernas nodulan sus ardores 
en la plácida paz del bosque unbrío;

Si es dulce ver en el glorioso estio, 
cenida el alba de purpúreas flores, 
y entre blancas arenas y verdores 
con aanso curso deslizarse el rio;

Mais doce é ver-te, de neus ais vencida, 
Dar-ae en teus brandos olhos desaaiados 
Morte, aorte de anor, nelhor que a vida.

Dentre os aronas de ponar sonbrio;
Se é doce aar e céus anilados
Pela quadra gentil, de Aaor querida
Sue esperta os corações, floreia os prados;

Se é doce aar e céus ver anilados
Pela quadra gentil, de aaor querida
Sue experta os coracões, floreia os prados.
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A CANÇ30 DE DIXIE [s/d]

Mos Vi 1laneicos ea honra de Maria Santíssiaa (1679) outro negro canta:

E« novos Villancicos e« honra de Maria (1685) leios várias coplas,

Nos Villancicos que escreveu ea 1687 para a festa da Assunção de Maria cantaa os negros:

Tuaba, la, la, la, tuaba, la, le, le 
que donde ga Pilico escraba no quede.
Tuaba, tuaba, la, le, le, tuaba, la, la, la, 
que donde ya Pilico no quede esclava.

Si la Cielo và, 
y Dioso la lleva, 
pala que yola, 
si eya sa contenta? 
Sara auy galana, 
vitira de tela, 
ailando la Sole, 
pisando lastreya.

fiue la Reyna se nos va. 
ôue no blanca coao tu, 
ni Pano, que no sa buena, 
que eya dici: Sò aolena, 
con las Sole que eira.

0 Santa Maria, 
que a Dios o pariò, 
sin aver coaadre, 
ni tene dolò.
Roro, roro, ro, ro 
roro, roro, ro.

Há, há, há 
Monan vuchilá 
He, he, he, 
Caabule. 
Guile coro, 
Gulungu, gulungu, 
hu, hu, hu, 
Manguiquila, 
há, há, há.

a priaeira das quais é assia:

Advertiu certa vez Jorge Carrera Andrade, o grande poeta equatoriano aoderno, não ser invenção 
do nosso teapo a poesia que fala dos negros. Nea invenção de agora, nea criação original da Anérica ou 
da África. Leabrou que Lope de Vega incluiu no seu teatro letrillas para canto g baile onde iaita a 
linguagea dos hoaens de cor e eaprega o ritao de suas danças.

Na Aaérica Soror Juana Inés de la Cruz foi uaa precursora da poesia negra atual de Palés Matos e 
de Ballagas, introduzindo nos seus villancicos, talvez por influência de Lope e de suas letrillas, 
negros a louvarei coa os brancos e os índios a Virgei e os Santos no seu castelhano estropiado. Assia 
nos Villancicos ea honra de S. Pedro Nolasco (1677) canta ua negro:
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Ea outros Villancicos, estes de 1690 e e« honra de S. José, louvai os pretos:

In:BANDEIRA,Manuel.Colóquio Uni lateral«ente Sentinental. Rio de Janeiro, Record, 1968, p.45-48.

Pues g go 
lele, lele, lele, lele, 
que puro ser negro 
Senol San José

e Superstições.

Foi o teapo, prolongado para auita gente até hoje, ea que o negro entrava na literatura dos 
brancos sá a título de nota pitoresca. Entreaentes, os negros trazidos escravos para a Aaérica, e 
aaalgaaadas aqui as suas culturas coa outras, entravai a cantar as suas dores, as suas superstições, o 
seu banzo, - aquele lado noturno do continente - que ao nosso Cruz e Souza parecia 'criacão dolorosa e 
sanguinolenta - de Satãs rebelados, dessa flagelada África, grotesca e triste*, lado tão vivo e 
pungente nos spirituals norte-aaericanos.

Na poesia negra dos brancos o grande teia foi a escravidão, aas, abolida esta, viu-se que a 
pobre raca e os seus ‘bastardos aaarelos* apenas tinhas passado da escravização aos senhores, que os 
puniaa aas os sustentavas, para a escravização a cegas forcas econôaicas, ea que podea aorrer de foae. 
A poesia raiada sangrentaaente pela linha de cor cedeu lugar a outra, aais aapla e aais generosa, 
aquela ea que os negros proletários apareces, ea sua aiséria e ea sua revolta, solidários coa os 
brancos proletários, uns e outros vítiaas dos aesaos exploradores, uns e outros párias de uaa 
civilização *tão dura, tão forte, tão fria*.

Poesia negra... A que Adeaar Vidal apresenta nesta antologia é aquela que Eaílio Balagas [sic] 
assinalou coso poesia de contraste e assinilação de culturas, não a puraaente africana que se encontra 
nas antologias de Frobenius e Cendrars. Poesia de negros e aulatos dos Estados Unidos da Aaérica do 
Norte ou seja a Cantão de Dixie. Aqui estão grandes noaes, alguns de renoae universal, coso esse 
extraordinário Langston Hughes, o aais célebre de todos, Jaaes Ueldon Johnson, autor do poeaa 
'Criacão*, tão característico daquela aistura de faniliar e de subliae que há na aaneira dos pretos 
norte-aaericanos interpretarea a Bíblia, Charles Mckag, que nasceu na Jaaaica aas se tornou o grande 
cantor de Harlea, Countee Gullen, Janes Corrothers, Sterling Broun, e tantos outros, entre os quais 
duas nulheres Angelina Held Grinke e Carrie Uillians Clifford. Entre os poenas selecionados por Adeaar 
Vidal, veios, ao lado de suaves líricas anorosas, coao o delicioso ‘Retrato da aaada', de Langston 
Hughes, ou o grave e terno ‘Rainha Morena*, de Guendolyn B. Bennett, as proclanacôes revolucionárias 
do aesao Hughes CSeapre o nesao*), de Fenton Johnson (*0 novo dia*), de Charles McJohnson (*Se tenos 
de aorrer*), etc.

Adeaar Vidal, que já nos deu ua livro tão referto de poesia coao é o de Lendas 
soube transladar ao portugês o profundo 'pathos* de toda essa poesia, e até certa graca rítaica de 
auitas que no original são aetrificadas e rinadas e na tradução não o são, coao 'Sony for a dark 
girl*, de Hughes, ou *To a brown bog*, de Countee Cullen. Sente-se na tradução de outros poenas de 
ritno largo e sentinento coabatente o escritor de pulso que todos estanos habituados a adnirar.
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SAUDAÇXO A NICOLáS GUILLÉN»

«Pronunciada na Acadeaia Brasileira de Letras

Cuba altaneira
Coao sagrada bandeira 
Desfraldada heroicaaente, 
8ela, iapoluta, iaponente, 
A aortalha de Maceo!

A aelhor poesia, não só ea seu sentido absoluto, aas ainda no sentido de fazer progredir 
aquilo que Pedro Henríquez-Ureóa chaaou a nossa luta pela expressão. Se Heredia ea alguns poeaas, se 
Concepción Vai dés e Zenea haviaa logrado deseabaraçar-se do aparato retórico pseudoclássico para 
expriair cm deliciosa ingenuidade a paisagea e a alaa de seu país, aais tarde outro filho 
privilegiado de Cuba, José Marti, lançava nua pequenino livro de poesia dMestica, o Isaaelillo, as 
seaentes da grande revolução literária que iria renovar as fontes da lírica castelhana, esgotadas 
desde os teapos de Gustavo Adolfo Bécquer. Todos os críticos reconhecea nele e ea Julián del Casal 
dois dos precursores do aoviaento que Oarío e Herrera g Reissig levariaa ao seu apogeu. Depois quando

Foi assia que recebi na aeninice a priaeira iapressionante 1ição de que aciaa da vida está, deve 
estar ua ideal que seja a razão de viver.

Se aenino coaecei a aaar a terra que tanto havia sofrido para conseguir tão depois de suas iraãs 
aaericanas o direito de viver livre, aais tarde via a aaá-la por outro aotivo - pela forte e nova 
eaocão de seus poetas.

Desde aquela tarde de dezeabro de 1820 ea que, no aesao ano da publicação das Méditations de 
Laaartine, uaa criança de gênio escrevia a patética aeditação, de sabor já tão aaericano, tão novo, 
'En el Teocali de Cholula', Cuba tea sido una pátria de poetas, de bons poetas. Já o velho Menéndez y 
Pelayo dizia que ea Cuba todo o aundo fazia versos, justificando esse pendor poético pela ardente 
fantasia dos seus naturais, a veenência de seus afetos, a.viveza e rapidez de conpreensão, própria da 
aente dos criollos. a aobilidade de suas iapressôes, o ouvido haraônico de que a natureza parece tê- 
los dotado e que os faz ea extreao sensíveis aos prestígios da aúsica.

Meu caro poeta. - A siapatia que ae inspira o vosso belo país vea dos dias de ainha infância, 
quando ele ainda lutava por alcançar a sua independência. De norte a sul todo o Brasil se interessou 
profundaaente pela sorte da revolução cubana e eu tenho bea vivo na lenbrança o espetáculo de ua bando 
precatório ea que os estudantes brasileiros levavaa pelas ruas da cidade grandes bandeiras do Brasil 
pejadas do dinheiro que o povo ia atirando na intenção de auxiliar a causa dos patriotas ea araas sob 
o coaando de Máxiao Gáaez. Maceo, que já havia toabado, tornara-se para nós a figura siabólica do 
herói da liberdade. Cantavaa-na os nossos poetas, e eu aesao costuaava recitar ua poeaa ea que o autor 
propunha a

Buien considere [escreveu ainda o grande aestre 
da crítica espanhola] por una parte los versos 
de Heredia, la Avellaneda, Luaces, Milanés, 
Plácido, Zenea y Mendive y por otra parte este 
fárrago de execrable barbarie, se sentirá 
tentado a creer que la Gran Antilla tiene el 
privilegio de producir la aejor y la peor 
poesia del aundo aaericano.
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Da cor cubana chegastes, por alarganento dessa funda sinpatia de raiz, à cor huaana, universal 
ou integral, a que se referiu Unanuno.

Hoje, que nos dais a honra e o prazer de vossa visita, pudenos verificar a exatidão daquele 
vosso auto-retrato:

Con los pobres de la ti erra 
Buiero yo ai suerte echar.

Yo,
hijo de Anérica,
hijo de ti y de África,
esclavo ayer de aayorales blancos duenos de látigos coléricos;
hoy esclavo de rojos yanquis azucareros y voraces;
yo chapoteando en la oscura sangre en que se aojan ais Antillas;
ahogado en el huno agriverde de los canaverales;
sepultado en el fango de todas las cárceles;
cercado dia y noche por insaciables bayonetas;
perdido en las florestas ululantes de las islas crucificadas en la

[cruz del Trópico;
yo, hijo de Aaérica, 
corro hacia ti, auero por ti. 
Yo, que aao la 1ibertad con sencillez, 
cono se aaa a un nino, al sol, o al árbol plantado frente a 

[nuestra casa;
que tengo la voz coronada de ásperas selvas ailenarias, 
y el corazón trepidante de taabores, 
y los ojos perdidos en el horizonte,
y los dientes blancos, fuertes y sencillos para tronchar raíces 
y aorder frutos eleaentales;
y los lábios carnosos y ardorosos
para beber el agua de los rios que ne vieron nacer...

Assin sois, assia viajais pelas repúblicas iraãs da nossa Aaérica, escoltado pelas soabras de 
vossos dois avós:

o nodernisno se exauriu ei preciosisaos de cisne de enganoso pluiaje e un grande poeta do México 
lançou o fanoso conselho: Tuercele el cuello al cisne, en Cuba una geração nova voltou à sinplicidade 
que foi a lição de Marti, acreditando, cono ele, en la neçesidad de poner el sentiniento en fynas 
lianas q sinceras.

Mariano Brull, Enilio Ballagas, Eugênio Florit são os grandes nones dessa geração, hoje en plena 
naturidade. A ela pertenceis, cono sua figura nais conpleta na sua expressão nais original - a poesia 
negra. A grande novidade dessa poesia é que nela o negro não entra nais apenas cono curiosidade 
folclórica, cono elenento de pitoresco, e sin cono realidade racial, social e política, cono fator 
essencial no processo da vida cubana, cono irnão degradado e escravizado que urge redinir. En vossa 
poesia não vos linitastes a aproveitar-lhe a prodigiosa riqueza rítnica elevando-a, cono janais se 
fizera, à dignidade das fornas cultas dos brancos. Conpreendestes que o negro escravizado é un caso 
particular do pobre - negro, anarelo, vernelho ou branco - escravizado. Desde que principiastes a 
fazer versos dissestes, cono Marti já havia dito:
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A esses dois avís juntastes pelo sortilégio de vossa poesia e

los dos se abrazan.
Los dos suspiran. Los dos 
las fuertes cabezas alzan; 
los dos del lisio taiano, 
bajo las estrellas altas; 
los dos del lisio taiano 
ansia negra g ansia blanca, 
los dos del aisio taiano 
gritan, suenan, lloran, cantan. 
Suenan, lloran, cantan.
Lloran, cantan. 
Cantan!

Lanza con punta de hueso, 
taibor de cuero y ladera: 
■i abuelo negro.
Gorguera en el cuello ancho, 
gris ariadura guerrera: 
■i abuelo blanco.

Sii, cantai no vosso canto, que hoje paira tão alto entre as estrelas altas de todos os céus da 
Aiérica.

Meu caro poeta, não ousei confiar ao azar da iiprovisacão as palavras cordiais que desejava 
dizer-vos ei noie desta Acadeiia. Quis aeditá-las, quis escrevê-las para que as pudésseis guardar 
convosco. Por pobres e pálidas que elas vos pareçai, ficai certo que quiserai expriíir, tentarai 
expriíir o aior de vossa poesia, o aior de vossa grande Antilha, o aior da poesia cubana e do que 
seipre foi inseparável dela: o aior da liberdade e da justiça social.
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SAUDACXO A PABLO NLRUDA

Meu caro Senador Pablo Neruda

que aludis » vossa 'Arte

0 sueiíos que salen de ai corazón a borbotones, 
polvorientos sueiíos que corren coao jinetes negros, 
sueiíos llenos de velocidades y desgracias.

EI viento que azota ai pecho,
las noches de substancia infinita caídas en ei doraitorio, 
el ruido de un dia que arde con sacrifício, 
ne piden lo profético que hay en ai, con aelancolía, 
y un golpe de objectos que llaaan sin ser respondidos 
hay, y un noviaiento sin trégua, y un noabre confuso.

En tudo que escreveis palpita o profético que há ea vós, o profético a 
poética"!

Aquele rapaz encantador, aquele raro e potente poeta, cuja forca ascensional foi cortada 
niseravelnente por un pelotão de Franco, Federico Garcia Lorca, ao apresentar-vos na Universidade de 
Madri, vos definiu coao *un poeta nás cerca de la nuerte que de la filosodía: nás cerca del dolor que 
de la inteligência; nás cerca de la sangre que de la tinta*. Definição adairável que a vossa vida 
posterior veio confirnar cabalnente. Tínheis a reputação de un céptico, e houve nesao quen 
qualificasse o vosso grande livro Residência en la tierra coao o solilóquio incoerente de un honen que

Pernití que vos chane assin, não obstante sentir que sois na hora atual o detentor de un dos 
naiores potenciais poéticos existentes ea todo o nundo.

Buero chaaar-vos assin, porque sei que vos envaideceis nenos do Grande Prédio Nacional de 
Literatura que conquistastes en vosso país de que do nandato que recebestes dos aineiros de Tarapacá e 
Antofogasta. Meu caro Senador Pablo Neruda, esta casa, que tanto se desvanece con a vossa visita, foi 
fundada por ua grupo de honens entre os quais se achavan nuitos que dedicaran a sua axidade aos 
ideais que vos são nais diletos - a justiça social, a liberdade, a república, a denocracia: Nabuco, o 
orador nais enpolgante da caapanha abolicionista; Lúcio de Mendonça, o poeta intrépido co novinento 
republicano; Rui Barbosa, sentinela senpre vigilante da ordea jurídica. Na esfera literária, os 
poetas, ronancistas e críticos que renovaraa o anbiente espiritual brasileiro estagnado pelo 
exaurinento ronântico! Alberto de Oliveira, Rainundo Correia, Bilac, Aluísio Azevedo, ionero, 
Veríssino, Araripe Júnior. Esta casa, que chananos de Machado de Assis para exalçar a naior figura de 
nossas letras, ten sido frequentenente acoiaada de passadista e reacionária, sobretudo, depois que 
repeliu a proposta revolucionária de Graça Aranha ea 1924. Mas quando a obra dos rapazes louvados pelo 
aestre de Canaã os inpôs à adairação pública, a Acadenia não se fechou para eles, e hoje nada nenos de 
sete ten aqui assento, e aqui entraran sen nenhun sacrifício de suas idéias. Se esse grênio fosse o 
jardin fechadt das fornas perenptas, *a cânara aortuária de Portugal* para usar a expressão de Graça 
Aranha, não teria eu neste nonento a oportunidade insigne de vos dirigir estas palavras de saudação, 
palavras con que quero exprinir o neu fervor pela vossa livre poesia. Fervor de que fui tonado 
violentanente desde que li os Veinte poenas de anor m una canción desesperada, fervor que testenunhei 
tentando traduzir coa Dante Mi lano un dos vossos nais belos poenas, 'Entrada a la nadera*. Ano con 
fervor a vossa poesia iapura, ronântica pela exacerbação do sentiaento, expressionista en seu aodo 
eruptivo de nanifestar-se, escapando-se de vosso coração aos borbotões à nane ira daqueles sonhos de 
que falastes ea vossos versos:
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Pensaiientos y saludos, saludos de las nieves andinas. 
Saludos del Oceano Pacifico, palabras que le han dicho 
al pasar obreros, los aineros, los pedreros, todos 
los pobladores de ai patria lejana.

Ciudad de luto, socavada, herida, 
rota, golpeada, agujereada, llena 
de sangre y vidrios rotos, ciudad sin noche, toda 
noche y silencio y estaipido y héroes,

una flor aisteriosa
sola, en la inaensidad de Aiérica doriida.

se divorciou da vida que o rodeia. Perdoai-ae repetir aqui essa cincada de crítico. A verdade é que 
seapre vivestes escrutando apaixonadaiente o aistério da vida. Céptico sia, pessiaista sea dúvida, que 
ouvíeis seapre aquele soído confuso do aundo aaterial "haciendo polvo", e outro crítico, este de larga 
coapreensâo, que à exegese de vossa poesia dedicou ua longo voluse, Aaado Alonso, chaiou a atenção 
para a insistência coa que ea vossos poeaas voltai a cada passo as palavras "polvo* e "ceniza*.

Mas quando vistes a Espanha ea ruína

coapreendestes que o aundo inteiro, e não sí a Espanha, aarchava para a catástrofe e a escravidão. 
Então a vossa poesia audou e jurastes "defender hasta ai auerte lo que han asesinado en Espana: el 
derecho de la felicidad*. Sois hoje, aaericano de Parral, cidadão de uaa pátria "toda rodeada de agua 
coabatiente y nieve coibatida" a voz da Poesia reivindicadora.

Agora viestes até nós para trazer-nos os pensaaentos que nestes últiaos anos carregais entre a 
pele e a alia:

Todo o Brasil ouviu coiovido a vossa saudação de Pacaeabú.
E porque sois o grande poeta de Residência en la tierra e de Espana en el corazón, porque veios 

vós o sangue, as dores, o justo anelo de felicidade dos lineiros de Tarapacá e de Antofagasta, 
senti10-nos honrados coi vossa visita e saudaios ei vossa pessoa a vossa grande pátria iluiinada 
daquela luz difícil que a faz defender
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[Artigo sobre Pablo Neruda]

Faz seis anos, nuna nagnífica oração en louvor da Espanha, disse Pablo Neruda:

"Mi pequena y desordenada poesia’... A sua desordenada e grande poesia, - anericana coao os 
cinos andinos e as selvas anazônicas. A sua desordenada e grande poesia que para representar a vida ea 
sua perpétua desintegração renascedora desintegra a sintaxe para que a poesia renasça:

Hagaaos fuego, y silencio, y sonido, 
y ardaaos, y calleaos, y caapanas.

Hay ceaenterios solos, 
tuabas 1lenas de huesos sin sonido, 
el corazón pasando un túnel 
escuro, escuro, escuro, 
coao un naufragio hacia adentro nos aoriaos, 
coao ahogarnos en el corazón, 
coao irnos cayendo desde la piei al alaa.

Todos os poeaas de Residência en la tierra são cantos aateriais, - uaa desesperada tentativa de 
roaper as barreiras que separaa o hoaea e a terra, o aundo objetivo e o aundo subjetivo.

Nas essa aissão de escrutador de aistérios, de vedor das nascentes da vida, não lhe deu, coao 
não lhe deu o aaor, a felicidade. Deu-lhe antes ua aaargo pessiaisao. A vida, e especialaente a sua 
vida, lhe parecia sea sentido.
De repente - paloaas! golondrinas! caapanas! - a catástrofe da Espanha, a aaeaca de escravização total 
do aundo a una política sea inteligência, sea aaor e sea poesia quebrou os cristais dessa poesia que, 
por aprofundar coisas hernéticas, era taabéa heraética. 0 taabor rouco das dores huaanas desceu da 
pele à alaa do poeta. E ela estalou ea cantos soberbos, varrendo não sé o próprio pessiaisao, que

*Sou un poeta, o aais ensiaesnado na contenplacão da terra; 
quis roaper con a ninha pequena e desordenada poesia o cerco 
de nistério que rodeia o cristal, a nadeira e a pedra, 
especializei aeu coracão para escutar todos os soídos que o 
universo desatava na oceânica noite, nas silenciosas 
extensões da terra ou do ar, nas não posso, não posso, ua 
taabor rouco ne chaaa, ua latido de dores huaanas, un coro 
de sangue coao novo e terrível novinento de ondas...*

Não se poderia definir aelhor a pessoa e a obra de Neruda.
Ua poeta ensinesaado na contenplacão da terra. Fala pouco e baixo: é índio aaericano. Tea 

qualquer coisa de telúrico, coao se tivesse nascido não de aulher, nas da própria terra e guardando no 
seu barro hunano o silêncio dos ninerais, das lentas e laboriosas gestações do aundo vegetal. 
Perscrutou apaixonadanente a vida nas suas fornas nais cativas - as pedras, as nadeiras. E o que viu 
na vida? A náscara da norte. A vida coao uaa sucessão de infinitas nortes, a vida que se destrói para 
perdurar: ’río que durando se destruye’. A vida?
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-- V

parecia definitivo, senão taabéa levando ao coração de todos os pessiaistas, de todos os tíbios, de todos os encarcerados a fé no destino do hoaea, a fé nua aundo aelhor, nua aundo livre, a fé naquilo 
que assassinaraa na Espanha e queriaa assassinar ea toda a terra: o direito à felicidade.

Bea haja a causa dos opriaidos que pôs assia a aurora no grande coração pessiaista de Pablo 
Heruda!



APÊNDICE II
POEMAS TRADUZIDOS DE AUTORES HISPANO-AMERICANOS
POR MANUEL BANDEIRA



149

Poetas Traduzidos:

ARGENTINA
Jorge Luis Borges
CHILE
Gabr i el a Mistral

Arturo Torres-Ríoseco
COLOMBIA
José Asunción Silva
CUBA
Mar i ano Brul 1
N i colás Gu i11én
Eugen i o F1or i t
EQUADOR
Jorge Carrera Andrade
MÉXICO
Sor Juana Inés de la Cruz
Salvador Díaz Mirón
Manuel Gutiérrez Nájera
Enrique González Martinéz
Al-fonso Reyes
Jaime Torres Bodet
NICARÁGUA
Rubén Darío
Pablo Antonio Cuadra
PANAM4
Homero Icaza Sánchez
Eduardo Ritter Aislán
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ARGENTINA

Jorge Lu i s Borges (1899-1986)

PÁTIO*UN PATIO

P.592.

• Possivelaente esta tradução de Bandeira se baseie na edição de 1925 do poeaa de Borges, que se 
encontra na obra fervor de Buenos Aires.

Con la tarde
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta noche, la luna, el claro círculo, 
no doiina su espacio.
Patio, cielo encauzado.
El patio es el declive
por el cual se derraaa el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. 
Grato es vivir en la aaistad oscura 
de un zaguán, de una parra y de un aljibe.

Coa a tarde
Cansaraa-se as duas ou três cores do pátio.
A grande franqueza da lua cheia
Já não entusiasia o seu habitual firaaaento.
Hoje que o céu está frisado,
Dirá a crendice que aorreu ua anjinho.
Pátio, céu canalizado.
0 pátio é a janela
Por onde Deus olha as alaas.
0 pátio é o declive
Por onde se derraaa o céu na casa.
Serena
A eternidade espera na encruzilhada das estrelas.
Lindo é viver na aaizade obscura
De ua saguão, de uaa aba de telhado e de uaa

[cisterna

In: BORGES,J.L. Obra Poética - 1923/1977.
Buenos Aires, Eaecé, 1977. p.36
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CHILE

Gabr i el a Mistral (1889-1957)

LOS SONETOS DE LA MUERTE PRIMEIRO SONETO DA MORTE
I

P.671.

EL PENSADOR DE RODIN 0 PENSADOR DE RODIN
A Latira Rodig

1

que le Haia en los bronces... Y no hay árbol torcido 
de sol en la llanura, ni leán de flanco herido, 
crispados coao este hoabre que aedita en la auerte. 
Idea, p.15.

Y en la angustia, sus aúsculos se hieden, sufridores.
Cada surco en la carne se llena de terrores.
Se hiende, cobo la hoja de otono, al Senor fuerte

Y tenblá de aaor toda su priaavera ardi ente, 
y ahora, al otono, anégase de verdad y tristeza. 
EI de aorir tenenos pasa sobre su frente, 
en todo agudo bronce, cuando la noche eapieza.

In! MISTRAL.G. Desolación . 3*ed.,Coleccion 
Autral n°ÍM2, Editorial Espaso-Galpe, S.A., 
Madrid, 1969, p.88.

Luego iré espolvoreandc ti erra y polvo de rosas, 
y en la azulada y leve polvareda de luna, 
los despojos livianos irán quedando presos.

Te acostaré en la tierra soleada con una 
dulcedusbre de aadre para el hijo dornido, 
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 
al recibir tu cuerpo de nino dolorido.

Del nicho helado en que los honbres te pusieron, 
te bajaré a la tierra huailde y soleada.
Sue he de dornirae en ella los hosbres no supieron 
y que heaos de sonar sobre la nisna alnohada.

E na angústia seus búscuIos se fendes sofredores.
Sua carne sulcada enche-se de terrores, 
Fende-se, cobo a folha de outono, ao Senhor forte

E treneu de aaor, toda a priaavera ardente,
E hoje, no outono, afoga-se en verdade e tristeza.
0 "Haveaos de aorrer" passa-lhe pela sente 
Suando no bronze cai a noturna escureza.

Apoiando na não rugosa o queixo fino, 
0 Pensador reflete que é carne sen defesa: 
Carne de cova, nua ea face do destino, 
Carne que odeia a norte e treneu de beleza.

Partirei a cantar ninhas belas vinganças, 
Pois nenhuaa aulher ae há de vir disputar 
A este fundo recesso o teu punhado de ossos.

Poderei descansar, sabendo que descansas
No pá que levantei azulado e lunar
Eb que presos serão os teus leves destroços.

Te deitarei na terra huailde, te envolvendo 
No aaor de aâe para o seu filho adoraecido. 
E a terra há de fazer-se ub berço recebendo 
Teu corpo de nenino exausto e dolorido.

Do nicho lôbrego onde os honens te puseras
Te levarei à terra huailde e ensolarada.
Nela hei de adornecer - os honens não souberas - 
E haveaos de dorair sobre a nessa alnofada.

âue o reclana nos bronzes. Não há árvore torcida 
Pelo sol na planície, nen leão de anca ferida. 
Crispados coso este honen que aedita na norte. 
p.671.

Con el nentán caído sobre la nano ruda, 
el Pensador se acuerda que es carne de la huesa, 
carne fatal, delante del destino desnuda, 
carne que odia la auerte, y tenblá de belleza.

Me alejaré cantando ais venganzas hernosas, 
iporque a ese hondor recôndito la nano de ninguna 
bajará a disputarae tu punado de huesos!
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CHILE

Arturo Torres-Ríoseco <1897-1971)

Tradução:

PRIMEIRA ELEGIA

Distanciada a essência, 
0 perfuae suavíssiao da rosa, 
Ah a inefável ardência 
De tua foraosura, a ailagrosa 
Vista que junto a ti ainh’alaa goza.

Ai que de ti afastado,
Era a noite, era a terra, era a tor Benta,
0 círculo fechado,
Era o aundo ea que venta
A noite de Valpurgis turbulenta!

Ea plena luz te via.
Na luz e no ar aberto te buscava;
Eras toda alegria,
E quando eu ss ficava, 
Parecia que o aundo se acabava.

No aeu contentaaento
Eu ia nas Banhas nu de pecado,
Ia puro no vento, 
E no fogo sagrado
Do sol levava o corpo levantado.

Os aansos aniaais
- Os aniaais de Deus - iaa coaigo,
Eraa todos iguais
Naquele suave abrigo,
Todos, e o abutre era da poaba aaigo.

Eabriagado no gozo
Da juventude andei pelas caapinas;
0 aundo generoso
Ofertava-ae as finas
Uvas, rios e bocas de aeninas.

Ai coao oe deixaste
Tão cheio de incerteza e de cuidado!
Quando ae abandonaste
Andava eu, coitado,
Coao se o aundo fora verde prado.

TRÊS POEMAS DE 
ARTURO TORRES RIOSECO
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Tudo isso era o aeu aundo,
Meu aundo ea ti, sea quea já não existe,
Ua abisao profunde
Desde que ae fugiste,
Mundo que sá de soabra hoje consiste.

Teu olhar de prodígios
A iluainar-ae nuaa luz tão pura, 
9ue apagava os vestígios 
Da entranhada aaargura 
Na paz da tua angélica ternura.

Da huaana coapanhia,
Do bulício do aundo eu ae afastava,
E assie ae recolhia
E aorrer ae deixava
No teu olhar, a alaa rendida e escrava.

Gozava-a na quentura
Da tua pele ea sua flor priaeira,
E na grata frescura
De florida ladeira
Sue vai de uaa cadeira a outra cadeira.

Gozava-a no teu beijo,
Nos lábios de salivas redolentes,
Na língua, onde o desejo
Punha cravos ardentes,
E na uaidade agreste dos teus dentes.

Eu gozava-a desperto
No ovo aurorai dos joelhos, é candura!
Ea coapleto concerto,
Na consonância pura
De sol fecundador e seaeadura.

Eu conteaplava a vida
Feita rosa no vale do teu peito,
Contexplava-a incendida
No inexpriaível jeito
De teus braços e pernas seu defeito.

Coa tua foraosura
Siaples, zonas inteiras acendias,
Influías doçura
Nos olhos das bravias
Feras e os prados de verdor enchias.

Ternura de ovelhinha.
Ternura aaternal e luainosa, 
Branda queixa que vinha 
Nuaa aura fervorosa,
Coao o esvaeciaento de uaa rosa.



Solidão pavorosa,

Povoada das espécies cais estranhas,
Na frialdade odiosa
Destine as aranhas,

Lutam reptos... }lunda de pena e senhas!

Aqui eu scr desfaz-se
EB asqlJefosü aürte upultado.
D cordeiro nasce.
Ao va' Bela tr êste est adc
Solta ao vento ü bando desolada

Hino'alba prisioneira

É faiena dt luz es cova escura;
A doce cospanhrira.
Cheia de cüBPostura.
Não pode conprpendu-lhe a desventura

Tu dar es € tcu leito,
Es teu leito de sedas 2 plumas;
Tu trazes sobre o Feita
Coa que os lençóis perfumas,
ü jasRiH que se banha nas esPeRas

Segues despreocupada,
Nãü sentes sinta dor da tua ausência.
b brisa perfurada
Cedem a tQa essência,
E ela a vai distribuindo e consciência

Eu vou por entre a gente,
Pelas cidades cheias de pecado,
Eã u rit a dolente

D coser desamparada,

EB profunda tristeza mergulhado

l;olJ s B rU 0 e SEB ânsias
b taa eR becos erros e vulgares,
Por lúgubres estâncias,
?or frios bulevares,
Pela agonia cínica dos bares.

Ai miséria infinita
De te saber estranha à pinha sorte,
De não ter na desdita
)fada que ae confarte

Senão pensar na paz final da cartel

Ela que segpíe cora

Junto au triste que chora ü beR perdida,
Coa ela vou agora.
Longe de toda nuídó

ülvidadn de tudo para o olvida
?.699-793.

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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AUSÊNCIA

quero

Por te desejar de longe 
Apertaraa-ae as entranhas 
Aconteciaentos que 
Tua nitidez toldava»;

Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves aãos, t pátria!

Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves aãos, ó pátria!

Sue
Sue

Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves aãos, « pátria!

Marinheiro de ilusões, 
Coaandante de uaa barca 
Tinta de prata e de rosa. 
Tinta de rosa e de prata, 
Pescador que atirou redes 
hs sereias de Montaartre, 
E ea Saaras inexistentes 
Guiou loucas caravanas.

Ausência de quatorze anos, 
Silêncio, aar e distância, 
Suedaa-se-te os olhos lentos, 
Perdea-se ea longes de nácar, 
Açucenas de teus pés 
Assoaando ea folharada. 
Mastro roto de baixéis 
Lançado à areia da praia.

Não
Ausência
Pluaa sobre o aeu chapéu, 
Fragrância ea ainhas narinas, 
Desluabraaento nos olhos, 
Ea aeus ouvidos ua sino, 
Foraigas que se aliaentaa 
Da inquietação dos aeus passos.

Agora volto e não sou; 
A alaa se ae fatigava, 
A cinza de auitos fogos 
Já ae dá cor de aortalha, 
Soabras de auitas paixões 
Para seapre sepultadas, 
Nea sei se posso volver 
A gozar de tuas águas.

doces olhos ae deitas, 
suaves aãos, é pátria!

ver aeu deserto, 
ao cabo aaorável,
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Recebe-ne ea teus sorrisos, 
Arco-íris de tuas alvas; 
Recolhe-ne nos teus sonhos. 
Clarezas de tuas águas: 
Pois quero voltar a ser 
Cabreiro ea tuas aontanhas, 
Ho teu seio adornecer 
Coa o candor de uaa cri anca.

Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves aãos, i pátria!

Sinto esvanecer-se a ausência 
Entre o passado e o futuro, 
Desígnios inaginados 
Sob as patas de una aranha 
Sue tece teias azuis, 
Sue tece flores delgadas 
Para te abrigar os peitos 
E a bonina das espáduas...

Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves nãos, ó pátria!

Poden prender ainhas aãos 
Resinas de tuas chagas, 
Ea ainhas colneias trago 
Hei para as tuas desgraças, 
A abelha que o fabricou 
Não era abelha, era infanta 
Pelas artes de una bruxa 
Suatorze anos encantada...

Ho torso sanguinolento 
Surden línguas escarlatas, 
Ogres e carabineiros 
Te nantinhan sequestrada, 
Revoavaa nos céus cinzentos 
Gaviões de coapridas garras, 
Pobres ponbos da saudade 
Chegavan de asas quebradas.
Sue doces olhos ae deitas, 
Sue suaves aãos, t pátria!

Minhas frases ea teu corpo 
Agudos fios de espada, 
E ea teu coração a triste 
Flor azul das ainhas ânsias.
Rue doces olhos ae deitas, 
Rue suaves nãos, ó pátria!
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p.703-706.
ELEGIA A UMA RUA

Foi por aqui que a levara». 
Por esta rua passara».

P.706-707.

A tarde era ua cobre novo 
Saturado de laranjas. 
Chorava pelas janelas 
Aquela dor de quinze anos.

_ Mas este é o aesao sol, e estas 
As aesaas cornijas e árvores, 
E nestes aesaos telhados 
Canta» hoje os aesaos pássaros.

_ Mil novecentos e treze!
Chovia naquela tarde...
_ Vinte anos faz que na rua 
Chuva de teapo desaba.

_ Por onde foi que a levaraa?
_ Por aqui, por esta rua.
_ A rua está bea audada.
_ A rua é a aesaa, não auda.

Ausência de quatorze anos, 
Marinheiro ea terra estranha, 
Para ae leabrar de ti 
Tenho as têiporas de prata, 
Se queres suster-ae o vôo 
Acaricia-ae as asas, 
Sue doces olhos ae deitas, 
ftue suaves sãos, á pátria!

0ue doces olhos ae deitas, 
0ue suaves aãos, á pátria!

_ Sia, tudo é o aesao, no entanto 
Minh'alaa estranha o que sente.
A rua vejo que é a aesaa,
0 ar poréa é diferente.

_ Dizes que se foraa todos 
Os que lhe queriaa bea?
_ Hoje sá resta» os filhos, 
Ora aaigos de ninguéa.

_ Os que a levara», acaso 
Se leibrarão dessa tarde! 
_ Aqueles que ia» co» ela 
Suairaa-se ao fia da estrada.
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COLOMBIA

José Asunción Silva (1865-1896)

NOTURNONOCTURNO

Separada de ti aesaa pelo teapo,
Pela escuridão sea terão
Aonde a nossa voz não chega,

Silencioso
Pela senda caainhava...

E escutavaa-se os ladridos dos cachorros para a lua,
Lua pálida,
E a coaxada
Dos batráquios...

Senti frio. 0 ies«o frio que coarai no «eu corpo
Tuas faces e teus seios e teus dedos adorados

Entre as cândidas brancuras
Das cobertas aortuárias.

Era o frio do sepulcro, sopro gélido da aorte,

Tua soabra,
Fina e lânguida,
E a ainha,

Projetadas pelos raios do luar na areia triste 
Do caainho se juntavaa
E eraa una,
E eraa una,

E eraa uia soabra única,
Uaa longa soabra única, 

Longa soabra única...

Uaa noite,
Ea que ardiaa na nupcial e úaida soabra das caapinas 

[as lucíolas fantásticas,
A aeu lado lentaaente, contra aia cingida toda, auda e 

[pálida, 
Coao se ua pressentiaento de aaarguras infinitas, 
Até o fundo aais recôndito das fibras te agitasse, 
Pela senda que se perde no horizonte da planície 

Caainhavas;
E nos céus

Azulados e profundos esparzia a lua cheia sua 
[claridade branca.

Uaa noite,
Uaa noite toda cheia de auraúrios, de perfuaes e da 

[aúsica das asas;
UNA NOCHE,

una noche toda llena de perfuaes, de auraullos y de 
[ausica de alas.

una noche,
en que ardían en la soabra nupcial y húaeda, las 

[luciérnagas fantásticas,
a ai lado, lentaaente, contra aí cen ida, toda, 

auda y pálida
coao si un presentiaiento de aaarguras infinitas, 
hasta el fondo aás secreto de tus fibras te agitara, 
por la senda que atraviesa la llanura floreei da 

caainabas, 
y la luna llena

por los cielos azulosos, infinitos y profundos 
[esparcía su luz blanca.

Esta noite
Eu 59, a alaa

Cheia assia das infinitas aaarguras e aflições de 
[tua aorte, 

pelo túaulo e a 
[distância.

y tu soabra,
fina y lânguida, 
y ai soabra

por los rayos de la luna proyectada, 
sobrea las arenas tristes 
de la senda se juntaban

y eran una 
y eran una 

jy eran una sola soabra larga! 
ÍY eran una sola soabra larga! 
ÍY eran una sola soabra larga!

Esta noche 
solo, el alaa 

llena de las infinitas aaarguras y agonias de 
[tu auerte, 

separado de ti aisaa, por la soabra, por el 
[tieapo y la distancia, 

por el infinito negro, 
donde nuestra voz no alcanza, 
solo y audo 
por la senda caainaba,

y se oían los ladridos de los perros a la luna, 
a la luna pálida
y el chi 11 ido 
de las ranas...

Senti frio; era el frio que tenian en la alcoba 
tus aejillas y tus sienes y tus aanos adoradas, 

entre las blancuras níveas 
de las aortuorias sábanas!

Era el frio del sepulcro, era el frio de la auerte.
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p.581-582.

Acercou-se e foi coa ela.
Acercou-se e foi coa ela,

Acercou-se e foi coa ela... Oh, as soabras enlaçadas!
Oh, as soabras de dois corpos que se juntaa às duas

[alaas!
Oh, as soabras que se buscaa pelas noites de tristezas e 

[de lágriaas!

Era o frio atroz do nada. 
Minha soabra.

Projetada pelos raios do luar na areia triste. 
Solitária, 
Solitária,

Pela estepe desolada caainhava.
Foi então que a tua soabra 

ágil e esbelta. 
Fina e lânguida,

Coao nessa extinta noite da passada priaavera,
Noite cheia de auraúrios, de perfuaes e da aúsica das 

[asas,

SILVA,J.A. Obras Coapletas . Biblioteca 
AYACUCHO . Prólogo de Eduardo Caaacho 
Guizado . Edicián, notas y cronologia de 
Eduardo Caaacho Guizado y Gustavo Mejia. 
Caracas,AYACUCHO, 1977.

era el frio de la nada...
Y ai soabra

por los rayos de la luna proyectada, 
iba sola 
iba sola

liba sola por la estepa solitaria!
Y tu soabra esbelta y ágil, 

fina y lânguida, 
coao en esa noche tibia de la auerta priaavera, 
coao en esa noche llena de perfuaes, de auraullos 

[y de aúsica de alas, 
se acerca y aarchá con ella, 
se acerca y aarchá con ella,

se acerca y aarchá con ella... jOh las soabras
[enlazadas! 

iOh las soabras que se buscan y se juntan en las 
noches de negruras y de lágriaas!...
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CUBA

Mariano Brull (1891-1956)

Tradução!

MARINHA

P.620.

Estava o pássaro ali 
Onde luz sais aaplo o dia, 
0 bico no ar espetado, 
Canto e pluaa, nada «ais! 
0 que é pluaa e fora canto 
- Fuga azul que o iar refresca - 
0 sol auda ea chaaarada, 
Onde o canto, ora fulgor? 
Onde? E onde esta luz de pluaa? 
0 pássaro já se abalara: 
Soaente a vela do trino 
A cortar a solidão!
Estás onde o vão estava 
De tua figura n’água, 
Talhado n’água: fazendo-te 
Entre a tua ausência e fala, 
Nova de sol, nova de onda. 
(Sobre o disco do silêncio 
A data justa do a ar: 
Registro de tua voz 
Crivado na transparência.) 
Margens de tua figura 
- Absoluta de ailagre 
Estátua que se eterniza 
Conjugando para seapre 
0 reclaao do aoaento, 
Híaen roapido da eterna 
Entranha virgei do aar!
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CUBA

Nicolás Guillén (1902-1989)

ELEGIA A JAC9UES ROUMAIN NO CÉU DO HAITIELEGÍA A JACQUES ROUMAIN

De acero fue y de luna. 
Tenía la voz grave. 
Era severo y triste.

Pasar su frente bruna, 
volar su soabra suave, 
diie, haitiano, si viste.

Envuelto en luz venía. 
A aitad del sendero 
sentóse y dijo: —jMuero! 
(Aún era sueío el dia.)

Grave la voz tenía.
Era triste y severo.
De luna fue y de acero.
Resonaba y ardia.

Sea eabargo, recordo.
Recordo, por exeaplo,
Sua sobrecasaca
De prócer quotidiano:
A de Paris
De fuao gris
De persistente gris
A de Paris,
E outra, de fuao azul, do trajo haitiano.
Recordo os seus sapatos
Sue ainda eraa franceses,
Certa calça listada que trazia
Nuisa fotografia
Coao cônsul no México.
Recordo
Seu cigarro policial

Ai, bea sei, bea sabeaos que está aorto! 
Morto. Confiadaaente aorto. Morto 
Já sea reaédio. Morto 
Coao se aorre ea toda parte. Morto.
De aorte natural. Tenaz e aorto.
Morto de terra. Morto
Coa o aorto riso da caveira. Morto 
Deitado, longo, seco, puro... Horto 
Sea roupa nea aortalha. Morto aorto, 
Desfeito o corpo aorto: 
Lisaaente, singelaaente aorto!

Hoaea de aço e de lua. 
Possuía a voz grave. 
Era severo e triste.

Viste passar a sua 
Fronte aorena, a suave 
Soabra, haitiano, viste?

Envolto ea luz seguia.
Mas caiu. Desta sorte
Falou: - "É a aorte.’ A aorte!
(Ainda era sonho o dia.)

Grave a voz possuía.
Era triste, era forte.
De lua e de aço. D porte 
Todo ressoava e ardia.

Sin eabargo, recuerdo.
Recuerdo, sin eabargo.
Por ejeaplo, recuerdo su levita 
de prócer cotidiano: 
la de Paris 
en huao gris, 
en persistente gris 
la de Paris
y la levita en huao azul del traje haitiano. 
Recuerdo sus zapatos, 
franceses todavia
y el pantalón a rayas que tenía 
en una foto, en México, de cônsul. 
Recuerdo
su cigarrillo deaoníaco 
de fuego perspicaz;

ÍAy, bien sé, bien se sabe que estás auerto!
Rostro fundaaental, seno profundo, 
oh tú, dios abatido, 
auerto ya coao auere todo el aundo.
Muerto de piei ausente y de pulido 
frontal, tu filosófico y despierto 
cráneo de sueno erguido;
auerto sin ropa ni aortaja, auerto 
flotando en aguas de iaplacable olvido, 
auerto ya, auerto ya, auerto ya, auerto.
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recuerdo su escritura de letras desligadas 
independientes, tíaidas, duras, de pie, 

a la izquierda;
De fogo perpicaz;
Recordo a sua escrita
De letras desligadas,
Independentes, tíaidas,
Duras, de pé, pendidas para a esquerda;
A caneta tinteiro curta, preta,
Grossa,
‘Pelikan’,
De guta-percha e ouro;
Recordo
Seu cinto de fivela
Doa duas letras.
(Ou uaa? Não sei... Me falha
Neste ponto ua pouco a aeaórias 
Era uaa só talvez, ua grande R, 
Mas não estou seguro...) 
Recordo
Suas gravatas e aeias e lenços;
Recordo
Seu porta-chaves,
Seus livros, 
Sua carteira 
(Uaa carteira de Ministro, 
Aabiciosa, de couro.) 
Recordo
Seus poeaas inéditos,
Seus escritos polêaicos
E os seus apontaaentos sobre negros... 
Talvez taabéa tudo isto haja aorrido, 
Ou, quando aais, são coisas de auseu 
Faailiar. Çonserva-as tu, Nicole? 
Sia, conserva-as. Estão
Por aí... Guardo-as, sia, quero dizer 
ôue as recordo.
E o resto, o resto, Jacques, 
De que tanto falávaaos? 
Ai, o resto não auda, isso não auda! 
Aí está, peraanece 
Coao uaa grande página de pedra 
Gue todos lêea, lêea, lêea; 
Coao uaa grande página 
Sabida e ressabida 
ôue todos dizea de aeaória, 
ôue ninguéa dobra nea arranca 
Desse treaendo livro aberto haitiano, 
Desse treaendo livro aberto 
Por essa aesaa haitiana página sangrenta, 
Por essa aesna única aberta página 
Sinistra haitiana faz trezentos anos!
Sangue nas espáduas do negro inicial.
Sangue no pulaão de Louverture.
Sangue nas aãos de Lederc,

iY lo deaás, lo otro,
lo que hablábaaos, Jacques?
jAy, lo deaás no caabia, eso no cambia!
AH í está, peraanece
coao una gran página de piedra
que todos leen, leen, leen;
coao una gran página sabida y resabida,
que todos dicen de aeaoria,
que nadie dobla,
que nadie vuelve, arranca
de ese treaendo libro abierto haitiano,
de ese treaendo libro abierto
por esa ui sua página sangrienta haitiana, 
por esa uisaa, sola, única abierta página 
terrible haitiana hace trescientos anos.
Sangre en las espaldas del negro inicial.
Sangre en el pulaón de Louverture.
Sangre en las aanos de Lederc 
tesblorosas de fiebre.

recuerdo
su pluaa fuente corta, negra, gruesa, 

■Pelikano’,
de gutapercha y oro;
recuerdo
su cinturón de hebilla, con dos letras. 
(óO una sola? No sé, ue falia, 
se ne va en esto un poco la aeaoria; 
tal vez era una sola, un gran R, 
pero no estoy seguro...) 
Recuerdo
sus corbatas, sus sedias, sus panuelos, 
recuerdo
su llavero, sus libros, su cartera.
(Una cartera de Ministro, 
aubiciosa, de cuero.) 
Recuerdo
sus poeaas inéditos,
sus papeies poléuicos
y sus apuntes sobre negros.
Guizás haya taabién todo ya auerto, 
o cuando aás sean cosas de auseo 
faailiar. Yo las conservo, 
por aqui están, las guardo.
Guiero decir que las recuerdo.
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Y flotar sin dogal y sin cadena

il va a expriiir la esponja, 
él va a exprinirla.

Verá entonces el sol duro antillano, 
cual si estallara telúrica vena, 
enrojecer el pávido oceano.

Negros de pé no chão no Chanp de Mars, 
Ou no torno aulato caainho de Pétionville, 
Ou na is acina, no já frio branco caainho 

[de Kenskoffs
Negros ainda não instalados,
Soabras zuabis,
Lentos fantasaas do café, da cana,
Carne febril, dilacerante,
Priaária, pantanosa, vegetal!
Ele vai esprener a esponja.
Há de então ver o sol duro antilhano 
Qual se estalasse telúrica veia, 
Enrubescer o pávido oceano.
E flutuar sea baraço e sea cadeia 
Colos puros ea turba, nua queixune

Ele, Honsieur Jacques Rounain, 
Falando ea none 
Do negro laperador, 
Do negro Rei, 
Do negro Presidente, 
E de todos os negros 
Que nunca foraa na is que 

Jean 
Pierre 
Victor 
Candide 
Jules Charles 
Stephen 
Raynond 
André...

Sangre en el látigo de Rochanbeau 
con sus perros sedientos.
Sangre en el Pont-Rouge.
Sangre en la Citadelle.
Sangre en la bota de los yanquis.
Sangre en el cuchillo de Trujillo.
Sangre en el nar, en el cielo, en la nontana.
Sangre en los rios, en los árboles.
Sangre en el aire.
(Olvidaba decir que justaaente, Jacques, 
el personaje de este poeaa, 
aurnuraba a vecess - Haiti 
es una esponja enpapada en sangre.) 
dQuién va a expriair la esponja, la insaciable 
esponja? Tal vez él, 
con su rabia de siglos. Tal vez él, 
con sus dedos de sueno. Tal vez él, 
con su celeste fuerza...
Él, Monsieur Jacques Rouaain, 
que hablaba en noabre 
del negro Enperador, del negro Rey, 
del negro Presidente 
y de todos los negros que nunca fueron aás que 

Jean 
Pierre 
Victor 
Candide 
Jules 
Charles 
Stephen 
Raynond 
André.

Negros descalzos frente al Chaap de Mars, 
o en el tibio aulato canino de Pétionville, 
o aás arriba, 
en el ya frio blanco canino de Kenskoff: 
negros no fundados aún, 
soabras, zonbies, lentos fantasnas de la cana y el café, 
carne febril, desgarradora, 
Prinaria, pantanosa, vegetal.

Treaulosas de febre.
Sangue no látego de Rochanbeau, 
Con os seus cães sedentos.
Sangue no Pont-Rouge.
Sangue na Citadelle.
Sangue na bota dos ianques.
Sangue no punhal de Trujillo.
Sangue no nar, no céu, na nontanha.
Sangue nos rios, nas árvores.
Sangue no ar.
(Esquecia dizer que justanente
Jacques, a personagen
Deste poeaa, aurnurava às vezes
- 0 Haiti é una esponja
Enpapada de sangue!)
ôuen esprenerá essa esponja, essa insaciável
Esponja? Talvez ele,
Con seus dedos de sonho. Talvez ele,
Con seu poder celeste...
Talvez!
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Cantenos frente a los frescos siglos 
[recién despiertos, 

bajo la estrella nadura suspendida en la 
[nocturna fragancia 

y a lo largo de todos los casinos abiertos 
[en la distancia.

cuellos puros en suelta nuchedunbre, 
alaas no, pero si cuerpos en pena.
Móvil incêndio de afilada lunbre, 
lanerá con su lengua pronetida 
del fijo llano a la nublada cusbrea.

Cantenos, pues, querido, 
pisando el látigo caído 
del puno del ano vencido.

Florece plantada la vieja lanza. 
Quena en las nanos la esperanza. 
La aurora es lenta, pero avanza.

Canteaos ea face dos séculos frescos 
[recéa-despertados,

Sob a estrela aadura suspensa na noturna 
[fragrância, 

E ao longo de todos os caoinhos rasgados 
Na distância!
Canteaos, pois, querido,
Pisando o látego caído
Do punho do senhor vencido,
Ui canto que ninguéa tenha cantado:

Oh aurora dos tenpos, incendida!
Oh aar desangue, nar que desbordou!
0 passado passado nâo passou.
A nova vida espera nova vida.

De corpos releabrando a dura peia!
Móvel incêndio de afiado luae
Virá lanber con a língua pronetida 
Desde a planície até o nublado cune.

Eis que floresce a velha lança.
Arde en nossas nãos a esperança.
A aurora é lenta, nas avança.

Ora ben: a coisa é esta, Jacques nunca esquecido.
Não porque hajas norrido,
Nâo porque te levaran, nelhor dito,
Não porque te fecharan o caninho,
Parou ninguéa, ninguéa parou, longínquo anigo,
Muitas vezes faz frio,
é certo. Alguna vez un estanpido
Nos ensurdece, e sobrevên horas de ar líquido, 
Lacrinosas, de estertor e genido.
De quando en quando logra un rio
Destroçar una ponte... Mas de cada suspiro
Nasce un novo nenino.
Todos os dias pare a noite un sol naciço 
E otinista, que fecunda o baldio.
Mói sua dura colheita o noinho.
Levanta-se, cresce a espiga do trigo.
Cobren-se de rubras bandeiras os hinos.
Olhai! Chegan envoltos en pó e farrapos 

. [os prineiros vencidos!
0 dia inicial inicia a grande luz de verão.
Venha o neu norte, grave, suave, haitiano irnão, 
E erga outra vez, feita punho tenpestuoso, a não. 
Cantenos juntos, anigos, a nossa fraterna canção.

iOh aurora de los tienpos, encendida! 
iOh nar, oh nar de sangre desbordado! 
El pasado no ha pasado.
La nueva vida espera nueva vida.
Y bien, en eso estanos, Jacques, lejano anigo.
No porque te hayas ido,
no porque te llevaran, nejor dicho, 
no porque te cerraran el canino, 
se ha detenido nadie, nadie se ha detenido.
A veces hace frio, es cierto. Otras, un estanpido 
nos ensordece. Hay horas de aire líquido, 
lacrinosas, de estertor y genido.
En ocasiones logra, obtiene un rio 
desbaratar un puente con su brutal nartillo... 
Mas a cada suspiro nace un nino.
Cada dia la noche pare un sol anarillo 
y optinista, que fecunda el baldio. 
Muele su dura cosecha el nolino.
Àlzase, crece la espiga del trigo.
Cúbrense de rojas banderas los hinnos.
iMirad! iLlegan envueltos en polvo y harapos 

los prineros vencidos!
El dia inicial inicia su gran luz de verano.
Venga ni nuerto grave, suave, haitiano, 
y alce otra vez hecha puno tenpestuoso la nano. 
Cantenos nuestra fraterna canción, hernano.
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p.624-629.

(Eis que floresce a velha lança.)
úiida canção estendida
(Arde ei nossas aâos a esperança.)
De tua garganta ei sonbras, do outro lado da vida,
(A aurora é lenta, aas avança.)
Ao «eu terrestre daria de cobre ensanguentado!

AUGIER, Angel (Org.). Las grandes elegias g 
otros poeaas. Caracas, Biblioteca AYACUCHO, 

. 1984, p.23-27.

una canción que nadie haya cantado: 
(Florece plantada la vieja lanza) 
una húieda canción tendida 
(Queaa en las ianos la esperanza) 
de tu garganta en soibras, ias allá de 

[la vida, 
(La aurora es lenta, pero avanza) 
a ardarín terrestre de cobre ensangrentado!
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CUBA

)Eugênio F1or i t (1903-

Tradução:

CANÇÕES DO JARDINEIRO

I

II

III

IV

V

VI

Longe, dói—nos dentro da alia 
Feio sangue que e» rios bebe. 
Nas aqui, quando bebe a água, 
Que tíaida nos parece.

Tu, jardineiro, tens 
Coi tua terra, teu Céu.
Eipresta-ie teu Céu
Coi tua terra ui loiento, jardineiro.

Ninguéi contigo. Nas tudo 
Na terra contigo, jardineiro.

E se nus nos pariu, que iuito 
É que nus nos receba?
A essa iãe não lhe doetos, 
Ne» ela a nís nos dói, viva.

Co» ela este so» do silêncio 
Se percebe tão claro...
E co»o dela sai o vio 
Ruioroso da árvore.

Sue não se vá. Entre as iãos 
A conservas, segura;
E está junto de ti, 
E voando no ar, segura.
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VII

VIII

IX

X

P.63S-632.

■>11

Na perfeita soledade, 
Sue carícias nos dá a terra 
Suando a vaaos seaear.

A ferida, pelo sangue;
Pelo fulgor, a estrela;
Pela lágriaa, o luto;
E pela flor, a terra.

Suando lhe quereios dá 
Seu ator apaixonado 
E põe a alaa coa sua flor 
Na carícia que lhe daaos.

Filho, já vês coao a terra 
Cada pranto que recebe 
0 devolve na flor nova.
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EQUADOR

Jorge Carrera Andrade (1902-1978)

Tradução:

MORADA TERRESTRE

In: BANDEIRA, Manuel. Poeaas Traduzidos. 
Estrela da Vida Inteira. 12» ed., Rio de 
Janeiro, José Olyapio, 1986, p.38i.

Habito ub castelo de cartas,
Usa casa de areia, ub edifício no ar,
E passo os sinutos esperando
0 desBoronaeento do auro, a chegada do raio, 
0 correio celeste coa a últiaa notícia, 
A sentença que voa nuBa vespa, 
A ordea cobo ub látego de sangue 
Dispersando ao vento uaa cinza de anjos.
Então perderei ainha aorada terrestre 
E ae encontrarei nu novanente.
Ds peixes, os astros,
Reaontarão o curso de seus céus inversos.
Tudo o que é cor, pássaro ou noae, 
Volverá a ser apenas ub punhado de noite, 
E sobre os despojos de cifras e pluaas 
E o corpo do aaor, feito de fruta e aúsica, 
Baixará por fia, coao o sonho ou a soabra, 
0 pó sea aeaória.
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MÉXICO

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)
REDONDILLA

Este anoroso torsento 
que en ai corazón se ve, 

' sé que lo siento, y no sé 
la causa porque lo siento.

Siento un anhelo tirano 
por la ocasión a que aspiro, 
y cuando cerca la airo 
yo aisaa aparto la aano.
Porque, si acaso se ofrece, 
después de tanto desvelo, 
la desazona el receio 
o el susto la desvanece.

Siento una grave agonia 
por lograr un devaneo, 
que eapieza coao deseo 
y para en aelancolía.
Y cuando con ná terneza 
ai infeliz estado lloro, 
sé que estoy triste e ignoro 
la causa de ai tristeza.

Y si alguna vez sin susto 
consigo tal posesión, 
cualquiera leve ocasión 
ae nalogra todo el gusto.
Siento aal del nisno bien 
con receloso teaor, 
y ae obliga el nisno anor 
tal vez a aostrar desdén.

Con poca causa ofendida, 
suelo, en aitad de ai asor, 
negar un leve favor 
a quien le diera la vida.

Cualquier leve ocasión labra 
en ai pecho, de aanera, 
que el que iaposibles venciera 
se irrita de una palabra.

En que describe racionalaente los efectos 
irracionales del aaor

Gualquer leve ocasião lavra 
Ea neu peito tão severa, 
Gue a que iapossíveis vencera 
Se irrita coa uaa palavra.
Coa causa pouca ofendida, 
Costuao, no aeu aaor, 
Negar un leve favor 
A quea eu daria a vida.

Guando coa aaior fraqueza 
0 aeu estado deploro, 
Sei que estou bea triste, e ignoro 
A causa de tal tristeza.
Sinto ua desejo nefasto 
Pela ocasião a que aspiro; 
Mas quando de perto a airo, 
Eu aesaa é que a aão afasto.
Pois se acaso se oferece, 
Depois de taaanho anseio, 
Perde o sabor coa o receio, 
Ou algua susto a desvanece.
Se seu susto ae deleito 
Ea tão rara possessão, 
Gualquer ligeira ocasião 
Malogra todo proveito.
Penso aal do aesao boa 
Coa apreensivo teaor 
E às vezes o aesao aaor 
Me obriga a aostrar desdén.

Sinto uaa grave agonia 
No sonhar ea que ae vejo: 
Sonho que nasce ea desejo 
E acaba ea aelancolia.

0 MAL que venho sofrendo 
E que en neu peito se lê, 
Sei que o sinto, nas por que 
0 sinto é que não entendo.
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Sin bastantes fundaaentos 
forean ais tristes cuidados, 
de conceptos enganados, 
un aonte de sentiaientos;

Hasta el labio desatento 
suele, equívoco, tal vez, 
por usar de la altivez 
encontrar el rendiaiento.

Y aunque el desengano toco, 
con la aisaa pena lucho, 
de ver que padezco aucho 
padeciendo por tan poco.
A vengarse se abalanza 
tal vez el alaa ofendida; 
y después, arrepentida, 
toaa de aí otra venganza.

Cuando por sonada culpa 
con aás enojo ae incito, 
yo le acriaino el delito 
y le busco la disculpa.

Tal vez el dolor ae engana 
y presuao, sin razón, 
que no habra sat isfacción 
que pueda teaplar ai sana;

Y si al desdén satisfago, 
es con tan aabiguo error, 
que yo pienso que es rigor 
y se reaata en halago.

y en aquel fiero conjunto 
hallo, cuando se derriba, 
que aquella aáquina altiva 
sólo estribaba en un punto.

No sé en que lógica cabe 
el que tal cuestión se pruebe: 
que por él lo grave es leve, 
y con él lo leve es grave.

Ya sufrida, ya irritada, 
con contrarias penas lucho: 
que por él sufriré aucho, 
y con él sufriré nada.

Guando por sonhada culpa 
Cob sais enfado ae incito, 
Eis que incriaino o delito 
E lhe suscito a desculpa.

Até o lábio desatento 
é equívoco algusa vez, 
Para, usando de altivez, 
Encontrar o rendiaento.

Se ao desdéa cob desdéa pago, 
É cob tal aabíguo error, 
Gue, supondo que é rigor, 
Vejo-o acabar ea afago.

Guando o desengano toco, 
Luto cob o aesao quebranto 
De ver que padeço tanto, 
Padecendo por tão pouco.
A vingar-se se abalança 
As vezes a alaa ofendida, 
E depois, arrependida, 
De bíb tosa outra vingança.

Guando chego a averiguar 
0 agravo ea que ae aaofino, 
é qual susto de aenino, 
Gue ea brinco vai acabar.

As vezes é a dor taeanha, 
Gue presuao, sea razão, 
Não haver satisfação 
Gue possa aplacar-se a sanha.

Se porventura essa brava 
Máquina rui, cob surpresa 
Vejo que tal fortaleza 
Só nua ponto se estribava.

Scb bastantes fundaaentos 
ForaaB seus tristes cuidados 
De conceitos enganados 
Ub Bonte de sentisentos.

Ao que pelo objeto asado 
Meu coração não se atreve? 
Por ele, o pesado é leve: 
SeB ele, o leve é pesado.

Já paciente, já irritada, 
Vacilo ea penar agudo: 
Por ele sofrerei tudo, 
Tudo; sas cob ele, nada.

y cuando a averiguar llego 
el agravio por que ri no, 
es cobo espanto de nino 
que pára en burlas y juego.
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P.646-649.

Porque si con la pasión 
algo contra ai amor digo, 
es ai nayor eneaigo 
quien se concede razón.
Y si acaso en ai provecho 
hallo la razón propicia, 
ae eabaraza la justicia 
y ando cediendo el derecho.
Nunca hallo gusto cuaplido, 
porque, entre alivio y dolor, 
hallo culpa en el aaor 
y disculpa en el olvido.
Esto de ai pena dura 
es algo del dolor fiero; 
y aucho aás no refiero 
porque pasa de locura.
Si acaso ae contradigo 
en este confuso error, 
aquél que tuviere aaor 
entenderá lo que digo.

Si alguno ais quejas oye, 
aás a decirias ae obliga 
porque ae las contradiga, 
que no porque las apoye.

Nunca é o aeu gosto cuaprido, 
Porquanto entre alívio e dor, 
Encontro culpa no aaor 
E acho desculpa no olvido.
Este o penar que ae apura 
Ea suspiro após suspiro, 
E auito aais nâo refiro 
Porque passa de loucura.
Se acaso ae contradigo 
Neste aeu arrazoado, 
Vós que tiverdes aaado 
Entendereis o que digo.

E se acaso ea aeu proveito 
Deparo a razão subaissa, 
Eabaraça-ae a justiça 
E vou cedendo o direito.

Pois se, con ainha paixão, 
Daquele que aao aaldigo, 
É aeu aaior iniaigo 
ôuen nisso ae dá razão.

No toraento ea que ae vejo, 
Levada de aeu engano, 
Busco seapre o desengano, 
E Não achá-lo desejo.
Se a alguén aeu queixune exalo 
Nas a dizê-lo ae obriga 
Para que no contradiga 
Do que para reforçá-lo.

Fujo o aal, ou busco o bea?
Não, que ea aeu confuso ardor, 
Nea ae tranquiliza o aaor, 
Nea ae despeita o desdéa.

Cf. PLANCARTE, Méndez (org.). Obras Coapletas de Sor 
Juana Inés de la Cruz. !■ ed., 2* reiapresión, Mé
xico, Fondo de Cultura Econóaica, 1988, p.213-216.

No huyo el aal ni busco el bien: 
porque, en ai confuso error, 
ni ae asegura el aaor 
ni ae despecha el desdén.
En ai ciego devaneo, 
bien hallada con ai engano, 
solicito el desengano 
y no encontrarlo deseo.
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ACALANTO PARA DEUS MENINOVILLANCICO V

P.Ó58.

1 - Pues ai Dios ha nacido a penar
[déjenle velar.

2 - Pues está desvelado por aí,
[déjenle dorair.

1 - Déjenle velar,
que no hay pena, en quién aaa, 
cobo no penar.

2 - Déjenle dorair,
que quién duerae, en el sueno 
se ensaya a aorir.

1 - Silencio, que duerae.
2 - Cuidado, que vela.
1 - iNo le despierten, no!
2 - iSí le despierten, sí!
í - iDéjanle velar!
2 - iDéjanle dorair!

Pois MEU Deus nasceu para penar, 
Deixea-no velar.
Pois está desvelado por aia, 
Deixea-no dorair.
Deixea-no velar!
Não há pena ea quea aaa, 
Coao não penar.
Deixea-no dorair:
Sonho é ensaio da aorte 
ôue ua dia há de vir. 
Silêncio, que dorae.
Cuidado, que vela.
Nâo o despertea, não.
Sia, despertea-no, sia.
Deixea-no dorair.
Deixea-no velar.

In: Obras Coapletas de Sor Juana Inés de la Cruz. 
ÍB ed., 1B reiapresión, México, Fondo de Cultura 
Econóaica, 1976, Vol.II, p.íi5.
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MÉXICO

Salvador Díaz Mirón (1853-1928)

A UN PESCADOR A UM PESCADOR

P. 679.

Tíaida y austia por los receios 
tu aujercita dirá: "Senor, 
une las aguas, liapia los cieios: 
cuida y conduce, por los chicuelos, 
la navecilla del pescador!*

Pero prorruspes en canturía 
que inculta y pobre aueve a 11orar: 
oigo la ingénua lelancolía 
del que inseguro del pan del dia 
surca y arrostra pérfido «ar!

En buen esquife tu afán aadruga: 
el firiaiento luce arrebol, 
grata la linfa no tiene arruga, 
la blanca vela roba en su fuga 
visos dorados al nuevo sol.

Canta! Medrosa nos seus pesares, 
A aulherzinha dirá: Senhor!
Serena as ondas, clareia os ares... 
Por estes filhos, guia nos «ares 
0 pobre barco do pescador!

Entanto roipes ei cantoria,
Gue, inculta e pobre, nos faz chorar:
Escuto a ingénua aelancolia
Do que, inseguro do pão do dia, 
Enfrenta os riscos do incerto «ar!

Tua canoa no afã aadruga:
No firaaaento luz o arrebol;
A água se estende sea uaa ruga, 
E a vela branca na sua fuga 
Furta alguns raios ao novo sol.

In: MIRÓN, S.D. Poesias Coapletas. 7* ed., México, 
Editorial Porveua, S.A., 1978.
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MÉXICO

M~>.nuel Gutiérrez Nájera (1859-1895)

Tradução:

ÚLTIMO INSTANTE

P.58Q.

Quero aorrer ao declinar do dia, 
Ei alto-aar, quando vei vindo a treva; 
Lá ae parecerá sonho a agonia, 
E a alua uaa ave que nos céus se eleva.
Não ouvir nos aeus últiaos instantes, 
A sós coa o lar e o céu, huaanas aágoas, 
Nea aais vozes e preces soluçantes, 
Senão o grave retuabar das águas.
Morrer quando, ao crepúsculo, retira 
A luz as áureas redes da onda verde, 
E ser coao esse sol que lento expira: 
Algo de luainoso que se perde.
Morrer, e antes que o teapo ae destrua 
Da aocidade a esplêndida coroa;
Quando inda a vida ouço dizer: sou tua, 
Saiba eu eabora que nos atraiçoa.
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MÉXICO

Martínez (1871-1952)

Tradução:

DOR

P.595.

Mas vi a terra ea paz, ea paz a altura, 
0 caapo tão sereno, a linfa pura, 
0 aonte azul e sossegado o vento!...

Julguei que o aundo, para o huaano assoabro, 
Ia rolar de súbito no escoabro
Da ruína total do firaaaento...

Chegou o Arcanjo, desferiu a espada 
Sobre o duplo laurel que florescia 
No horto concluso... E desde aquele dia 
Voltei, dentro das trevas, ao aeu nada.

0 seu olhar varou-ae a alua abisuada, 
Fundiu-se ea aia, tão ainha parecia, 
Gue não sei se este alento de agonia 
É vida ainda ou aorte alucinada.

Enrique González
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MÉXICO

Alfonso Reyes (1889-1959)

TARDES ASÍ... A

Madrid, 1922.
p.óie.

Se abrió la reya y fui aos a caballo.
EI cielo era canción, caricia el caspo, 
y la pronesa de la lluvia andada 
Viva y alegra por las cuabres altas.
Cada boja taablada y era lia, 
y tu taabién, de aiedo sacudida 
entre presentiaientos y reláapagos.
Latían entre nubes las estrellas,
Y nos llegaba el pulso de la tierra 
desde el tranco lijero del caballo.

Tardes así cuando los he respirado? 
Sueltos cabellos, húaedos del bano; 
olor de granja, frescor de garganta, 
prisavera hecha toda flor y agua.

Pulsava» entre nuvens as estrelas, 
E o palpitar da terra nos chegava 
Pelo tranco ligeiro do cavalo.

Tardes assia, já as respirei acaso?
Cabelos soltos, unidos do banho;
Cheiro de granja, frescor de garganta, 
Priaavera toda ela flor e água.
Abriu-se a reixa e fo#os a cavalo. 
0 céu era canção, carícia o caapo, 
E a proeessa da chuva andava viva 
E alegreaente pelos altos cuaes.
Treaia cada folha e era bea ainha, 
E tu taabéa, de aedo sacudida 
Entre pressenti Bentos e relâapagos.

In: REYES,Alfonso. Obras Ccapletas.!1 ed., 
México,Fondo de Cultura Econéaica, 1959, 
vol.X Constância Poética, p.102.
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MÉXICO

Jaime Torres Bodet (1902-1974)

'Dédalo*■Dédalo*

Poréa não ae encontro.Pero no ae encuentro.

Poréa não o advirto.Pero no lo advierto.

Poréa não respondo.Pero no contesto.

P.666-6D7.

Alguién está preso 
aqui, en este frio 
lúcido recinto, 
dédalos de espejos. 
•Alguien, al que iaito. 
Si se va, ae alejo. 
Si regresa, vuelvo. 
Si se duerae, sueno. 
-‘òEres tú?" ae digo...

Enterrado vivo 
en un infinito 
dédalo de espejos, 
ae oigo, ae sigo, 
ae busco en el liso 
auro del silencio.

Olho, escuto, apalpo. 
Por todos os ecos 
0 aeu próprio acento 
Está pretendendo 
Çhegar-ae ao ouvido..

Enterrado, vivo 
Ea ua infinito 
Dédalo de espelhos 
E ae ouço, ae sigo, 
Me busco no liso 
Muro do Silêncio.

Alguéa está preso 
Aqui neste frio. 
Lúcido recinto, 
Dédalos de espelhos... 
Alguéa que eu iaito. 
Se parte, ae afasto; 
Se torna, regresso; 
E se dorae, sonho... 
-*és tu?* eu ae digo.

Cercado, ferido 
Pelo aesno acento
- Meu? Não sei dizê-lo - 
Contra o eco aesao 
Da aesaa leabrança, 
Eu, neste infinito 
Dédalo de espelhos 
Enterrado vivo.

Palpo, escucho, airo. 
Por todos los ecos 
de este laberinto, 
un acento aio 
está pretendiendo 
1legar a ai o ido.

Perseguido, herido 
por el aisno acento 
- que no sé si es aio - 
contra el eco aisao 
del aisao recuerdo, 
en este infinito 
dédalo de espejos 
enterrado vivo.

In: BODET,Jaiae Torres. Obras Escogidas. 
1* ed., México, Fondo de Cultura 
Econóaica, 1961,p.29-30.
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NICARÁGUA

Rubén Dar íc (1867-1916)

LO FATAL 0 FATAL

A René Pérez

p.634.

BALADA DE LA BELLA NIÍA DEL BRASIL BALADA DA LINDA MENINA DO BRASIL

In: DARíO, R. Poesia. Caracas, Biblioteca 
AYACUCHO, 1977, p.297.

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y sás la piedra dura porque esa ya no siente, 

’ pues no hay dolor sás grande que el dolor de ser 
[vivo, 

ni aayor pesaduabre que la vida consciente.

lo que no conoceaos y apenas sospechaios, 
y la carne que tienta con sus frescos racinos, 
y la tuaba que aguarda con sus fúnebres rasos, 
jy no saber adónde vaaos, 
ni de donde veniaos!...

Existe un país encantado 
donde las horas son tan beilas 
que el tieapo va a paso callado 
sobre diaaantes, bajo estrellas. 
Odas, cantares o querellas 
se lanzan al aire sutil 
en gloria de perpetuo Abril, 
pues allí, la flor preferida 
para ai es Anna Margarida, 
la bella nina del Brasil.

Ser, y no saber nada, y ser sin ruabo cierto, 
y el teaor de haber sido y un futuro terror... 
y el espanto seguro de estar aaiiana auerto, 
y sufrir por la vida y por la sosbra y por

Existe ua aágico Eldorado 
(E Aaor coao seu rei lá está) 
Onde há a Tijuca e o Corcovado 
E onde gorgeia o sabiá. 
0 tesouro divino dá 
Ali ail feitiços e ail 
Sonhos;aas nada tão gentil 
Coso o broto de alva incendida 
6ue se chaaa Ana Margarida, 
Linda Menina do Brasil.

Existe ua país encantado 
No qual as horas são tão belas 
íue o teapo desliza calado 
Sobre diaaantes, sob estrelas. 
Odes, cantares ou querelas 
Derraaaa-se pelo ar sutil 
Ea glória de perpétuo abril. 
Pois ali a flor preferida 
Do canto é Ana Margarida, 
Linda aenina do Brasil.

Ditoso o vegetal, que é apenas sensitivo, 
Ou a pedra dura, esta ainda aais, porque 

[nâo sente,
Pois nâo há dor aaior do que a dor de ser vivo, 
Nea aais fundo pesar que o da vida consciente. 
Ser, e nâo saber nada, e ser sea ruao certo, 
E o aedo de ter sido, e ua futuro terror...
E a inquietação de iaaginar a norte perto, 
E sofrer pela vida e a sombra, no teaor 
Do que ignoraaos e que apenas suspeitauos, 
E a carne a seduzir coa seus frescos racinos, 
E o túnulo a esperar con seus fúnebres raaos... 
E nâo saber para onde vaaos, 
Nea saber donde visos...

Existe un aágico Eldorado 
en donde Aaor de rey está, 
donde hay Tijuca y Corcovado 
y donde canta el sabiá. 
El tesoro divino dá 
allí ail hechizos y ail 
sueõos; aas nada tan gentil 
coso la flor de alba encendida 
que he visto en Anna Margarida, 
la única bella del Brasil.
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OFERTAENVIO

París,i9ií.
p.633-634.Ides, p.428-429.

Dulce, dorada y prisorosa, 
infanta de lírico rey, 
es una pr incesita rosa 
que asara Kate-Greenway. 
Buscará por la eterna ley 
el pájaro azul de Tyltil, 
sistro, oboe, arpa y anarfil, 
cuando Aurora a vivir convida, 
adorable a Anna Margarida, 
la nina bella del Brasil.

ÍPrincesa en flor, nada en la vida 
hecho de oro, rosa y sarfil, 
iguala a esta joya querida: 
la pequena Anna Margarida, 
la bella nina del Brasil!

Princesa ei flor, nada na vida, 
Por sais gracioso ou senhoril, 
Iguala a esta jóia querida: 
A pequena Ana Margarida, 
Linda senina do Brasil.

Doce, dourada e priaorosa 
Infanta de lírico rei, 
É usa princesa cor-de-rosa 
Sue asara Kate Greenasay. 
Buscará pela eterna lei 
0 pássaro azul de Tiltyl? 
Eia, oboé, sistro, harpa, anafil 
Sue hoje aurora a viver convida 
A essa rosa Ana Margarida, 
Linda senina do Brasil.
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NICARÁGUA

Pablo Antonio Cuadra <1912- )

MEDITACIóN ANTE UN POEMA ANTIGUO MEDITAÇSO ANTE UM POEMA ANTIGO

A ROSALA ROSA

Idea.

JACULATÓRIA AL RIO JACULATÓRIA AO RIO

Talo da rosa do silêncio!(Tallo de la rosa del silencio!

193»
Id.ibid.Idea, p.237.

Lirio de agua:
jperfuaa el dolor de Nicaragua!

Flor de la noche pendida 
sobre la frente florida: 
te rogaaos 
por la tierra que cantaaos.

Yo busque la belleza 
y el sol ae queaa.

fcuien se arriaa a la rosa 
no ti ene soabra.

Pregunt» la luna:iguardo algo de 
luz para después de perecer?

Lírio de água: 
perfuaa a dor de Nicarágua!

Flor da noite pendida 
sobre a fronte florida: 
te rogaaos 
pela terra que cantaaos.

Eu busquei a beleza 
e o sol ae queiaa.

Perguntou a lua: alguaa 
luz guardo depois de aorrer?
Mas o hoaea disse: por que acabo 
e fica entre vós o aeu canto?

Perguntou a flor: o aroaa 
acaso ae sobreviverá?

Mas el hoabre dijo^por qué teraino 
y queda entre vosotros ai canto?

In: BANDEIRA, Manuel. Poeaas 
Traduzidos, Estrela da Vida 
Inteira. 12“ ed.. Rio de Ja
neiro, José Olyapio, 1986, 
P. 448-449.

In: CUADRA, P.A. El jaguar y 
la 1 una,(1958-1959), Poesia. 
Madrid, Cultura Hispânica, 
1964, p.23.

Preguntí la floreei perfuae acaso 
ae sobrevivirá?

In: CUADRA, P.A. Cançiones de 
Pájaro y Seiiora. (1929-1931). 
Op.Cit., p.219.

Buea se arriaa à rosa 
nâo tea soabra.
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AUTOSONETO AUTO-SONETO

1938
Id.ibid., p.243. Id.ibid.

Y pues la auerte al fin todo lo vence, 
Pablo Antonio, a tu cruz entreilazado 
suba en flor tu cantar nicaragiiense.

Soy lo sido. Por hoabre, verdadero. 
Soõador, por poeta, y estrellero. 
Por cristiano, de espinas coronado.

E pois que a aorte ao cabo a tudo vence, 
Pablo Cuadra, à tua cruz entrelaçado 
suba ea flor teu cantar nicaragúense.

Sou o que fui. Coao hoaea, verdadeiro. 
Sonhador, coao poeta, e estreleiro. 
Coao cristão, de espinhos coroado.

Se quixotesco, ao que é aeu apelido
- Cuadra - ae enviai: questor de rociantes, 
assia terá pretextos cavalgantes 
aeu interior ginete enlouquecido.

Poeta chaaaa ao ser por aia cuaprido. 
Levo aundo ea aeus pés ultravagantes. 
Ua pássaro nas veias. E ao ouvido 
Ua anjo de conselhos inquietantes.

Si ôuijote, llevadae a ai apellido!
- De la Cuadra cuestor de rocinantes, 
y así tenga pretextos cabalgantes 
ai interior caballero enloquecido.

Llaaan poeta al hoabre que he cuaplido. 
Llevo aundo en ais pies ultravagantes. 
Un pájaro en ais venas. Y al oído 
un ángel de consejos inquietantes.
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PANAMÁ

Homero Icaza Sánchez (1925- )

GOTA DE ÀGUAEN UNA GOTA DE AGUA

p.612-613.

Goto extrano tus besos 
- a la vez aiel y sal - 
bebo el agua del rio, 
bebo el agua del aar.

Gravei tua figura 
Ei uaa gota de água 
Lancei a gota de água 
Nua pequenino arroio 
0 arroio foi rolando 
E perdeu-se nua rio 
0 rio entrou no aar 
Depois te fui buscar 
E te achei dividida 
Teus cabelos ficaraa 
Nuaa curva do rio 
Teus braços chaaavaa 
Feitos raios de uaa árvore 
As pernas coapletaraa 
Ua corpo de sereia 
ôue ansiava ser aulher 
De teu tronco nasceraa 
Algas e caracóis 
Achei teus olhos gracos 
Ea uaa aadrepérola 
Teu vário coração 
Ua peixezinho de ouro 
Aliaentou-se dele 
(Hoje no aar é rei 
Por tão feliz façanha)

In: SÀNCHEZ, H.I. Contrapunto. In: 
Priaeros Poeaas. Rio de Janeiro, 
Pongetti, 1947, p.47-48.

Yo grabé tu figura 
en una gota de agua. 
Eché la gota de agua 
en un pequeno arroyo, 
el arroyo corriendo 
fué a aorir en un rio, 
el rio fué a la aar. 
Después te fui a buscar 
y te hallé dividida: 
tus cabellos quedaron 
en el fondo del rio, 
tus brazos ae llaaaban 
hechos raaas de un árbol; 
tus piernas adornaron 
un cuerpo de sirena 
que quiso ser aujer; 
de tu tronco nacieron 
algas y caracoles; 
en una aadreperla 
hallé tres ojos grazos; 
<jtu ingrato corazón? 
un pececito de oro 
se aliaent# de él. 
(Hoy es rey en el aar 
por tan feliz hazana).

Coao estou sea teus beijos 
- A ua teapo ael e sal - 
Bebo a água do rio 
Bebo a água do aar.
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PANAMá

Eduardo Ritter Aislán <1916- )

Traduçãos

ODE À P4TRIA

0 trânsito floral de ua sonho roto.

p.586-587.

'Morre e transauda-te': enquanto 
Não cuapres esse destino, 
És sobre a terra soabria 
Suai soibrio peregrino.

Não te detêa as distâncias, 
ó aariposa! e nas tardes, 
Ávida de luz e chaaa, 
Voas para a luz ea que ardes.

Não sofres ficar nas trevas 
Onde a soabra se condensa.
E te fascina o desejo 
De coaunhâo aais intensa.

Voltaa a arar a terra da aeaoria 
A letal erosão das esperanças, 
Se calaa a luz que aluaiava, 
Ua desconforto bea triste.

Pelos fecundos prados onde sega
Sua dor infinita e renovada
A vasta eaigração do pensaaento,
Volta a esculpir sua voz de essência dissipada
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