
Lenis Suma Gemlrnani de Almeida1

mXscabasEtJ,

II

SiD PAULO

1985

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Departamento de Letras: Modernas 
da^Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo

em ■ Soledades,

de Antonio Machado

Estudo da despersonaliza ção
Galerias  y Otros Poemas,

Orientador t x
Profo Dr. Ma rio Miguel Gonzalez



suma rio

P*

6Introdução .

Modernidade 15

Soledades, Otrps Poemas 109

ihhA verdade da poesia

1600 contexto paralelo

236«To be or not to be«

Conclusão

Bibliografia 333

A lírica de a partir de fins do século XIX e
Antonio Machado ....................................... ..

Galerias y



KL nino esta en el quarto os curo 
donde su madre lo encerro; 
es el poeta, el poeta puro 
que canta : fel tiempo, el tiempo y yo •

•Recuerdo infantil» 
(de JUAN DE MAIRENA)
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Ha momentos em que se chega a pensar que 

se conhece o suficiente do homem que escreveu os versos, 

mas, nas mais das vezes, termina-se por encontrar que 
permanece sempre inexplicado o segredo que possa explicá- 
los, Creio, inclusive, que quanto mais dados conseguimos 
levantar, quanto mais profundamente acreditamos ter des

fiado a trama da existência do poeta, mais inviável se 

mostra a tentativa de estabelecer uma identidade entre a 

personalidade poética e a personalidade empírica.

Tomar como inteiramente dispensável a pos

sibilidade de tal reversão, verificar que a vida do poeta 

não é, em última instância, senão a mais provável e habi

tual fonte onde o poeta foi buscar elementos para a trang.

A biografia dos poetas tem experimentado, 
através dos tempos, uma irredutível impossibilidade que 
se opõe a todos os esforços de abertura das portas que se 

fecham para além dos versos deixados pelos poetas, Qom ou 

sem pretensões científicas, a verdade buscada nunca nos 

permitiu chegar a um ponto além do qual não há saída, ou 

não se pode encontrar saída alguma.
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certas,

a meu ver,

ao

de uma forma diferente e be-

Ê bem verdade

algoeae

//..

prudente resignação, 
plicação,
perar de um crítico.

elaborada, 
pelo poeta.

quanto 

poeta,

o
ou mesmo a matéria trabalha-

que, 

sensações, 

eu empírico,

mutação que a arte é e exige; admitir, com uma mais qua 

como inexplicável o que não tem ex- 
me parece ser a atitude mais sensata a se es-

Isto não quer dizer, porém, que o crítico 

que aceita o inexplicável tenha que se resignar ao silên

cio. Apenas procurará evitar como certas, inequívocas e 
definitivas as equiparações que possam ser estabelecidas. 

0 que e preciso, a meu ver, que o crítico não esqueça é 

por mais coincidências que haja entre os sentimentos, 
ideias e reações do eu poético em relação 

os dados biográficos serão sempre apenas 

ponto de partida da criação, 

da, elaborada, construída, 

la,

que determinadas circunstan

cias podem levar a determinadas possibilidades, mas isto 
não vem provar que a inexistência das mesmas circunstan

cias não possa levar à imaginária construção das mesmas 
possibilidades. Os fatos da vida de um poeta, ainda que 

conhecidos, suas características de personalidade, podem 
ser muito significativos, mas em que medida contribuíram 

par® a criação de um outro-eu, ou de um tu no qual o eu 

se esconde, ou de um ele, ou de um nós; quanto dessa 

vida e realmente a vida do
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porque, provavel-

coadicionada não
e que

ou mesmo daquilo que

//..

Por outro lado, seja como efeito catártico 
seja como puro jogo do intelec-

que nem mesmo o artista pode confirmar, 
mente, temerá faze-lo.

A relação entre a técnica psicanalítica e a ar
te biográfica é sempre ambígua. Kuitos poderão dizer que 
elas se assemelham, que se complementam, mas, na verdade, 

existe entre elas uma oposição irredutível. Um biógrafo 

não analista pode achar que se está muito pouco informado so
bre a vida pessoal do artista, a qual é sempre muito mais 

variada e mais plena do que o que dela é possível perceber. 
Se as biografias de Kachado são em geral decepcionantes, is

to provavelmente aconteceu não porque o biografo quis res

tringir-se a uma hagiografia hipócrita, nem porque tivesse 
que ocultar segredos escandalosos. Ê que uma biografia,

buscado inconscientemente, 

to que o artista se propôs para uma satisfação íntima, op

ção aparentemente consciente, por acaso não é verdade que 
a poesia pode ser vista como uma forma de se viver imagi
naria e simbolicamente o que não se pôde viver de fato ? 

Como uma forma de dar e inclusive de crer como vivida uma 
situação ou um momento que foi desejado, mas que jamais 

se concretizou realmente ? Por acaso não é a nossa própria 

personalidade ma construção imaginária, 

só aos limites de um sujeito que fala dentro de nós, 

a muito de nós faz sujeito ? Não será possível pensar nes

sa vida criada como eu poético como uma concepção virtual 
daquilo que se desejaria ter vivido, 

não se desejaria ter vivido ?
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que

um

os

a

//..

que 

chegaria a alcançar.

con- 

bió-

principalmente se se trata de alguém como Machado, nao se 

pode escrever se se faz abstração da verdade psicanalítica.

Ainda que em muitas poesias de Çampps de Ças- 

tilla se possa sentir a presença de Machado personalidade 

empírica, enquanto envolvido nos ideais do 98 ou com rela

ção à perda de Leonor, e mais, ainda que se possa perce

ber em •Retrato” uma atitude confessional do autor, o que 

acontece com esses versos de caráter aparentemente autobio

gráfico ? 

bólica, 

tação fidedigna 

neira, 

tos de gGQP 

uma desigualdade absoluta

Desse modo, poder-se-ia pensar que uma bio

grafia só adquiriria sentido em sua relação com a psicaná

lise. Sucede, porem, que o artista não se propôs a uma 

análise de sua vida. Somos nós a relacionar a sua obra

Com efeito, as rápidas confidências que Ma

chado nos faz de sua juventude não são suficientes para um 

maior conhecimento do homem. Sao poucos os biógrafos 

alcançam uma penetração da verdadeira personalidade de 

artista. Nas mais das vezes, os críticos literários 

seguem extrair das obras verdades muito ocultas, 

grafo algum ou historiador algum,

Machado nô-los dá de forma impressionista e sim- 

e dessa forma de comunicação indireta uma interpre- 

seria sempre discutível. De qualquer ma- 

devo ressaltar que a minha reconstituição dos sujei- 

não supõe uma despersonalizaçao nos termos de 

entre a personalidade poética e

um relato, e acontece que esse relato o autor o fez como 

sendo o relato de um outro.
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das

Assim, os ver

sos iniciais :

Campos de Castilla

e

evidentemente,completamente,

a

oa

inseguro,

de6 O ra

pes de Castilla, se

ro amadurece;
anos em Castilla,
recordar, 

existência.

outro tanto, 

do poema.

e

se ve colo-

ma is

segurança demonstrada nos 

a ambiguidade de alguns,

a personalidade empírica.

- mi juventud,
- mi historia,

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero;

veinte anos en Campos de Castilla, 
algunos casos que recordar no quiero.

por uma juventude representada por vinte 

e por uma história cujos casos não quer 

Ou seja, ate aí, identifica-se apenas uma 

Algo da essência dessa existência há que bus

cá-lo um tanto nos restantes versos? outro tanto, e não 

fora

Por outro lado, 

restantes versos de “Retrato”, 

ambivalência quanto ao próprio autoconceito - entre 

cepticismo e a atitude altiva de quem se conhece bem 

não espera ser aceito senão como ele mesmo 

carente de amor, mais que 

numa posição muito distante 

em “Retrato”. A única apro- 

a mais apreensível das associações

ca o eu de SCO?, 

dividido - nino perdido -, 

do homem que fala de si mesmo 

ximação, ou melhor, 

que se poderia fazer entre o eu de $GÇ>P

de “Retrato”, se dá na resistência
//.

que identificação segura nos permitem ? Ou seja, um ho

mem se identifica por uma infancia que são recordações de 

um quintal de Sevilla e de um jardim claro onde o limoei-

No caso de “Retrato”, por exemplo, se se o 

considera de fato um poema autobiográfico, Machado nos 

da, da sua história, algo que nem mesmo chega a consti

tuir um croquls. São impressões esparsas através 

quais Machado resume a sua vida inteira.
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do primeiro a ser desvendado e a revelação do segundo :

algunos casos que recordar no quiero.

e

da sua vida
muito pouco.

anterior ao seu casa-

como :

//.

entretanto, e encontrar 

que teme o fracasso jun-

poema Xxv 
MGalerías

0 que se pode saber de Machado, 

pessoal, é, na verdade, muito pouco. En nenhum biógrafo 

se encontram relatados fatos ou passagens que correspondam 

ãs suas experiências pessoais vividas em sua juventude ou 

no período de idade posterior a ela,
que possam explicar o comportamento do eu de SGOP. 

do período de vida que ele abarca ou faz re- 

sempre se encontram expressões

- mi historia,

Mas jecibí las flechas que me asignó Cupido 
y ame cuanto ellas pueden tener de hospitalario.

4 Lamentará la juventud perdida ? 
Lejos quedo - la pobre loba - muerta.
4 La blanca juventud nunca vivida 
teme que ha de cantar ante su puerta ?

poema I 
"31 viajerott 
^Soledades n

Como confrontar, 
uma relação entre o eu de SCOP, 

to ao outro,

- recorde -, yo he maldeeido 
mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida, 
me he parado a meditar...
• Juventud nunca vivida, 
quién te volviera a sonar 1

mento,

Neste livro, 
ferência,
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Fanta-

se o poeta as fez como recor-

//..

• Alma, < 
arranca tu flor,

poema XVIII 
"EL poeta” 
"Soledades *

AÍ está o que eu creio não deva ser perdido 

nunca de vista, principalmente no que diz respeito a SGQP 

- obra em que Machado mais fez uso da despersonalização, nos 
sentidos a que antes me referi e com a intenção também antes 

não me parece exato afirmar, 
que a obra de Jía-

que en vano quisiste ser más joven cada dia, 
la humilde flor de la melancolia .

i Cuan tarde ya para la dicha mia .' 
Y luego, al caminaj, como quien siente 
alas de otra ilusion : í Y todavia 
yo alcanzaré mi juventud un dia J

poema V
"Acaso...*
"Humorismos. F. 
sías y Apuntes"

ou referências semelhantes, que revelam sempre estados afe

tivos que implicam una carência de amor. Tais experiências, 
no entanto, são situações que, se ocorreram de fato com 

Machado, não invalidam, entretanto, a possibilidade de te
rem sucedido também com outras pessoas e com outros poetas, 
e mesmo de não terem ocorrido com alguém em especial.

mencionada. Por este motivo,
como a maioria dos críticos o tem feito, 
chado é a sua própria vida. No caso especial de $GQP, bas
tariam as referências à infancia (se é que podem ser consi

deradas de todo fidedignas) e principalmente as relaciona
das ã sua afetuosíssima mãe,
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como outro*

como pro

dutos ficcionais*

//

sucede que isto não implica a ex- 
ou de outras vidas,

subjetivo,
outros recursos, 
tro-eu, um angustiado e frustrado eu, que eu considera

ria um ser complementario seu, como o foram, mais tarde, os

No caso particular de gGQP, ainda que muitas 

das referencias feitas pelo eu poético possam ser relacio
nadas a vida de Machado, 

clusão de uma outra vida,

as alusões ao *íiuerto claro” de Se- 

a falta de uma fé

Machado não nega, jamais negou, ter-se va
lido das próprias experiencias para, através de um proces

so intuitivo, recrié-las poeticamente, ou melhor, para 
cria-las como sendo as de outro, para usa-las na constru
ção daquele que viviria nos poemas,

Be busca de objetividade e transcendência do 

através da imagem genérica, do símbolo e de
Machado criou o eu de gGQP como um ou-

cordaçoes do adultoj 

villa, as caminhadas, a melancolia, 
sem dúvidas, para que se pudesse encontrar uma identidade 
entre a personalidade poética e a personalidade empírica ?
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são
se
Do

essa me
0

os
Machado se

assim

Diz Eliot, em «Tradição e Talento Indivi

dual* :

essa obra,
alicerces em que essa vida se apoiou.

apagou como homem para ser deixar ser outro, 

através dela.

seus apócrifos.

experiência vital, 

çao, imaginação e 
sibilidade de vida 

coincidências e de contradições, 
qualquer intenção ou consciência, 

mento adrede.

Ha muitas pessoas que apreciam a expressão 
da «noção sincera naApoesla e um número menor ca
paz de apreciar a excelencia da emoção significativa,

Um personagem construído a partir de uma 

mas completado com elementos da intuí

do acaso. Una hipótese, uma pos- 
feita de acréscimos, ou omissões, de 

transcendente, porém, a 

como forma de conheci-

Uma obra não pode explicar a vida, 

como tampouco a vida pode ser suficiente para explicar a 

obra, a obra em si, como expressão, criação e construção 

de algo ou do alguém que nela fala.

Os instantes da vida do eu de SGQP 

os de um contemplativo, de um voyant e de um voyeur, 

os considerarmos do ponto de vista do homem no mundo, 

ponto de vista literário, em relação a Machado, 

parece ter sido a sua fase mais ativa e dinâmica. 0 que 

de modo algum resulta paradoxal. Simplesmente Machado pa

rece ter transportado toda a sua capacidade de vida para 

como se essa capacidade tivesse assentado 

Isto é,
e outros,
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A emo-

por um lado,

••••••

p. 27 e 28.(1) ELIOT, T.

//..

concordo com Freud quando 
isto é,

o seu ser

como o mais legítimo e

in op. cit«,

ram, 
diferente.

embora o tenham sido de maneira 
no conteúdo latente de SGQP tn narcisismo 

tão sutil que passa despercebido, justamente, talvez, 

Assim sendo, estou em parte em desacor- 
porque tenho para mim que todo ato de criação 

na medi-

emoção que vive no poema e não na biografia, 
ção da arte é impessoal.

(1)

De minha parte, 
diz que o artista á um Narciso, isto é, uma personalidade 
de certa forma limitada auto-erótico-infantilmente, A única 

observação que deve ser acrescentada se refere ao fato de não 

se poder generalizar quanto ao grau e a modalidade do narci
sismo de cada artista. Que Baudelaire, Mallarmé, Bimbaud, Ji- 
ménez, Uhamuno, Valle-Inclán, Valéry e mesmo Machado o fo- 

disto não há dúvida, 
Há,

sutil, 
porque inconsciente, 
do com ELiot, 

implica uma emoção, um estado afetivo auto-erótico, 
da em que o artista se regozija por si mesmo e em si mesmo. 
E discordo também de Jung, para quem o artista não é, como 

tal, auto-erótico, nem neurótico em que sentido for, pois á, 
como artista a sua própria obra, e não um homem. Na verdade, 
todo homem criador é uma síntese de qualidades paradoxais : 

á um processo humano-pessoal; por outro, é um 

processo impessoal, criador. Mas isto de forma alguma inva
lida seja, ou possa ser, o artista um narcisista, que busca, 

com a realização de sua obra, ou melhor, com a sua própria 
realização numa obra, una forma de obter, se não o aplauso, 
pelo menos o reconhecimento da sua existência, a satisfação 

egótica de ter criado algo, realização narcísica que 
mais íntimo e verdadeiro necessita, 
h una no direito de responder a própria natureza.
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el

DON ANTONIQ MACHADO Y RUI?

ob-

&n
e

da de.

ria, sobra o povo espanholj

(1) MACHADO, A. p. 1.1114.

//..

HJuan de Ma ire na”, la op. cit.,

KL momento creador en arte, que es 
el de las grandes ficciones, es tamblen el 
momento de modéstia y de cinismo en que nos 
atrevemos a ser sinceros con nosotros mismos.

Não e que Machado se recusasse a falar. Hou

ve vezes em que falou bastante : sobre poesia, sobre histó- 

a guerra, religião, filosofia,

•Paginas escogidas», escrito em Baeza, 

em abril de 1917, Machado considerou suficientes cento 

dezassete palavras para contar a seus leitores o •‘essencial” 
da sua história. Essa forma económica e resistente de apre-

Ficção a parte, Antonio Machado-ele mesmo 

escreveu muito pouco sobre a sua vida pessoal. Seus bió

grafos e críticos até hoje tem sido muitos, e Machado 

teve sempre - ou quase sempre -, de todos os que escreve

ram sobre a sua vida e que lhe estudaram a obra, uma gran

de admiração.

JUAN DE MAIRENA
(1)

sentar uma autobiografia pode dizer muito de uma personali- 

Geralmente os que falam pouco são dotados de uma vi

da interior muito rica.
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em

e

te,

Dizem também que a sua poesia é clara e sim
ples :

CLara como el agua eorriente y, como ella, in- 
aprehensible. (...) La claridad de Machado es ver
tiginosa. Leerlo es ahondar, penetrar en una trans
parência sin fin 5 en una conciencia que se refleja 
a sí misma. La mascara de Juan £e Maírena parece de- 
cirnos que es algo mas que una mascara : una de las

Geralmente se encontra que Machado foi um 

homem simples, modesto e humilde. Se simplicidade, modés

tia e humildade devem ser depreendidas da aparência exte

rior, do desamor ao supérfluo, do gosto da meditação, da 

solidão que dá voz à manhã, à noite, à fonte, ao vento, 
ã morte e ao silêncio; faz sonhar a tarde e sorrir abril; 

de uma auto-estima deprimente, de m sorriso bonachão 

triste, ou de uma grande timidez que aponta ocasionalmen- 

então, de fato, Machado foi um homem simples, modes

to e humilde.

arte; como crítico de obras, de escritores e da poetas; 

pronunciamentos teóricos sobre a poesia de todos os tempos 

e sobre a lírica moderna.

Machado gostava de escrever cartas. Às 

suas cartas particulares têm sido um bom recurso para que 

se o conheça um pouco mais. Além das cartas, temos também 

os seus prólogos. Mas, afora as cartas e os prólogos, mul

to pouco nos disse Machado de si mesmo.
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Mas não e sim-A água.

e

aparente extrema simplicidade.

(1) 0

(2)

//..

cia 
IO 
pueblo.

>

e, de

Esta atitude

A poesia de Machado e clara como a água.
Uma água que incita a nossa sede.

Madrid, Taurus, 1979,

«Nuevas Cauciones* - LXXI - in op. cit.,

PAZ, 0. “Antonio Machado*, in AntoníQ Maçhado. ed. de 
GULLON, R. e PHILLIPS, A. W. -----
P. 62.

MACHADO, A.
p. 909.

Porque Machado dava

Isto não quer

firmas en que se ha fijado un rostro perpetuamente 
movil. La reticência es una provocación. No tie- 
ne otro objeto que aguijonear puestra sed. Macha
do, el ensimesmado, sabe que solo puede revelarse 
en otro, en un conjrario que es un complemento t 
el poeta en el filosofo, el enamorado de la ausen- 

, el solitário,en la muchedunbre, el priosione- 
ael yo en el tú de la amada o en el nosotros del

(1)

Da doble luz a tu verso 
para leído de frente 
y al sesgo.

(2)

pies. Por que seria ela simples 7 

preferência as palavras simples e comuns 7 

dizer nada. 0 fato de ser feita de palavras simples 

comuns não faz simples uma poesia. Se a dificuldade maior 

de apreensão da poesia de Machado está justamente na sua 

De qualquer maneira, não 

creio seja um caso para divergir, agora. Ê apenas uma 

questão de leitura. 0 que hão deve ser esquecido, no en

tanto, e o fato de que grande parte dos poemas de Machado 
e simbolista, e atribuir-lhes um significado determinado 

e único seria incorrer em erro grosseiro. Mesmo porque, o 

proprio Machado não permite isso. Dentro de um mesmo li

vro seu, às vezes dentro de uma mesma unidade temática 

ele joga com a palavra, com a imagem, com o símbolo, 
poema a poema, dribla a sua significação.

coincide com o que se encontra em
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pes-

Por en-
quero

E ainda conta Ma ire na que dizia Abel Mar

tin x

sos :

A p. 1.10 2.

/z

Machado foi um homem simples, modesto, hu

milde e ensimesmado. São de Campos de CastHla os ver-

Nunca persegui la gloria 
ni dejar en la memória 
de los hombres mi cancion;

Machado, um ensimesmado. Sim, Machado foi 

um homem introvertido e profundo, nada afeito a estridên
cias e aparatos, e essencialmente feito para a compreensão 

da natureza humana. Seu retrato se ajusta ma is ã psicolo

gia do que ao relato minucioso de suas "aventuras" 

soais, muito escassas, eu suponho. Algo me será dado fa

lar sobre este assunto, ao longo deste capítulo, 

quanto, quero lembrar algumas palavras de Ma ire na :

Cuando un hombre algo reflexivo, decía mi ma
estro. se mira por dentro, comprende la absoluta im- 
posibílidad de ser juzgado eon mediano aclerto pçr 
q ui enes lo miran por fuera, que son todos los demas, 
y la imposibilidad en que el se encuentra de decir 
cosas de provecho cuando pretende juzgar a su vaci
no. f lo terrible es que las paiabras se han hecho 
para juzgarnos unos a otros.

MACHADO, A. KTuan de Mairena", in op. cit 
Idem. Ibidem, p. 1.006.

KL alma dç cada hombre pudiera ser una pura 
intlmidad, una mo nada sin puertas ni venta nas; di- 
cho liricamente : una melodia que se canta . y es- 
cucha a si misma, sorda e indiferente a otras po- 
sibles melodias - Aiguales ? idistintas ? - jue 
produzcan las otras almas. Se comprende lo inútil 
de una batuta directora.

(2)
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(1)

dos •Vroverbios y Cantares* de Nueyag Cancioneg :e

(2

dejad

(3)

de Naeyas Çanciones também :y de «Glosando a Honsard* ,

-j

(b)

Essa austera e finne ausência de vaidade de

encontram no

«Retrato*

//<

(1)
(2)

Todo narcisismo 
es un vicio feo 
y ya viejo vicio.

XJLJL& ” JL

"Provérbios 
896.

P. 
P.

Campos de Castília e essa auto-estima cauta e desvalida de

Nueyag çanciones tem o seu contraponto no elevado senso de 
dignidade e no altivo autoconceito que se

in op, cit,, 
Cantares* •

Cantores, 
palmas y jalço 
para los demas.

Cuando veais esta sumida boca 
que ya la sed no inquieta, la mirada 
tan desvalida - su mitad, guardada 
en viejo estuche, es de cristal de roca

la barba me platea, y el estrago 
delztiempo en Ja mejilla, hermosa dama, 
direis : 4A que volver sombra por llama, 
negra moneda de joyel en pago ?

yo aço los mundos sutiles, 
ingravidos y genti^es 
como pompas de jabon, 
Me gusta verlos pintarse 
de sol y grana, volar 
bjjo el cielo azul, temblar 
subitamente y quebrarse.

MACHADO, A. «Campos de Castilla* I
Idem, «Nuevas Canciones*,

III - in op, cit,, p,(3) Idem, Ibldem, in op, cit,,(4) Idem, Ibidem, in op, cit,,
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(1)

do cultoe

//..

(1)

(2)

Y al cabo, nada os deboj debeisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinejo pago 
el traje que me cuore y la mansion que habito, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

y cuando llegue el dia del último viaje 
y este a partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontrareis a bordo ligero de equipaje; 
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
perozmi verso brota de manantial serenoj 
y, mas que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

MACHADO, A.
op. cit., 

Idem. r

Todo hombre celebre debe cuidar dezno deshacer 
su^leyenda - la que a todo hombre celebre acom- 
pana en vida desde que empieza su celebridad 
aunque el^a sea hijazde la frecuente y natural in- 
comprension de su projimo. La vida de un hombre 
no es nunca lo bastante dilatada para deshacer una 
leyenda y crear otra. Y sin leyenda no se pasa a 
la Histori§. Esto que os digo, para el caso de 
que alcançeis celebridad, es un consejo de carác
ter pragmaticç. Desde un punto de mira mas alto, 
yç me atreveria a aconsejaros lo contrario. Ja- 
mas cambieis vuestro autentico ochavo moruno por 
los falsos centenes en que pretendan estampar 
vuestra efigie.

(2)

e essa ambivalência de sentimentos com relação a si mesmo 

parece encontrar um correlato na modéstia de Juan de líai- 

rena, cujos pronunciamentos, num tom ambíguo - malicio

so e ingénuo -, deixam perceber uma simpatia irónica 

quanto à necessidade do *mitoM pessoal e do culto da 

individualidade :

«Campos de Castilla” - I -«Retrato”, in 
, p. 7^13»

‘tJuan de Mairena", in op. cit., p. 1,066.
i
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us-

(1)

o

(2)

ao mesmo tempo evidenciam o humilde reconhecimento de uma

constante insegurança :

(3)

//..

(1)
(2)
(3)

porque, 
valor

KACHADO 
Idem. 
Idem.

"Juan de Mairena”, in op. cit., p. 1,102.
p. 1.022.
p. 1.023.

A Comprendéis ahora por que los grandes hombres 
solemos ser modestos ?

Que cada cual hable de sí mi§mo lo mejor que pue- 
con esta advertência a su projimo : si por casua- 
2 entiende usted algo de lo que digo, puede 

ted asegurar que yo lo entiendo de otro modo.

esto quiere
!»

nunca tendra

mejor decir, 

de Castiíla :

pçr mucho que un hombre valga, 
mas alto que el de ser hombre.

ibidem,
Ibidem,

da, ui lidad

mismo. (...)
ro de lo que os digo, ;
caros, no creo que mi educación est| mucho 
avanzada que la vuestra.
da yo ensenaros a hablar, ni a escribir, ni a p^n- 

. porque yo soy la inccrreccion 
un alma slempre en borrador, liana de ta- 
de vacilaciones y de arrepentimiento.

- Sed modestos : yo os aconsejo la modéstia,
J ‘ j, yo os aconsejo un orgullo modesto, que 

es lo espanol y lo cristiano. Recordad el provérbio 
de Casti|la : “Nadie es mas que nadie," ' 
decir cuanto es difícil aventajarse a todos

Pia cerne poneros un poco en guardia contra mí 
) Pensad que no siempre estoy yo segu- 

y que, zaunque pretenda edu-

que la vuestra. No es fácil que pue-

sar ccrrectamente 
misma, chones,
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Escogidas" a que me referi anteriormente :

tiles

que Agus-

Uina tal

(1) MACHADO, A. "Juan de Mairena", In op, cit

//..

aprendido a ler;

do de uma familia

Antonio Machado y Ruiz nasceu em Sevilla, no 

célebre palácio de las Duenas, no dia 26 de julho de 1875* 

Foram seus pais Dona Ana Ruiz e o notável folclorista, ini

ciador desses estudos na Espanha,Antonio Machado y llvarez.

Otro acontecimiento también importante en mi 
vida es anterior a mi nacimiento, Y fue que unos del- 

, y a xawx’ uc uiaxcd, SC
el Guadalquiyir, llegando hasta 
ciudad acudio mucha gente, atr^í- 

!, a la orilla del no, 
los que fueron mis pa- 

r primera vez. Fue una tar-

njo pose a uiauj.4.u, a donde 
y me eduque en la Institu-

Um fato singulannente poético determinou o 

primeiro encontro dos pais de Juan de Mairena. Ele nô-lo 

conta assim :

p. 1.176.

fines, equivocando su ca mi no y a favor de la marea 
habían adentrado por <
Sevilla. De Joda la ciuda£ acúdió múcha gente, atraí
da por el insolito espectaculo, a la orilla del no, 
damitas y galanes, entre ellos los que fueron mis pa
dres, que allí se vieron po 
de de sol, que yo he creido õ he sonado recordar algu- 
na vez.

(1)

Mis recuerdos de la ciudad najal son todos infan- 
porque a los ocho anos pase a Madrid, adonde 

mi§ padres se trasladaron, y me eduque en la Institu- 
cion Libre de Ensenanza.

Se considerarmos que o avo do poeta, Antonio

Machado Nunez fez seus estudos em Paris e chegou a ocupar im
portantes cargos docentes e políticos, além de ser um dos 

mantenedores da "Revista de Filosofia y Ciências";

tín Durán, tio-avõ de Machado foi um bibllógrafo que se de

dicou à publicação do Rç>mançero popular. onde Machado diz ter 

não restará dúvida quanto a proceder Macha- 

de intelectuais. Uma tal ascendência deve

Diz Machado na "Nota biográfica* de "Paginas
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▼e

D.

pelos

de bem longe,

no sone-

//..

um ape-

Itaa sen-

que muito bem pode-

Ha,

Entretanto, é apenas em Nueyas Çançlones 

que aparece explicitamente a referência ao pai, 

to IV, que diz assim :

Esta luz de Sevilla... Es el palacio 
donde nací, con su rumor de fuente.
Mi padre en su despacho. - La alta frente, 
la breve mosca, y el bigote lacio -.

A adolescência e a juventude de Machado, co

mo ele mesmo indica, são madrilenhas. Não contava ainda 

2) anos quando perdeu o pai. Antonio Machado ílvarez fi

cou doente em Porto Rico, onde se encontrava em funções de 

Registrador de la Propiedad. Um tio de Machado, irmão de 

Ana, o trouxe para Sevilla, onde morreu sem ter re

visto os filhos. Por toda a obra de Machado se percebe 

uma sensação de ausência e de vazio, 

rá ter tido suas origens nesse acontecimento, 

poemas, como que um sereno derramar de saudade, 

go aos afetos familiares e às coisas do passado, 

sação de ausência sempre presente, e uma melancolia que, 
de tão profunda, parece não se estancar nunca, é quase 

certo que venham de longe, de bem longe, da infância.

ter influído pare o destino artístico da família : Ma

nuel Machado, um ano mais velho que Antonio, foi também 

grande poeta; José, mais novo que Antonio e Manuel, te- 

sempre uma sincera vocação para a pintura; e Joaquín, 
o irmão que voltou da Guatemala em 1902, sem dúvida algu

ma foi quem serviu de inspiração para a criação do perso

nagem de ”E1 viajero”, sobre o qual o eu poético de 

SGOP projetou os seus próprios sentimentos.
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Lee, escribe, hojea

(1)

de

curiosa ê a identifica-

ao

pousar, no vaque vagarparece

”Sonetos" - IV In(1)

//,

Os poemas

A idade de Machado

Não está fora de

“Nuevas Cauciones’*, 
P. 939.

0 que sobremaneira chama a atenção neste 
soneto - um dos mais belos de toda a obra de Machado - é a 
visão do pai ainda Jovem,

de faiar sozinho, 

onde

MACHADO, A.
Ope CÍt«,

Mi padre, aún joven. 
sus libros y medita. " ‘

A veces hablâ solo,

Sus grandes ojos de mirar inquieto 
ahora vagar parecen, sin objeto 
donde posar, en el vacío.

Ya escapan de su ayer a su mananaj 
ya miran en el tlempo, fpadre mio ’ 
piadosamente mi cabeza cana.

cujos olhos, ”de mirar inquieto”, 

são percebidos como escapados do passado para olharem a ca

beça encanecida do filho, em seu presente. 

Nqeyas Çanciones datam de 1917 a 1930. 

entre essas datas vai dos Zjz aos 55 anos, 

lógica crer que essa cabeça encanecida seja realmente a de 

Machado, na época da composição do poema, principalmente 

levando-se em conta as graves crises depressivas pelas quais 

passou. 0 que há, portanto, no soneto, é uma superposi

ção temporal do passado do pai, que ficou fixado numa ima

gem jovem para o filho, sobre o presente deste, na época 

em que o poema foi escrito.

En segundo lugar, 

ção que Machado faz do pai com ele mesmo, Machado. Não me 

refiro à ”alta frente”, característica física da família. 

Refiro-me aos hábitos de passear, 

olhar que parece vagar sem objeto

Mi padre
sus libros y medita. Se levanta:' va hacia. la puerta del jardín. Pasea. 

! a veces canta.
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São atitudes que caracterizam a Machado e ao seuzío.
Nota-se,

da musa de

um

En seguida,

Ou seja,

a

seus livros e medita;

do jardim.

(1)
in op. cit., p

se da, 

ticas

quase constante estado "ausente», 

um desejo de identificação.

(2)(3

portanto,

poema
pai jovem,

Sn segundo lugar,
»De un Cancionero Apócrifo

primeiro, a 
com a testa alta 

que lê,

A.
J5*

«Del Camino» - X in op. cit., po 
Idem. «Nuevas Canelo nes» - IV in op. cit

MACHADO, 

Idem<>

presumivelmente, . 
», in op.

éS5e
», P*

Por outra parte, esses «grandes ojos de 

mirar inquieto» poderiam ser associados, devido à ana
logia sintática dos versos, aos «claros ojos de mirar 
furtivo» a que Abel Martin se refere no poema »Nel mezzo 
del camin"._ . Poderiam também ser associados aos «ojos de 

(1) 
mistério85, por sua inquietude e por seu furtivo, da »vir- 

gen esquiva y companera», mulher-deusa sempre inacessí- 
( Z)

vel ao eu de SGOPj @ aos t!ojos de diamante» 
^evas£anÊÍ2Êes. (

Em termos de interpretação psicanalítica, o 
que o poema sugere e o seguinte : em primeiro lugar, 

desejo de identificação. Esse desejo de identificação 

no poema, através do acoplamento das caracterís- 

do pai com as do filho; o desejo de identificação 

leva o filho a dar ao pai as suas próprias característi- 

cas. En seguida, como o período de relacionamento com 

Pilar de Valderrama está dentro do período de composição 
dos poemas de Nueyas Ca nc ienes e do Cançionero Anóçrifo 
de Abel Martin, duas hipóteses são possíveis : ou Macha

do deslocou para o pai os olhos da mulher inacessível, ou 

deslocou para esta os olhos do pai. As duas hipóteses 

são possíveis. Ou seja, na imagem do pai evocada no 

há a condensação de três imagens :

do pai jovem, em seu escritório, cvw a cx^a,
breve mosca e o bigode lacio; que le, escreve, folheia 

que se levanta e vai para a porta 

a do pró- 
I C — V 0 , P Q
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recem

aos olhos de Guio-

Tanto

e

e como

neste

seria

do

filho.

inconsciente-

e

o

o

//..

poema, 

gerir ?

num como noutro caso, 

da mulher inacessível,

fala sozinho, e cujos olhos pa- 

E em tercei.

na visão do filho, 

e o que poderia su- 

o desejo de identificação

que ao atribuir ao pai característi- 

um filho poderia estar revelando,

ro lugar, 

da mulher inacessível. encontram-se nos olhos 

devido à ana-

A imagem do pai,

, portanto, compósita,

En primeiro lugar,

Bn segundo,

cas da imago feminina para a imago do pai, houve uma con

centração das características da mulher sobre o pai, '

se identificam as imagos do pai

como BdiosaB e como BvirgenB.

cas suas, 

mente, o desejo de que o pai fosse semelhante a ele, 

não vice-versa, o que seria mais plausível. lima tal iden

tificação poderia levar à suspeita de um sentimento de su

perioridade, um desejo de vantagem sobre o pai, 0 que se

ria corroborado pela inversão da situação, no que diz res

peito às idades : é o pai o Jovem, e o filho, o de ca

beça encanecida, Bnbora tenha sido esta, provavelmente, a 

Imagem que Machado guardou do pai - Antonio Machado llvarez 

morreu longe dos filhos quando Machado tinha 18 anos, 

que permite concluir tenha visto o pai antes mesmo dessa ida-

prio Machado, que passeia, 

vagar sem objeto onde pousarem, no vazio, 

na imagem do pai pode estar condensada a imago

Ou seja, 

do pai características que podem associá-lo, 

logia sintática e semântica dos versos,

e aos olhos de diamante da virgem 

Bn outras palavras,

mar, de mirar furtivo, 

esquiva e companheira. Bn outras palavras, se o desloca

mento ocorreu de características do pai para Guiomar e a dejj 

sa esquiva, houve uma decomposição da imago do pai sobre 

a imago da mulher. Se o deslocamento foi das característi-
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na

E>

que o pai se identifica com essa imagem ? 
vável

Os mesmos mecanismos de identificação, deslo

camento e repressão vão reaparecer nuna serie de poemas de 
toda a obra de Machado. Guiomar não é apenas a mulher impos
sível, a amada inalcançável : é a mulher necessária ao eu 

poético Abel Martin*

de - e a confrontação das duas Imagens - a do pai jovem e a 

do filho encanecido - o que ao mesmo tempo comove e causa es
tranheza. Por que teria Machado feito questão de mencionar 
o pai ainda jovem 0 poema poderia ter sido todo construí
do da mesma maneira sem essa alusão. No entanto, a maior 
emoção que o poema transmite parece provir justamente desse 
fato : de o pai, ainda jovem, olhar piedosamente a cabeça 

do filho encanecida. 0 tempo ficou detido, para o pai, 
última imagem que o filho teve dele. Para o filho, o tempo 
passou e está marcado nas cãs, que, piedosamente, o pai 

olha. A piedade pelo filho e suficiente para fazer desmoro
nar qualquer suposição de vitória do desejo, por parte do fi
lho, de veneração e autoridade, creditadas pela idade maior. 
Não obstante a clivagem do Ego entre a agressividade e o amor 
pelo pai, prevalece a imagem do pai amorável e amigo. A 
••recordação encobridora•• do desejo do filho de superar o 
pai é vencida pelo desejo de identificação.

Por outra parte, como explicar a associação 

dos olhos do pai com os olhos da mulher inacessível ? Possi

velmente porque, latente às imagens desta, está a imago de 

outra mulher, também inacessível e inapreensível. E por 
Uma resposta pro

se ria a de que é o pai que a faz inacessível e ina

preensível, por interditada.



18JZ

"No,

chado,

Mi cana dtfl.ce

(2)

//.

(1)
(2)

Entre as suas recordações de Infância, Maire- 

na guardou esta que nos conta de uma maneira muito terna :

MACHADO, A.
MACHADO, A.

, p. 1.175.
• 2U0 e l.ahl.

Escrita esta nota 
ca zdel ano en que los i 
azucar. ~~ ” 
batatas y lçs peros.” 

localidades de Espana, 
estaba fuera del mapa y del calendário.

Madrid, 12 junio 19121

« wh uix lusurti, llevan— 
Fue en Sevilla y en ya

. ; ‘ i mí caminaba otra
>n otro nião, portador a su vez de otra caria 
Yo estaba muy seguro de que la mia eya la may- 

tan seguro • No obstante, pregunte a ml ma
rque los niãos buscan confirmacion aun de sus 
evidencias -s ^La mia es mayor* jverdad ?”

i contesto mi madre -. iDonde tiçnes los 
He aqui lo que yo he seguido preguntandome

(1)

bra en Sevilla comprar a los ninos canas de azucar 
’‘"1<ícS, que ujlu “ 

siendo yo nino

„„ _ _d. pregunto a mi madre por la epo- 
i ninos de Sevilla chup^n la cana de 

”Es en Pascua - me djjo -. en la epoca de las 
. \  >" Tambien calgo ahora en que las

canas de azucar deben de venderse y chuparse en muchas 
- ~ , Pero la Sevilla de mis recuerdos

•Vuan de Mairena”, in op. cit,, 
”Ap untes”, in op. cit., p. 1<_

Com detalhes mais precisos e mais vívidos, Ma- 

em seus ”Apuntes" nos conta a mesma recordação :

Era yo muy nino y caminaba con mi madre 
do una cana dulce en la mano. ?“* — "—* 
remotos dias de Navidad. No lejos de 
madre con otro nino 
dulce. 
or. * Oh, 
dre - porque los ninos busca 
propias evidencias -s ”La mia es mayor* 4verdad ?” ”No, hijo - me ' " . . . -- . .. .
ojos ?” 
toda mi vida.

No recuerdo bien en que epoca del ano se acostum- 
bra en Sevilla comprar a los ninos canas de azucar, ca
nas dulces, que dicen mis paisanos. Mas sí recuerdç 
que, siendo yo nino, a mis seis o siete anos, esta- 
bame una manana de sol sentado, en companía de mi abu£ 
la, en un banco de la plaza de la Magdalena, y que te- 
nía una caria dulce en la mano. No lejos de nosotros 
nasaba ojro nino con su madre. Llevaba tambien una ca
na de azucar. Yç pensaba : ”La mia es mucho mayor.” 
Recuerdo biep cuan seguro estaba yo de esto, Sin embaj; 
go, pregunte a mi abuela^: ÒNo es verdad que mi cana 
es mayoj* que la de ese nino ?” Yo no dudaba $e una con- 
testacion afirmativa. Pero mi abuela no tardo en res- 
pondej, con un acento de verdad y de çarino que no ol- 
yidare nunca : ”A1 contrario, hijo mío: la de ese ni
no es mucho mayor que la tuya. ” Parece imposible que 
este trivial suceso haya tenido tanta influencia en mi 
vida. Todo lo qye soy - bueno y maio -, cuanto hay 
en mí de reflexion y de fracaso, lo debo al recuerdo de 
mi cana dulce»
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vai para Paris.

sob o

manifesto...

como tradutor na ca-

//..

viajar para impregnar-se 

adquirir 

Machado

Enquanto isso aperfeiçoa o francês e são des
sa época as impressões :

0 termo se aplica a todos os campos : 
s

Machado passa o tempo pensando e escrevendo. 

Porque Machado, embora homem mais do pensamento, é também 

homem de ação. E para ele a palavra é ação. E a esse tem

po trabalha, junto com o irmão Manuel, 

sa Garnier,

rua s, 

pronunciados desde

das no museu da via pública,

Na ânsia de viver o mais possível, se in

clui a necessidade de viajar, 

de paisagens, buscar novas relações humanas, 
novos conhecimentos. Por isso, com zL| anos, 

líallarmé morrera em 1898.

Pintores, poetas, revolucionários, consumi

dores do amor e apólogos da liberdade, os jovens da época 

sonham com a capital francesa, com os cafés, as livrarias, 

as noitadas boémias. 1 noite, se fala, se grita, se dis

cute apaixonadamente em torno de uma única palavra : revolu

ção. 0 termo se aplica a todos os campos : a arte, à cons

ciência, a sociedade, ao texto escrito, £ imagem pintada, 

às leis vigentes, ã estrutura do poder, as relações de pro

dução, à forma de vestir, ã forma de amar, rfevolução, pe

la violência, através das massas que se arrastam pelas 

na greve interrompida, sob 0 impacto de discursos 

alguma tribuna, pelas imagens exibi- 

sob a metralhadora,
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Anatole France.

drid.

190J é um ano de grande importância na vida
de Machado.

Soledades.

pela Espanha. Valência, Cas-

ta de Castilla.

Antonio Machado toma

6

pensar em Soria e em Castilla e

a

ima gente e uma terra que logopela janela,

Para chegar a So-

Seca ebudo.

(1)

em que 0 futuro de Ma- 

será poeta, e poe-

MACHADO, 
Cuba,

A primeira estada de Machado em Paris é de 
apenas cinco meses.

Não se sabe

ELe publica seu primeiro livro de poemas : 

Ê o ano em que Machado faz uma longa viagem 

Visita Andalucía, Valência, Aragón e 

tilla e chega até o Duero. 

chado aparece já claramente definido

Paris 
fus en política

É o ano

todavia la eludad del affalre Drey- 
del simbolismo en poesia, del im- 

pintura, del escepticismo elegante 
Conocí personalmente a Oscar Wilde y a 
La gran figura literaria, el gran 

era Anatole France.
(1)

era

pressionismo en 
en crítiça. 
Jean Moreas.
consagrado,

in Regias completas.

Para mim,

ver um homem instalado num velho trem de marcha lenta,

En ie de maio de 1907, 

posse de sua cátedra de Lingua Francesa na cidade de Soria

contemplar, 

haveriam de fazer parte da sua poesia, 

ria, o trem tem de atravessar terras pardas, campos secos, 

onde se veem pastoreando homens mal-encarados, de rosto bar- 

Ve-se também a extensa planície de cerros.

fria é a terra castelhana.

A. «Nota autobiográfica*, li 
Arte e Literatura, 1975» P.

Em outubro de 1889, ele volta a Ma- 

quanto tempo já está compondo poe

mas. Os primeiros de que se tem notícia de publicação são 

os que aparecem na revista «ELectra*, em 1901. En Madrid, 

Machado trabalha temporariamente como ator de teatro na coe. 

panhia Guerreio Mendoza.



Leonor, tem

vl-
em car

ta a Unamuno :

nos invita a ser lo que somos y nada mas.

Não falam as biografias todas de Machado como
Leonor foi una menina que certa-nem quando se enamorou»

(1)

//..

gem.

do e dona Isabel Cuevas tomam conta, 
Tem o casal hospedeiro três filhos, 
apenas 13 anos.

Soria, 
ve durante cinco anos.

que siempre

(1)

in Los Qpppl ementa rios
Buenos Aires, Losa»
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porque allí la 
de todas las Bs- 

parece tenèr su más propiò y más limpio manan-

Soria 
siempre^nos da en la cara

la más espiritual de esa espi- 
o que brille y true- 

11ano.

lengua de Castilla, la Ijngua imperia| 
panas, "----- -------
tial.

Machado fala, lê, escreve, ama, 
Assim é a cidade para o poeta,

Soria es, 1 
Castilla,4 li

acaso* espiritu a su vez de Espana enterã.la que asombre, u
. sencillo, modesto y

Es Soria maestra de castellanía,

0 professor de francês começa suas aulas no Ins
tituto General y Técnico. Hospeda-se, primeiro, nina estala- 

Depois passa à casa de hóspedes que don Ceferino Izquier- 

no coração da cidade.
e a maior,

Sobre un paisaje mineral, planetário, telúrico, 
, la del viento redondo, con nieve menuda, que 

da xá vcxd, jynto ai Duero adolescente, 
casi nino, es pura y nada mas.

Soria es una ciudad para poetas

MACHADO, A. *Cartas a Unamuno*, 
y Qtras Prosas Póstumas, ga. ed, 
da, p. 163.

tual
No hay nada en < 
ne; todo es all

Que o jovem professor escreve o sabem todos os 
leitores de algmas revistas literárias madrilerihas. E também 
a imprensa de Soria, na qual Machado deixa já algumas colabo
rações.
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A histó-

traves de la ternura»

Leo-
Os dezanove

a

Dois anos fazia que Marinetti lançara1911.
seu Manifesto Futurista»

por

Fbi em lll de Julho. nacionalfestaEra a

P. 63.(1) cit,op.
//..

mente se enoantou com a inteligência do poeta, 
ria de Machado diz que

MOREIID, J. M»,

Bn 30 de julho de 1909 se casaram» 
nor estava com 13 anos e Machado com 3^»
anos de diferença foram, provavelmente, aplacados por tn 

carinho alheio aos trágicos dias que vivia a Espanha : a 
Insurreição de Barcelona, a chegada de Primo Kl ver a 
Melijja para fazer frente à guerra colonial»

Picasso e Bracque lançavam, en- 
A China iniciava as etapas da 
que está em Paris com Leonor,

1» Colégio da França, a um curso dado

tão, a pintura cubista» 

sua revolução» Machado, 
assiste, 
Henri Bergson»

ella,
L 

hçspedaba 
casamiento que también dona 

la madre del poeta, acepta de mala gana al 
aunque adernas de un amor sincero siente una 

gran,ternura hacia ella» Ambos llegan al amor a

(1)

Iglesia de Nuestra Senora la Mayor, 
bulo barroco, carregado de imagens, 
de viagem para Zaragoza.

Don Antonio se enamora y casa "escandalosamen- 
te* con Leonor - porque era mucho mayor que ella, 
bebia vino con los barrenderos de Soria y era un 
descuidado profesor del Instituto que se ho 
en casa de sus tías, casamiento que tambié 
Ana, 
fin -

A cerimonia de casamento foi celebrada na 

ante m típico retá- 
Os noivos partiram



francesa.

Setembro de 1911.

0 in-

mas o ar faria bem a Leonor,

Madrid.

0 de don Antonio é

amor paternal, e o de Leonor um amor filial.um

le hace compania.

Antonio; Y

ro

(1) p. 6L|—65.MOREIRO, J. M.

a viúva de José Machado, 
Diz Moreiro a respeito :

//..
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Leonor e Antonio acabam de regressar.

Parecem querer proteger-se um ao outro.

Quermesses nos bairros populares, 

beijos e confetes agitam a vida da cidade, 

de suas casas, 

Leonor, 

chado.

Esta passagem foi relatada a José Maria Morei- 

segundo a

«X G G Q * U4J-X V Q X G.UJ G JU V • JlV 'UGAÁj

lo desenv^elve yztras mantenerlo en la boca unos minutos, 
*" j Antonio; yo ya no lo quiero.n Y 

sin un pestaneo y ante los asombrados ojos
toma el caramelo que Leonor le tiende y lo

(1)

por Matea Monedero, 

ouvira de D. Ana Ruiz,

dice : «Tomalo tu, 
don Antonio, i 
de dona Ana, \>vui<3 cj. 
introduce en su boca.

Leonor. jeposa en cama y don Antonio, 
i companía. Leonor pide un caramelo.

junto a ella, 
Se lo d an-

Ca ntos e bailes, 

tiram as pessoas 

fecham o comercio e as escolas, 0 sangue de 

entretanto, quase faz parar o coração de Antonio Ma- 

A hemoptise era, então, dificilmente curável.

Darío empresta dinheiro 

a Machado para que ele e Leonor possam voltar a Soria. 

verno é frio,

En un gesto, dos evidencias : la determinacion 
de no contrariar a aquella nina desdichada de su cora- 
zon, aun a riesgo de contagio; o, acaso, el deseo im
plícito, mucho más tarde jxpresado por el poeta, de 
unir también su vida al tragicozdestino que ya aãivina 
en Leonor, pues luego escribira : ”Algo en nosotros 
quiere mo rir con lo que muere1*. El ofrecimiento del 
caramelo refleja la candorosa inocência de Leonor, des- 
conocedora de su fatal estado de salud. y, luego, el ca
pricho propio de la adolescente, que intenta compartir 
con quien ama cuanto para sí encuentra apetecible. La

yo ya no lo quiero.n

in op. cit.,
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Morre Leonor.1912.

no

Essa ob-

sem eximir o terror,

1)
2)

J. M. zin op. cit., p. 6%
A. Taginas escogidas», in op. cit., p. 72jl

//..

Pense que la misión del poeta era inventar nue- 
vos poemas de lo eterno humano, historias animadas 
que, siendo suyas, viviesen, no obstante, poj* sí mig, 
mas. Me perecio eí romance la suprema expresion de la 
poesia y quise escribir un nuevo Romancero, A este 
propósito responde ”La tierra de Alvargonzalez"..• Mis 
romances no arrancan de las gestas heroicas, sino del 
pueblo que las compuso, de la tierra donde se canta- 
ron: mis romances miran lo elemental £umano, el campo 
de Castilla y el Libro Primero de Moisés, líamado Ge- 
nesis...

Kl amor a la Naturaleza en ml supera infinitamen
te al del Arte... Algunas escenas reve^an las muchas 
horas de ml vida gastadas - alguien dira perdidas - en 
meditar sobre los enigmas del hombre y del mundo.

(2)

MO REI RO, . 
MA CEADO, A. 

e 7h2»

Desde menino Machado pensou na morte.

sessão o acompanhou sempre, tal qual um pressentimento que, 

faz da morte a constante companheira.

0 ano de 1912 é também aquele em que, em ju

nho, chega a Soria o novo livro de poemas de Machado. 

Anos mais tarde, em 1917, em nova edição de Çapinos de 

Çastllla. Machado escreverá no prólogo :

recepcion y consumo de la golosina, aun a yiesgo co- 
nocido y mas que posible de contraer tambien dicha 
enferraedad, es la decision del adulto frente al ni
no que no quiere contrariar y a todo se doblega, sin 
el menor titubço, despreciando ese riesgo evitable, 
peroj acaso, mas que nada el temor a descubrir la 
dramatica barrera que ya les sepayaba. Si esto no 
es amor arrojado o ternura simbólica, i que otra 
cosa es ?

(1)
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e ainda presente a realida-Para Machado,

de de Leonor :

seus olhos.

da cátedra

(1) «Campos de Castilla” - XXV -, in op. cit.,

//..

MACHADO
P. U:

Er. lc de novembro de 1913, Machado toma posse 
de Francês, que restitui o poeta castelhano as 

suas raízes andaluzas.

Amor. Deus. Tempo. En suas múltiplas com

binações, Variantes para uma temática : a poesia e a pro

sa de Antonio Machado.

Machado tem apenas 37 anos, e já crê não po

der esperar nada da vida, haver-se esgotado o seu ciclo de 

possibilidades, 0 poeta de Castilla, sem deixar de sê-lo, 

inicia o caminho que o conduz ao filósofo dos apócrifos, ao 

ensaísta preocupado, em profunda humanidade pela Espanha 

que se despedaçava ante seus olhos. Ate o amar outra vez, 

pensar, interiorizar-se, indagar as razões das coisas que 

dificilmente ou nunca poderão ser explicadas, mutáveis e 

desorientadoras aparências enriquecem a dúvida sem fim.

4No ves, Leonor, los alamos del rio 
con sus ramajes yertos ?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame 
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mia, 
bordados de olivares polvorientos, 
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensativo y viejo.

(1)
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um teatro que rara vez

do

no fundo,

Instituto.

falam.

companhia

os anos de sua exis-

Ana; as quase que

//..

de don Alfonso, 

Instituto.

nificantes

téncia : <

Ali,

Chegam ao entardecer.

Se se quer recordar a vida do homem, e pre- 
essas coisas insig-

funciona,

Pasaje del General Benevides, 

que nem mesmo a morte,

ciso apreender essas pequenas coisas, 

que encheram, entretanto, 

o desvelo estremecido de d.

Enfrente do Mercado, 

na rua de San Francisco, se encontra a "botica” 

farmacêutico e professor de ginástica 

se reúnem os catedráticos do

Machado e dos que menos 

Quando à noite volta à

Uma guerra mundial exemplifica as contradi

ções a que o capitalismo, em seu afã de mercados, chega. 

Ê desse tempo a miséria de múltiplos partidos socio-demo- 

craticos, compostos por milhões de homens obcecados pe

las armas engatilhadas pelas fábricas do grande capital, 

que preferem servir os interesses de suas burguesias nacio

nais a contribuírem para a causa da liberação multi-inter- 

nacional. Unamuno, que havia publicado um are antes Del 

sentimiento tranco de la vida, é destituído da reitoria 

de Salamanca. Germanófilos e anglófilos, num papanatismo 

superficial isento da menor análise crítica e científica, 

enchem de conversas os cassinos e cafes espalhados por to

das as cidades da Espanha.

E dos que mais passeiam.
o espera sua mãe, 

já no exílio, poderia evitar.
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e a recor-

uma

so,

Machado obtém a licenciatura em Fi-

Bn 1917,

(1) «Cartas a Unamuix>n, in op. cit., p. 161j

//..

apagadas palavras com que respondia às jocosas interpelações 

o cami-

Ete 1916, 

losofía y Letras.

MACHADO, A. 
e 165.

tempo, 

tamente, 

das sombras que esperam a sombra definitiva.

toma conhecimento de que uma sangren

ta revolução do partido do proletariado derrotara os czares 

da Hussia e instaurara no poder os bolchevlstas.

Esta Baeza, que llaman Salamanca andaluza, tie- 
ne un Instituto, un Seminário^ una Escuela de Arte, vâ 
rios colégios de segunda en^enanza, y apenas sabe leer 
un 3Q por 100 de la poblacion. No hay más que una 11- 
breria dondg se venden tarjetas postales* devociona- 
rios y peyiodicos cler^cales y pornográficos. Es la 
comarca mas rica de Jaen y la ciudad esta poblada de 
mendigos y de senoritos arruinados en la ruleta... 
Una poblacion rural, encanal^ada por la Iglesia y com
pletamente huera. Por lo demas. el hombre del campo 
trabaja y sufre resignado o emigra en condiciones tan 
lamentables que equivalen al suicidio.

dos companheiros de cátedra nas reuniões da botica; 

nhar pelos caminhos arenosos entre as oliveiras, 

dação, que já não arranca lágrimas, nem pode ser comparti

lhada em palavras, com ninguém, E a ansiosa busca desse 

Deus inapreensível, uma vez que o nada é o único sinal da 

sua existência. E a constante presença, companhia, do 

que debilita as recordações, sem apagá-las comple- 

e que mostra a cada instante o avanço implacável 

Enquanto is- 

o mundo segue incendiando campos e fragmentando corpos.

Sn 1913, Machado escreve a Unamuno uma carta 

que reflete, em breves linhas, os contrastes da Andalucía 

que definem uma terra sedenta de justiça agrária :



tipllcam na Espanha

de Defensa criadas

edição de SGOp,Na 2a. Machado escreve :

No "Discurso de Ingreso a la Academia de la
ele pretendia dizer :Lengua ",

(2)

Machado escreve :En outra carta a Unamuno,

(1)

(2)

//..

Machado acompanha as greves que então se mul- 

e as atividades das Juntas Militares 

em conseqttência delas.

Mi vida es sencilla y modesta... Estudie en la Ins- 
titucion Libre de Ensenanza yztuve por maestros a Glner 
de los Rios, Cossío y Sa^meron, teniendo como discípu
lo a Besteiro. No es difícil, por tanto, deducir que 
mi formación ha.bía de ser liberal y republicana, que 
por otra parte había de coincidir con la historia polí
tica de mis antepasados, ya que mi padre y mi abuelo 
eran republicanos fervorosos.

Encadenada va el alma espanola en cuerda de presos, 
conducida no sabemos a donde, Nuestra neutralidad hoy 
consiste, como me dice Manuel en carta que hoy me escri- 
be,. en no querer nada, en no entender nada. Lo verda- 
deramente repugnante es nuestra actitud ante el conflic- 
to actual y epico. nuestra conciencia, nuestra mezquin- 
dad, nuestra comínería. Hemos tomado en espectaculo 
la guerra, como si fuese una corrida de toros,zy en ^os 
tendidos §e discute y se grita. Se nos arrojara un dxa 
a puntapies de la plaza, si Dios no lo remedia. Los

Amo mucho mas la edad que se avecina yza los poe
tas que han de surgir, cuando una tarea común apasio- 
ne las almas, Cierto que la guerra no ha creado nue- 
vas ideas - no pueden las ideas brotar de los punos -, 
pero iquien duda de que el árbol humano comienza a 
renovarse por la raiz, y de que una nueva oleada cami- 
na hacia la luz, hacía la conciencia ?

(1)

MACHADO, A. "Prólogo de la segunda edicion de Soleda- 
des, Galerias y Otros Poemas", in Poesias çomn?i.e- 
tas. Cuba, Arte y Literatura, 1975, p. 75«

Idem. "Discurso de Ingreso en la Academia de la Len
gua". Buenos Aires, Losada, 1968, p» 105»
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Baeza, 16 de enero de 1915

o

a

so

mos trando um compromisso, mas

com o povo.

sem

quando,

(1) P»
//..

lojas nem carros, 

to atopetado de livros, 

Machado fala.

in op. cit.,

Rua de los Desarapa-

Pensão de dona Luisa Torre-

go.
começa com o banheiro.

onde quase não passa gente, 
jornais e papéis. De vez em

Com os outros hóspedes da pensão,

Sego via, 1919-1932.

rados, número 11 (hoje, 1J).

Um quarto frio no final de um comprido corredor que 

Rua silenciosa, estreita,

Um quar-

MACHADO, A, «Cartas a Unam uno”, 
172 e 173.

elementos reaccionarios, sin embargo, aprovechan la 
atonia y la imbecilidad ambiente para cometer a su 
sombra indignidades como la que usted fue víctima. 
Si no se enciende dentro la guerra, perdidos esta
mos. La juventud que hoy quiere intervenir en la 
política debe, a mi entender, hablar al pueblo y 
proclamar el derecho del pueblo a la conciencia y 
el pan, promover la r evolucion, no desde arriba, 
ni desde abajo, sino desde todas partes. Gentes 
dezbuen talento hay entre ellos y de noble inten- 
cion, pero me parecen todos tocados d§ um mal di- 
simuíado aristocratismo que malograra su obr^. 
Importa, sobre todo, que el empujon que vendra de 
fuera no nos coja dormidos.

Teriam sido somente as circunstancias, 

ambiente social, as amizades, que levaram Machado 

posicionar-se politicamente, a assumir ura compromisso 

concretamente declarado ? Sua história em Segovia, 

bre os últimos 20 anos de sua vida, assinala essa evolu

ção, mostrando um compromisso, não com um partido,
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Gon-

a

toma pos-

e que cada hora deve

//..

na qual 

será o vice-
j

A partir de 1922,

Machado fala à hora das refeições : 

professor da Escuela Normal, 

com Luis Romero, 

o homem que, 

conforme contará

em que se haviam movido o ensino e a cultura.

de, foi em novembro de 1919 que se fundou a Universidad 

Popular. Desde o princípio figurou o nome de Machado entre 

os assinantes da instancia que pedia às autoridades a auto-

1920 foi um ano importantíssimo para Segovia, 

uma data até hoje nao recuperada. Nesse ano culminou uma 

das mais serias tentativas para romper o círculo elitista 

Na realida-

Machado toma posse da cátedra de LÍngua 

Francesa, em dezembro de 1919. No mesmo mês, 

se também da cátedra de Literatura Espanhola 

permanecerá por 10 anos, 

diretor do Instituto,

com Francisco Romero, 

co-fundador da Universidad 

topo grafo e violonista;

em dias de chuva, deixa 

anos depois a senho-

íá então Machado é um homem maduro. Ê esta 

una época de reflexão e de uma ultima esperança - a de rea

lização humana. Parece o final de uma viagem pesada como 

um sonho, um sonho do qual se tem consciência um dia, quan

do se compreende que ja se caminha em sentido contrário ao 

marcado pelos ponteiros do relógio, 

ser aproveitada com absoluta entrega.

Popular;

zález Bueno, 

capa para Machado, 

ria.
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rização para o seu funcionamento.

tro,

De-

se

En-e

e

lenciados.

refle

xo,

0 caminho em direção à republica passou, na

//..

os existentes, 

entidade.

por sua vez, 

rendadas.

Sego via tem poucos trabalhadores, 
nem sabem da existência de tal

transformou

quês de Lozoya

tre 1959 e 19^0,a Unlversidad Popular passou a ser a Acade

mia de Historia y Arte de San Quirce,

As aulas, 

tas e totalmente gratuitas, 

turas literárias’»,,.

Hoje, 

sem dúvida,

Os livros da biblioteca se perderam ou foram si- 

Tudo isso foi o resultado de duas concepções, 

de duas formas de entender e desenvolver a cultura, 

de duas sociedades profundamente dife-

0 contraste hoje, com o passado, não pode 

ser mais flagrante. Depois de Machado, veio a guerra, 

pois da guerra, o silêncio. A Unlversidad Popular

no Instituto Oolmenares, dirigido pelo Mar- 

de evidente caráter classista.

0 primeiro curso se iniciou no dia 2 de fe

vereiro de 1920. As aulas, das 7 às 9 da noite, eram mis- 

Machado daria francês e "lei- 

Além das aulas noturnas para traba

lhadores, funcionava uma biblioteca ampla e muito atuali

zada, graças sobretudo às obras dadas por Machado, que es

crevera aos amigos pedindo a contribuição de livros, A 

Unlversidad Popular organizou também ciclos de conferên

cias. Nelas falaram Unamur», Eugênio D’0rs, Américo Cas- 

Luzuriaga, Maranón, Zambrano, Zuloaga, etc.



a

nimero.

1922 : Mussolini marcha com suas •camisas

Primo

os

Leniu morre. Breton

de

mas

mar como presente apenas :

//..

1923 :

192b :

En 192Í4, 

algum tempo depois, 

suas buscas,

197/..

prática,

Quatro anos antes, 

ta de Occidente*j Machado colaborou nela desde o primeiro

E, entre os Sonatos de Orfeu, de Bilke, e o Çfe- 

Dtgc.tilarlQ, de Neruda, celebrados em comentários críti

cos e leituras pelos intelectuais da época, surge una vau 

guarda literária, esteticista, pura, atemporal e livre, 

que vai ser sacudida pela realidade das ditaduras e dos 

fascistas.

Nueyag Çanctones trazem algo novo no cami

nho do poeta. Enbora ele saiba que o tempo não para nunca 

e que o passado só pode ser recuperado através de sua reins- 

tauração no presente, esse presente começa agora a se fir- 

é Guiomar.

negras* sobre Boma, e se torna o poder, 

de Bivera dá um golpe militar na Espanha.

melros resultados para a inteligência não conformista : Una- 

muno é deportado para Fuenteventura, 

dá seu grito surrealista.

Machado publica Nueyag Çanclones.

E, algum tempo depois, começa a publicar também em prosa. 

Suas obsessões, suas buscas, serão dialeticamente repre

sentadas em Los Comolementerlos, e sobretudo pelos dois 

personagens apócrifos principais : Abel Martin e Juan 

Mairena. Eles já vinham com Machado há muito tempo, 

é em Baeza que encontram sua representatividade.

por realizações como a Universidad Popular.

Ortega y Gasset havia criado a "Bevis-
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cuja au-

embora se

(1)

(1) «Nuevas Cauciones*,

//..

e isto é importante.
e isto é igualmente importan-

P. 935.in op. cit.,MACHADO, A.

0 poeta volta a amar,

E volta a sofrer por amor, 

te.

foge dele,

pela atração do nada e do es-

de 19á4,

As «Canciones a Guiomar*, 

toria foi concedida a Abel Martin, 

seus leitores, o ponto crítico de 
se arrastava desde há muitos anos.

de luene cerro un replandor de aurora.
Una aurora cuajada en roca fria, 

qye es asombro yzpavor del caminante 
mas que fiero leon en claro dia, 
o en garganta de monte osa gigante.

Con el incêndio de un amor prendido 
al turbio sueno de esperanza y miedo, 
yo voy hacia la mar, hacia el olvido

- y no como a la noche ese roque do, 
al girar del planeta ensombrecido -• 
No me llameis, porque tornar no puedo.

Las ascuas de un crepúsculo, se nora, 
rota la parda nube de tormenta, 
han pintado en la roca cenicienta

de 1929, 
significaram, para os 

m processo anímico que 

Nas Nuevas Çanciones 
a atitude do poeta frente ao amor havia sido mui

to diferente : nos sonetos «Glosando a Bonsard*, conscien

te já das marcas deixadas pela idade, o eu poético se 

recusava ao apelo de possíveis enamoramentos. Ja em «Los 

sue nos dialogados”, no soneto «Las ascuas del crepúsculo, 

senora*, se declara surpreso ante o pressentimento de ma 

paixão que possa turvar o ocaso de sua vida e, 

sinta tentado ao amor, foge dele, impelido talvez pelo de

sejo de paz e de serenidade, 

quecimento s



(1)

(2)• •9 0»

//

se
Assim é que/encontra em "Primaveral”:

P.
in op

199/..

En 1926, definem a nova disposição amorosa as 

investigações eróticas de Abel Martin e os poemas "Primave- 

sobretudo, "Nel mezzo del ca-

E o soneto V, de Nueyag çancipnes, testemu

nha ja uma flagrante mudança de atitude em relação ao amor :

ral”, «Bosa de fuego” 

min pasóme el pecho...”

Huye del triste amor, amor pacato, 
sin peligro, sin venda ni aventura, 
que espera del amor prenda segura, 
porque en amor locura es lo sensato.

E§e que el pecho esquiva al nino ciego 
y blasfemo del fuego de la vida, 
de una brasa pensada, y no encendida, 
quiere ceniza que le guarda el fuego.

Y ceniza bailara, no de su llama, 
cuando descubra el torpe desvario 
que pedia, sin flor, fruto en la rama.

Con negra ^lave el aposento frio 
de su tiempo abrira.? Dçsiert^ cama, 
y turbio espejo y corazon vacío l

(1) MACHADO
(2) Idem.

cit

Núbes, sol, prado verde y caseno 
en la loma, revueltos. Primavera 
puso en el aire de este campo frio 
la gracia de sus chopos de ribera.

Los caminos del valle van al rio 
y allí junto del agua, amor espera, f 
4 Por ti se ha puesto el campo ese atavio 
de joven, oh invisible companera ?

i Y ese perfume del habar al viento ?
4 Yzesa primera blanca margarita ?...

Tu me acompanas ? En mi mano siento

doble latido; el corazon me grita, 
que en las sienes me asorda el pensamiento : 
eres tú quien florece y resucita.

, A. "Nuevas Cauciones” - V -, in op. cit., 
í!De un Cancionero Apócrifo", rimava ral”, 

o, P» 9^9»
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Bosa de fuego

amantes,

(1)

(2)

Por outro lado,
se opunha a

(1) >

(2)

o 
r *

.1

Gulomar,

-2

&
%

■i

MACHADO, A. "De un Cancionero Apócrifo* 
p. 950 e 951.

Idem. Ibidem,

in op. cit., 
in op. cit., p. 952 3 953. /A‘

Quando a "Bevista de Ocddente* publicou, 
três anos mais tarde, as *Canciones a Guiomar*, impossí

vel foi deixar de relacioná-las ao intempestivo "flechazo* 
recebido por Abel Martin. Por outro lado, o nome de 

empregado como signo trovadoresco,

Tejidos sois de primavera, 
de tierra y agua y viento y sol tejidos. 
La sierra en vuestros pechos jadeantes, 
en los ojos los campos florecidos,

pasead vuestra mutua primavera, 
y aun bebed sin temor ^a dulce leche 
que os brinda hoy la lúbrica pantera, 
antes que, torva, en el canino aceche.

Caminad, cuando el eje del planeta 
se vence hacia el solstício de verano, 
verde el almendro y mustia la violeta,

cerca la sed y el hontanar cercano, 
hacia la tarde del amor, completa, 
con la rosa de fuego en vuestra mano.

Nel mezzo del camin, pasóme el pecho 
la flecha de un amor intempestivo. 
Que tyvo en el camino largo acecho 
mostrome en lo certero el rayo vivo.

Así un imán que, al atraer, repele 
(,oh claros ojos de mirar furtivo 2), 
amoj que asombra, aguij§, halaga y duele, 
y mas se ofrece cuanto mas esquivo.

Si un grano del pensar arder pudiera, 
no en el amante, en el amor, seria 
la más honda verdad lo que se viera;

y el espejo de amor se quebraria, 
roto su encanto, y rojo la pantera 
de la lujuria el corazon tendría.

Sn :

E em s
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também de nobres ressonâncias me-
de-

pois de morta. com igual impetuo-
e com sinais

acentuavam

deixavam

ser na fantasia

do poeta :

a

//..

libres somos.
como en el cuento

mar*, 

a distancia e o esquecimento

Guiomar o foi em vida, 

sidade tanto na presença como na saudade, 

claros de sensualidade em ambas as ocasiões.

Porque una diosa y su amante 
huyen juntos, jadeante, 
los sigue la luna llena. 
EL tren se esconde y resuena 
dentro de un monte gigante.

Juntos vamosj 
Aunque el Dios 
fiero rey, cabalga a lomos 
del mejor corcel del viento; 
aunque nos jure, violento, 
su venganza;
aunque ensille el pensamiento, 
libre amor, nadle lo alcanza.

Hoy te escribo en mi celda de viajero, 
a la hora de una cita imaginaria.

Tu poeta 
piensa en#ti. La lejani 
es de limon y violeta, 
verde el campo todavia. 
Conmigo vienes, Guiomar; 
nos sorbe la serrania.

Entretanto, as *0tras Canciones a Guio- 

conhecidas através de Juan de Mairena,

, e, junto à recordação dos 

•fcjos claros y músculos morenos* da amada, 

aberta a possibilidade de que Guiomar fosse uma criação 

imaginária, sem outra existência a hão

outro nome machadiano, 

dievais : Leonor. Mas Leonor não foi cantada senão
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(1)

Com isso a dúvida

se desfez :

madona del

livrosussurado.

mm dos artigos deque havia

in op.

//..

uroras. 
mia.

A dúvida perdurou até que, em 1959; Concha

Espina publicou fragmentariamente as cartas De Antonio 

Machado a su grande y secreto amor.

Machado, 

em 19Ó0, 

biográfica de Pilar de Valderrama,

Sol y campanas en la vleja torre. 
? Oh tarde viva y quieta 

que opuso al panta rhei su nada corre, 
tarde nina que amaba s tu poeta J

• Y dia adolescent?
- ojos claros y muscblos morenos 
cuando pensaste a Amor, junto a la fuente, 
besar tus lábios y apresar tus senos 2 
Todo a esta luz de abril se transparentaj 
todo en el hoy de ayer, el Todavia 
que en sus maduras horas 
el tiempo canta y cuenta, 
se funde en una sola melodia, 
que es un coro de tardes y de ar— 
A ti, Guiomar, esta nostalgia mia

Pilar, sillego...”, 

identificar a destinatária.

MACHADO, 
cit.

e Guiomar, 

tagonista.
* «De un Cancionero Apócrifo”,- III 
p. 995 e 996.

tratava-se realmente de tma relação efetiva 

e clandestina entre o poeta e uma mulher real. Circunstân

cias referidas nessas cartas situam a correspondência nos 

anos posteriores a 1927. E o soneto "Perdón, 

publicado em 1956, serviu para 

No pequeno círcúlo madrilenho 

das letras, o nome de Pilar de Valderrama começou a ser 

Esse era o nome da autora de Egencias, 

sido objeto de um elogio, 

Justina Ruiz de Conde, que exumou o artigo 

o fez acompanhar de uma insinuante semelhança 

e, em outro estudo, 

"Para una Vida de Antonio Machado”, fez considerações 

sobre a índole e as circunstâncias da relação entre ele 

com dados evidentemente fornecidos pela pro-
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caso estranho

mas com a clajj

das :

referen-

esfria-

apenas o

//..

Outras dúvidas ainda permanecem, 

tes ao afastamento de Guiomar : Houve ruptura ou 
mento antes da separação definitiva forçada pela guerra ci
vil ? 0 amor que o poeta tributou à sua musa insplradora 
foi correspondido apenas com uma grande admiração e uma pro
funda amizade ?

Ficou, assim, configurado, um 
de «amor cortes* : uma homenagem amorosa de um poeta a uma 
mulher casada, consentido e aceito por ela, 
destinidade imposta pelas exigências sociais, e sem a conste
rnação física. Interditada pela própria dama a carnalidade, 
o amor se contentou com a sublimação imaginativa.

Entretanto, nao se eliminaram todas as dúvi- 
se é certo que Machado e Pilar de Valderrama se vi

ram pela primeira yez em 1928, os poemas de Nueyas Çancipnes 
se referena outro ou a outros episódios sentimentais, como 
propôs Justina Kuiz de Conde, a uma época "pré-Guiomar*, 
como menciona José Maria Valverde. Dessa maneira, se Ma
chado conheceu Pilar em 1928, tampouco o soneto *Nel mezzo 
del camin*, de 19 2^, se refere a ela.

Apesar da grande bibliografia, 
testemunho de Pilar de Valderrama tem sido dado como escla
recedor. Mas a própria obra de Pilar é reveladora da in
fluência machadiana sobre os seus versos, assim como permi

te destacar a insatisfação manifestada em "EI tercer mundo", 

ensaio teatral editado em 193h. (Nas cartas de Machado o



ção, amo-

19 26.

(1)

//,

gjnor i,mposible de Machado,

Pilar de Valderrama :

Machado conheceu Pilar de Valderrama por in

termédio de Maria Calvo, irmã do ator Ricardo Calvo, ín

timo amigo do poeta. Maria Calvo entregara a Pilar um 

cartão de recomendação para Machado. Machado, na época, 

se encontrava em Madrid. Ao regressar a Segovia, Pilar 

lhe faz chegar o cartão de Maria Calvo. Machado foi ao

Conoci a Antonio Machado en Segovia el ano 
Desde esa fecha hasta 1935 nos vimos en nu- 

chas ocasiones. Fruto de aquella amistad es la 
correspondência mantenida hasta 1936, de la que 
conservo $an solo algunas cartas suyas. Contaba^ 
joveintidos anos menos que 11 y entre nosotros so
lo hubo una gran amistad, un estrecho contacto» 
puramente espiritual. Acerca de la relacion habl- 
da entre nosotros se han escrito» e imaginado, al
gunas inexactitudes que, con estas palabras, de- 
seo corregir definitivamente. Entre Machado y yo 
no hubo* ni podia haber, otra cosa que una lim- 
pia union espiritual, pues ya entonces era yo una 
mujer casada.

MOREIBO, J. M. «Testimonio autógrafo de Pilar de Valde-Z 
rrama*, in Guippiar» un ampr^lPPQsible de Machado. Pro
lo 50 de Rafael Lapesa. Edicion revisada y aumentada. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1982»

terceiro mundo simboliza o mundo da vontade e da imagina- 

onde os dois personagens vivem a sue fantasia

rosa, não como fantasia, mas como realidade, pelo me

nos no que diz respeito a Machado.)

Jose Maria Moreiro, em seu Gulppar, un 

transcreve as palavras de
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seu encontro no Hotel Comercio* co fi

che.

sentado mal...*
(1)

Assim nasceu Guiomar. E a partir desse pri-

as cartas

e que guardou as de Machado :pondeu todas,

op* cit 31P.

chado, 

to :

(1)
(2)

tel, 

texto a época de exames* 

durante alguns dias saíram de passeio, 

o dia que Pilar teve de voltar a Madrid.

além de uma simpatia, 

a poesia.

ramente, 

os Calvo, 

mentou nada*

, entre 1929 e 1937, 

Sabe-se que Guiomar res-

Cumprimentaram-se, 

versaram, e Pilar o convidou para Jantar com ela no ho- 

mas Machado não aceitou o convite, dando como pre- 

Jantaram na noite seguinte, e 

conversaram, até 

Uniu-os, segu- 

nascida da amizade com

Em Segovia, na época, ninguém co- 

Apenas D. Luisa Tbrrego, a hospedeira de Ma- 

disse anos depois, quando lhe perguntaram a respei- 

“Únicamente recuerdo que don Antonio saliera una no- 

A la manana siguiente dijo que una senora lo había 

invitado a cenar perdices en el Hotel Comercio y le habían

Citado por MO REI BO, J. M*, 
Idem. Ibidem, p. 32 e 33»

4 Como has conquistado a tu poetf| ? Tu, tan 
serena, tan suave, f tan fuerte • l De que sustancia 
invisible es la cadena gue me echaste al cuello 7 Y 
todo sin pretenderlo* Esa es la diferencia entre la 
mujer y la diosa. La mujer se propone atraer; a la 
diosa, le basta ser para dominar, En verdad que ya 
podia yo morirme, porque 4 que mas puedo esperar yo 
de la vida ?•••

(2)

meiro encontro no Hotel Comercio, em Segovia, 

entre os dois perduraram por sete anos 

quando Guiomar recebeu a última.
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didas Mas,

e as cartas de Machado*

(1)

e

Pilar. restaram

tonio Machado y Guiomar",

diz que Machado estava

por volta dos anos 20,
a

entre os anos

1912 e 1919.

(1)

//<

Os versos e as cartas de Machado poderiam 

ser elucidativos do caráter do relacionamento entre ele

«De un Cancionero Apócrifo" - II in 
p. 9911 e 995.

de um lado,

doj de outro, 

mento dos dois.

MACHADO, A.
op. cit.

En ese jardín. Guiomar, 
el mutuo jardín que ínventan 
dos corazones al par, 
se funden y complementan 
nuestras horas. Los racimos 
de un sue no - junto estamos - 
en llmpia copa exprimimos 
y el doble cuento olvidamos.

(Uno : Mujerzy varón, 
aunque gacela y león, 
llegan juntos a beber. 
El otro : No puede ser 
amor de tanta fortuna : 
dos soledadeszen una, 
ni aun de varón y mujer.)

Entretanto, restaram alguns pontos conflitantes : 

estão os poemas e a correspondência de Macha- 

as declarações de Pilar sobre o relaciona-

As cartas de Guiomar desapareceram. Se per- 

ou destruídas, ninguém soube até hoje dizer, 

ficaram os versos

pressiva, por volta dos anos 20, quando conheceu Guiomar. 

0 mais certo, porém, é que essa crise tenha ocorrido 

quando do falecimento de Leonor, isto e,

Ê o próprio Machado quem diz a Guiomar :

Justina Euiz de Conde, em seu artigo "An- 

publicado em «ínsula", em 19ólj, 

atravessando uma séria crls© de-
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que
profunda :

primavera tarda

buen amigo,Palacio,

//.

(1)
(2)

Foi em Baeza que o poeta deu lugar ao fi- 

ao professor mergulhado em suas próprias indaga- 
foi em Baeza, também, que brotaram também es-

Palacio, buen amigo, 
l esta la primavera 
vistiendo ya las ramas de los chopos 
del rio y los caminos ? En la estepa 
del alto Duero, primavera tarda, 
t pero es tan bella y dulce cuando llega J...

Citado por MOREIBO, J. M. in op. cit., p. 35 
MACHADO, A. “Campos de Castilla* - XXIII in op.

cit., p. 90L|,

lósofo, 
ções. E foi em Baeza, também, 
tes versos de uma amargura

z KL secreto es que yo no he tenido más amor 
que este. Ya haceztiempo que lo he visto clçro. 
Mis otros amores solo han sido suenos a traves de 
los cuajes visltnçbraba yo la mujer real, la diosa. 
Cuando esta 11ego, todo lo demas se ha borrado. 
Solamente el recuerdo de mi mujer queda en ml, 
porque la muerte y la piedad lo han consagrado.

(1)

Senor, ya me arrancaste lo quezyo mas queria. 
Oye otra vez, Dios mío, _mi corazon clamar. 
Tu^voluntad se hizo, Senor, contja la mia. 
Senor, ya estamos solos mi corazon y el mar.

(2)

4 Hay ciruelos en flor ? gQuedan violetas ? 
Furtivos cazadores, los reclamos 
de la perdiz bajo las capas luengas, 
no faltarén. Palacio, buen amigo,

Mais tarde, o sentimento parece ter assu
mido a forma de uma saudade resignada :
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(1)

na

Ba 1929, se estreia La Lola se

E Machado es-

Machado

In op.(1)

35.P.
//..

(â
(3)

em Madrid,

Machado e Guiomar se encontram com fre-

A.
P.

entre 
zen mo

tivos de insatisfacción^ podemos llamar romântico 
a ese amor que se define a si j 
ciable, 
tros lábios 
so - (...)

in op. eit.,

0 que se pode perceber em Machado é, 
crise que

onde,

qtíãncia, em lugares e horas discretos, 
ereve nessa época :

l tienen ya ruisenores las riberas ?
Oon los primeros lírios
y las primeras rosas de las huertas, 
en una tarde azul, subezal Espino, 
al alto Espino donde está su tierra...

4 Dices que hay algo nuestrç en la comedia ? En 
. - y escribire hasta que me muera

lo que en ella rebasa

(2)

todç lozque escribo 
estas tu, rida mia. Todo 
del plano real se debe a ti...

Sn 1930, Pilar publica Esenciag. 
faz uma crítica ao livro, onde, entre outros comentá
rios elogiosos, diz :

verdade, una crise existencial permanente, 
chega a seu ponto mais profundo por volta dos anos 
1912 e 1917, e que não cabe relacionar com Guiomar. 
Guiomar nasceu da solidão de Machado.

Sin embargo, porque lo romântico es, e 
otras muchas cosas lozesencialmente fecundoz

mismo como sçd insa- 
como sed del agua que mnca mojara nues- 

.. Obra muy de mi gusto - lo confie-
(3)

MACHADO, A. "Campos de Castilla" - XXX - 
eit., p. 8o8 e 809. 

Citado por M0REIK0, J. M.
Idem. Ibidem, p. 57 e 58.
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Quanto aos pronunciamentos de Pilar de Valde-

se encontram,

Madrid, abril de 1979

(1)

&

se encontram

(1)

(2)

//..

j recue rdo que me 
despues de un largo silencio :

(á

Sn «Otras Canciones a Guiomar”,

23 e 2h. 
in op, cit.,

fuese sola a una zona como Guatro Caminos, 
quema aquella de iglesias, 
JHUV Serio, úcopuca un uji xojgi 
esto no. »Me basta con verte J *

rrama acerca de sua amizade com Machado, 

por exemplo, os seguintes :

Machado hablaba poco, pero todo lo esçribía. 
Un dia tuve que decirle que si seguia asi dejabamos 
de vemos. Quiero decir, si insistia en escribir- 
me aquellas cosag. Yo le explicaba, una y otra 
rez, mi sltuacion dezmujer casada. Machado me lle- 
Taba, además, Teintidos anos. zYo era mucho mas jo- 
ven y entre nosotros no hubo mas que una gran amis- 
tad. No podia haber otra cosa, ni la hubo. Cuan- 
dozle dije que no volTeriamos a Ternos, lo que suce- 
dió a partir de mil noTecientos treinta y cinco, en 
que Madrid se puso muy peligroso para que una mujer 
fuese sola a una zona como Guatro Caminos, con la 

dijo 
•No,

MOREIBO, J. M. *Testimonio autógrafo de Pilar de Val- 
derrama*, in op. cit., p, 23 e 2h.

Citado por MOREIBO, J. M.,

En cuanto al papel que me correspondiç, no ya 
en el aspecto biográfico sino en la creacion del 
poeta, es el haber inspirado algunçs dezsus poemas 
y personajes del teatro que escribio, amén de haber 
roto, un tanto, su tremenda soledad, tal es el 
caso de La Lola § e ya e los puertos en cuanto al 
retrato, que no respecto al origen.

Machado, además de un gran poeta, fue un 
hombre bueno y solitário de imborrable huella espi
ritual y £umana. Fue la ilusión djl enamorado, la 
comprension del amigo, la eleTacion del poeta.
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os versos :

subitamente, Guiomar.

(1)

Disse Pilar de Valderrama a respeito :

es pura fanta-
que nunca sucedio.

se esses versos de Ma-

que "todo fue-

que diz :cio aparece o poema *IecuerdoM,

(3)

ou melhor, dotrata-se de um sonhar desperto,

//..

Y en la tersa arena 
cerca de la mar, 
t£ carne rosa y morena

Lo del pendiente "en mi boca* 
sia de Machado, que nunca sucedió.

(2)

Ou seja,

se hizo canto
se hizo luz, 
se hizo forma y color*

... es tan dulce como un sue no 
que despierto se sono...

EL recuerdo se hizo aroma, 
, se hizo flor, 
se hizo brisa,

«Otras Canciones a Guiomar" - CLXXIV -, 
completasF,op. cit., p. 279* 
EtRO, J. M. in op, cit., p.

ibidem, p. 39.

(1) MACHADO, A.
in«Poesías

(2) Citado por MOREIRÕ^ J
(J) Idem,

En el nácar frio 
de tu zarcillo en mi boca, 
Guiomar, y en el calofrio 
de una amanecida loca

Segundo Moreiro, 

chado hão refletem realmente o que sucedeu mma noite, 

como Pilar lhe assegurou veementemente, 

ron fantasias del poeta*’, na verdade, de fantasias tam

bém não se viu livre a própria Pilar. Bkn seu livro Espa- 

de 1958,
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a

vida. a
Machado, se percebe em :

su frente ancha su voz

(1)

que en-

Entre tanto, o mesmo poema continua :

Pi-E se sabe que,

realização efetiva desse gesto,
esposo deser a
de uma ima-falecido.

(1) Citado por MORETRO, J. M. P.

//.

quando Machado morreu, em Collioure, 

lar não estava com ele.

In op. clt.,

Essa *frente ancha* é um traço físico 
caracteristico de Machado. A própria Pilar costumava 

descreve-lo assim t «Tenía una frente ancha, 

noblecía aquella hermosa cabeza *o

Allí estaba su presencia, 
ou nauLc ãuuód, SU VOZ 
rebosante de ternura 
que solo escuchaba yo...

Su mano estaba çn la mia 
cuando la muerte llego.

de poderia 

Pilar, já 

gera compósita, 

squnuma só. Porém, 

çao : o poema todo está referido a Machado, e Pilar se 

permitiu afirmar que *su mano estaba en la mia cuando la 

muerte llegó*, usando o mesmo recurso de fantasia poética, 

tantas vezes usado por Machado.

*tercer mundo*, de uma vivência que transcende os limi

tes de uma simples fantasiaj ou seja, a fantasia ul

trapassa os limites da pura imaginação e passa a ser vl- 

Que em seus versos Pilar de Valderrama alude

A julgar pela possibilidade de 

a mão a que o poema alu

de Rafael Martínez Romarate, 

Tratar-se-ia, portanto, 

onde as lembranças dos dois homens se conden- 

caberia também uma outra interpreta- 

o poema todo está referido a Machado



Machado escreveu a Pilar :

solo se

(1) A

//..

Aparte de eso 
diosa. í diviertan,

(2)
(3)

Fuera de estos momentos en que nos vemos, “ 
resto de mi vida no vale nada, í Nada j, diosa ima. 
Yo te juro que nada de ella me alegra : ni êxitos, 
ni halagos, ni gloria literaria...

(2)

a. a/..

vcuujó, el 
diosa mia.

A las palabras de amor 
les sienta bjen su poquito 
de exageracion.

(1)

En Nueyas Çancipnes se encontram os versos :

A tu lado agenaszhablo : te miro, nada mas.
’c eso, solo sê llorar o besar tu mano de 
Quiero aprender a contarte cuentos que te

■ como las madres a los ninos.
(5)

0 que chama particularmente a atenção ê o 

tratamento «diosa mía«, embora se tenha que levar em 

consideração que expressões semelhantes eram comuns na 

época. Seja como for, as cartas de Machado dão, mui

tas vezes, a impressão de um relacionamento paterno ou 

materno-filial :

MACHADO, A. «Nuevas Canciones* - XI in op. cit., 
p. eh.

Citado por MOREIRO, J. M., ln op. cit,, p, L|l.
Idem, ibldem, p, 41.

resto de mi vida no vale nada, * Nada •

ni halagos, ni gloria literaria...
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Machado menciona na carta um sonho de Pilar

amor

mu

lher. e entre

ele e Pilar

essa idealidade amorosa impos

se rompe em versos como :

(2)

a

sempre

(1)
(2)

quanto ao relacionamento mantido entre Ma- 

Se se dá crédito às palavras

□ 111.
- III in

Yo sere um patriarca y tu 

(1)

Por outro lado, 

ta pela realidade

A que conclusão se pode chegar, mediante versos 

como os de acima, 

chado e Pilar durante anos ?

Y en tu sueno nos encontraremos los dos perfecta- 
mente transfigurados, Yo sere um patriarca y tu una 
nina en sus brazos.

Citado por MOREIRD, J, M,, 
MACHADO, A. “ “

op, cit.,

Poder-se-ia supor que, inconscientemente, Ma

chado estivesse revivendo o amor de Leonor, a esposa menina, 

Le-se também na sua

de Pilar em abril de 1979,

J, M, Moreiro,

e transferindo esse amor para Pilar, 

correspondência :

in op.xcit., p, 
«De un Cancionero Apocrifo” ■ 
p. 996.

ça volta a reaparecer, como ocorreu a quando de Leonor, sijn 

bolizada por uma relação paterno-filial que prevalece sobre 

uma situação de igualdade.

J Y un 0a adolescente 
ojos claros y musculos morenos 
cuando pensaste a Amor, junto a la fuente, 
besar tus lábios y apresar tus senos ,'

sonho a que esta provavelmente se referiu em carta anterior. 

Mesmo sem levar em consideração a relação ideal de ambos, 

as referências de Machado mostram já que o tipo de 

que ambos alimentaram não é comum entre um homem e uma

Machado foi 19 anos mais velho que Leoror

houve uma diferença de 22 anos. Essa diferen-

poucos anos antes de morrer, 

palavras que este autor toma como documento 

autêntico e manifestação pública, temos que existe
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Tudo
entre os

na realidade e

No «Discurso de Ingreso en la Academia de la
Lengua ”, Machado escreveu :

Nesse discurso são constantes as referencias

Isto leva a supor que as pa-

algo que quis ser mais,

comentário que Juan de Mairena faz dos

(1)

//..

MACHADO, A. 
Lengua «, 
tmas.

Así que el hombre que çn plena juventud no logro 
inquietar demasiado el corazon femenino, y ya en su ma
durez vio claro que los camlnos de Don Juan no eran los 
suyos, se siente algo desconcertado si CANDIDIOR POST- 
QUAM TONDENDI BARBA OADET alguna dama le brinda sus fa- 
ores.

(1)

ao amor, 

centivada pela própria Pilar, 

ambos parece ter sido intenso, 

lavras de Machado estejam referidas a ela.

Machado, 

dor. Se 

de Mairena para a ética e o humor,

Não há dúvida, porém, de que, para Machado o 

amor não foi apenas poético. Ou seja, o amor foi, para ele, 

mas que teve de permanecer poético.

«Discurso de Ingreso en la Academia de la 
, in Los Complementa rios y Otras Pro$as Pos- 
2a. ed., Buenos Aires, Losacfa,' p. 10b, —

e sabe-se que a redação do mesmo foi grandemente in- 

quando o relacionamento entre

uma negativa categórica : nada houve entre eles, absoluta

mente nada relacionado a una relação amorosa física.

dois peraaneceu num plano espiritual. Quanto a 

e preciso considerar que o poeta é sempre um cria- 

ele inventou a Abel Martin para a crítica e a Juan 

cabe também pensar na pos 

sibilidade de ter inventado também a Gulomar, 

na ficção, porque a sua solidão exigia que a sua fantasia to

masse o caráter de uma ilusão vivida.

Nd 

versos de Abel Martin se encontra :
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Ap untes", os versos :

(2)

//

Sobre a presença de Jorge Manrique em Machado, 

diz Koreiro :

(1)
(2)

Nuestras vidas son los rios 
que van a dar a la mar,

MACHADO 
Idem.

p. 712.

de SGQP,

que es el mo rir, » Gran cantar j

Entre los poetas mios 
tiene Manrique un altar.

Muchas son las cosas que unen a Machado y Manri
que, comozel retorno a la antiguedad la comun
preocupación por la muerte y el convencimiento de que 
el«amor es presencia y ausência olvido*’.

En cuanto al recuerdo y el poder evocador de la me
mória, tan apreciados poj Machado, senalemos. (,,,) 
que, curiosamente, las celebres "QoplasMmanriquenas co-

Creemos sumamente interesante senalar el antece
dente de los versos de Machado que originan esta nota 
y que hemos hallado extremo no advertido hasta ahora, 
entre otros que Jorge Manrique escribió en su Cancione- 
ro, Ese otro Manrique, cojtesano y galante, tan dis
tinto del caballero que yivio para las armas y las le
tras que nos dejo una serie de composiciones
amatorias, prerrenacentistas (,,,) donde se manifiesta 
el deseo de gozar el instante fugitivo.

, A, "Juan de Mairena", in op, cit», p, 1,032, 
••Humorismos, Fantasias, Apuntes", in op. cit,,

, Todo amor es fantasia : 
el inventa el ano, el dia, 
la hora y su melodia;
inventa el amante y, más,
la amada. No prueba nada, 
contra el amor, quezla amada 
no haya existido Jamás,

(1)

Ja me referi, ante rio mente, sobre a influên

cia de Jorge Manrique em Machado. Estão em ♦•Humorismos, 

Fantasias,



ZLè/.

que no de amor.
(1)

São também dos «Provérbios y Cantares” de Nue-

yas Cauciones :

los nem sempre

MO REIRO, J. M,

P. 897.
//..

(1)
(2)

está 
pero 
roca

diferentes,

Como otra vez mi atencion 
del agua cautiva;
del agua enzla viva 
de mi corazon.

(2)

, in op. çit., p. h7.
MACHADO^ A, *Nuevas Sanciones” - Provérbios y Can

tares" - UI in op, cit,, p, 897.

Novamente aí está a simbologia da água, que tan

ta importância tem em $GQP, Machado usa a palavra como símbo- 

ou seja, nem sempre em Machado os símbolos

mienzan con la palabra "Recuerde" y concluyen con la 
palabra *taemorla ", aun cuando "recuerde" tenga aqui 
la significación de despertar,

Jorge Manrique e§cribió unos bellísimos versos 
que merecen una atencion muy especial, pues en ellos 
desarrolla el poeta, en forma embrlonaria, la posibi- 
lidad del amor sin amores, teoríaxasumida y expresada 
por Don Antonio, de forma mucho más clara, en "Otras 
Cauciones a Guiomar", cuando confirma la posibllidad 
del amor aunque Iç amada no haya existido nunca, He 
aquí la composlcion manriquena que, muy posiblemen- 
te sirviera de fuente a Machado -zque en ella bebio 
tanto o, cuando menos, tanto gustó de su espejo -, 
aun en el caso de que el significado del verso man- 
riqueno, y cabe esa posibilidad, fuese distinto del 
que postulamos :

Con dolorido cuidado 
desgrado, pena y dolor, 
parto yo, triste amador, 
de amores desamparado, 
de amores, zque no de amor, 
Y el corazon enemigo 
de la que mi vida quiere 
ni halla vida ni muere, 
no queda, ni va conmigo; 
sin ventura desdichado, 
sin consuelo. sin favor, 
parto yo, triste amador, 
de amores desamparado, 
de amores,
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cuando el agua suena,

(1)

su

o rela-

De quecionamento,

(1) MACHADO, A.
in op, cit., p. 897.

//..

Sobre esta capacidade de va- 

parece Machado re

to de que, 

com relação ao sentimento amoroso, 

Machado contasse um amor real,

sugerem os mesmos sentidos.

riar o significado dos seus símbolos, 

ferir-se em

«Nuevas Cauciones* - *Proverbios y Can
tares» - XI -, in op. cit., p. 897.

De Leonor solo hay recuerdos tras su muerte y uni
camente el ejercic^o de los sentimientos reales en vida. 
Otro tanto ocurrira con sus amores primeros, reales, cojn 
partidos, a los que (...) no canta ni cuenta en sus poe-

como de *tetra vez, 

pero, ahora, es del agua 

fin outras palavras, è o eu

Este crítico se apoia, 

a julgar pelo procedimento habitual de Machado, 

não faria lógica que 

correspondido, por Guiomar.

Por que inventaria, então, Machado, 

o caráter do relacionamento amoroso 7 

isto tenha sido pura invenção de Machado é uma afirmação de 

J. Moreiro. Este crítico se apoia, para afirma-lo, no fa-

Na quadra anterior, se afima que Rotra vez 

su atención está del agua cautiva». En SGQp, a contempla

ção da água constitui um ato ritualístico, chegando mesmo a 

constituir uma espécie de compulsão. Nos versos da quadra 

se encontra vsn detalhe significativo para a interpretação da 

água : a conjunção pero. Ou seja, 

atención está del agua cautiva, 

en la roca viva de su corazón».

poético de Campos de Çastilla que aponta a sua fascinação de 

antes pela água, o que de fato ocorre em SGOP.

4 Sabes, < 
si es agua de çumbre o valíe, 
de plaza, jardín o huerta 7
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segundo Moreiro

Quanto a

(2)

de

Pilar.

Eknbora eu esteja de acordo com Moreiro quanto

//..

in op. cit., p. 9^3.
50.

fora achado, 

secretário de Manuel Ma-

Perdon, Madonna del Pilar, si llego 
al par que nuestro amado florentino, 
con una mata de serrano espliego, 
con una rosa de silvestre espino.

É possível, segundo Moreiro, que Machado 

realmente tenha amado, mas o seu amor não foi correspondi
do. Daí ter escrito não só as cartas, mas também ter de

dicado seus poemas a Guiomar.

Los intentos de cristianizar aj poeta Antonio Ma
chado, de convertirlo en un beaturron, han sido y son 
frecuentes. Tal parece qu^ el triste sino de los gran
des poetas espanoles - , que decir de los menos grandes* - 
hubiese de ser siempre el de vivir olvidados de todos, 
arropados de indigência, para, una vez muertos, caer, 
unos y otros, sobre sus despojos, cual buitres carro- 
neros inmisericordes, con tal de obtener un de^eznable 
botín, un indigno provecho, por ser antes político que 
poético, interesado que sincero.

mas. Tçdo el rastro de que de ellos nos queda es al- 
guna anecdota narrada por su hemnano José.

(1)

(1) MOREIRO, J. M
(2) MACHADO, A.
(J) MOREIRO, J. M

.. in op. cit», p. 50. 
«Nuevas Canciones», 
., in op. cit., p.

este poema, de acordo com o que diz Moreiro, 

em 1956, por José Maria Zugazaga, 

chado, entre os papéis deste. Efc outubro desse mesmo ano, 

o poema foi publicado em»*Heraldo de Aragón”, e foi consi

derado como uma homenagem de Antonio Machado à Virgen

Moreiro não concorda com essa atribuição e diz :
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mana.

Quanto ao caráter do relacionamento entre

um

de

a

laclonamento

//..

a proverbial beatificação exercitada pelos críticos espa

nhóis, em se tratando de Machado, no entanto, não é 
possível concordar com a expressão ’Uos intentos de cris

tianizar1’, porque a figura de Cristo teve para Machado 

um significado muito especial, ligado ã fraternidade hu- 

Melhor teria sido que Moreiro se referisse aos ”ln- 

tentos de santificar a Machado”, o que de fato se percebe 

na maioria de seus críticos. Machado não foi um homem 

religioso e é bastante conhecido o seu anticlericalismo. 

Mas não se pode dizer que tenha lhe faltado - pelo mer»s 

na maioria das ocasiões de sua vida - sentimento cristão.

Machado e Pilar de Valderrama, acaba-se por acreditar 

que, realmente, o sentimento entre os dois se manteve seja 

pre sem uma aproximação física maior. Mas, a julgar pelos 

poemas a Guiomar, assim como pelas cartas de Machado a Pi

lar, ainda que *às palavras de amor assente bem o seu po^ 

quinho de exagero”, e ainda que o poeta sempre seja 

criador, não é possível sustentar a ingénua alegação 

que, para Machado, o afeto tenha sido apenas produto da 

imaginação e da fantasia poética, 

a satisfação plena desse amor teve de contentar-se com 

força da fantasia... E eu tenho para mim que a sua pobre 

(ou riquíssima) fantasia de homem apaixonado foi, sem dú

vida alguma, alimentada pela aceitação da própria Pilar. 

Ê o que causa, efetivamente, certa estranheza : o fato de 

ma mulher proclamar veementemente a conservação de um re- 

nm plano exclusivamente espiritual, usando 

a alegação de suas crenças religiosas, da diferença de ida

des e de seu estado de mulher casada, e, no entanto, consen-

Machado de fato amou, e



2S)/,

Segovia, martes :

poeta.

Tuyísimo,

ANTONIO
(1)

Machado se refere ao

quando megi

que escre

ve :

(1) Citado por MO REI RO, P. 175*

//..

J. M.,

tir em receber e manter uma correspondência durante anos 
com um homem que ela sabia apaixonado por ela e cujas car
tas tinham o teor seguinte :

Dios y solo Dios contigo, despuês de tu Y que Dios me perdone la blasfémia.

sobretudo, 
nas quais relata en-
Ê assim,

Sn muitas cartas, 

“tercer mundochama a atenção, 

cio na as “visitas de tercer mundo”, 

contros e esperas incompreensíveis.

No olvido tu re- 
EL jueves, 

que estar en Ma-

a, en el correo 
a por muchos mo- 

porque veo quê no olvidas a tu 
a pêsar de’tus veladas teatrales y tus triun-

z Pero lo que mas me llena de satisfaccion 
es el parrafb que terminas con tus * iSabes ? A sa
bes Y aunque no olvido aquello de "A las pala- 
bras dç amor - les sienta bien su poquito - de exa- 
geracion", yo. diosa m^a, con una mlajita de vej- 
dad me contento y, en ultimo caso, con la llusion 
de esa miajita.

in op. cit.,

Recibo tu carta, diosa mia 
de las tres. ELla me llena de alegríi 
ti vos. El prlmero, 
poeta, i  
fos en el mundo literário.

z tCuánto me hubiese gustado oírte cantar •
J Que rabia J He de sonar con el cante hondo de una 

diosa.

colme de felicidad, 
llosa Pilar J 
ceta, amorclto mçdico, y 
por la noche al mas tardar, 
drid. ------- ’ W

Que Dios te bendiga, diosa mia, y te
" " ’ " ’ \ porque tu, , oh piadosa y maravi- 

., tçdo te lo mereces.
------- :ito mçdico, y tus consejos.
_____ il rir tiil’i, tengo
Allí aguardo tus ordenes.

Dios y solo Dios contigo,
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Diz Antonio More iro a respeito :

• LAX UVH AllUUiUU 

de la ubicuidad.

Esse terceiro inundo faz supor a existência de

se

e de

dos aparecem
cartas :

dos,

//..

(1)(2)(3)

pode deduzir pelas cartas de Machado, 
tasia é vivida como realidade.

en Madrid
’ Descarta- 

Por fuerza ha de tratarse de algo puramente

(2)

J. M.,

difícil 
lo tení

outros dois, 

o do sonho e devaneio.

que provavelmente seriam : o da realidade e

0 terceiro mundo é, segundo 

um mundo onde a fan 

Ifaa espécie de vivência 

além de um cer-

Esses três mun-
crença na fantasia como realidade, 

to sentido de percepção extra-sensorial.

numa despedida de Machado em uma de suas

Que sepamos, ni don Antonio ni Pilar de Vajderra- 
ma poseían el don de la ubicuidad. Entonces, que sighi 
ficado atribuir a ese "en nuestro tercer mundo todo se 
adivina* ? Nunca tuvo trazas el poeta de practicar la 
magia, blanca o negra, ni sabemqs que Guiomar fuera en 
ello versada. Por otra parte, i como iba a llegar Pilar 
de Valderrama a Segovia antes que Machado, aunque viaja 
ra §n el lento tren desde Madrid ? jTomaría Pilar un au- 
tomovil sola, en plena noche, para lanzarse indiablada- 
mente carretera adelante con el solo objeto de compar
tir, "un momentito” con su poeta en Segovia, cuando, por 

quj resultara siempre el encuentro, t 
azmas a mano y con mucho menor riesgo ? 

do tarabién. ~ 
imaginário.

Citado por MO REI RD, » 
Idem, ibidem, p. 108. 
Idem, ibidem, p. 110.

La noche esta muy fria, pero mi patrona me tie- 
ne encendido un brasero y la estufa. Si vienes,zdio- 
sa mia, yn momentino a ver a tu poeta, no tendras 
frio. Solo me Jemo que hayas lljgado antes que yo y 
que, no encçntrandome en ml rincon, te hayas ido. 
Pero no sera así, porqye en nuestro tercer mundo to
do se adivina, y habras visto a tu poeta atravesan- 
do la sierra en el tren de Asturlas.

(1)

El infinito abrazo de tu loco en los três mun- 
en respuesta al tuyo - en el tercero.

(3)
in op. cit., p. 108.
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Falando a respeito de Machado, Pilar de Valde-

rrama diz :

diosa mia

in op. clt(1)
(2)

Citado por M0RE1R0, J, M,, 
Idem, ibidem, p. 202.

de uma barrera quanto a uma 

creio ter sido possível,

el, le hable claramente diciendole que por mis 
cunstancias. por mis c: 
propia dignidad, no podia uj-xovciac m, 
tad sincera, un afecto }impio y espir: 
no ser' aceptado asi por el no nos veríamos mãs, 
pyedo olvidar la rapidez, el ímpetu con que me contes, 
toz: Con Jal de verte lo que sea. Y asl fue como na- 
cio y qyedo pactada una amistad singular en la que yo 
encontre Ja ternura del padre (me |levaba 23 anos), la 
comprension del amigo, la elevacion del poeta, Êl, 
sin duda, la tortura de la barrera que nos separaba z 
materialmente, pero espiritualmepte, para ambos,?que 
compartia en la sçledad ; fqué union de sentimientos J, 

•que compenetracion de las almas J

Sieje anos duro esta comunicacion de un afecto que 
cada díazse superaba en ternura, en comprension, en 
desinteres y se desmaterializaba hasta lo inverosímil.

(1)

,, P. 228 e 229,

Y ahora. diosa mia, paso a contestar tu adora- 
ble cajta. No te pyeocupes de mi salud, En mi cart§ 
te decía que, despues de mestra entrevista, me senti 
muy aliviado; lo de las anginas fue una falsa alarma.

En estas despedidas apenas me hablaba de su afec
to por mí; una espeçie de timidez, o acaso de temor 
de perderme lo impedia; fue en sus cartas llenas de 
ternura, donde su alma se vertia poy entero. Como 
yo no podia çontimar en una §ituacion equivoca con 
el, le hable claramente diciendole que por mis cir
cunstancias, por mis creencias religigsas y por mi 

dia ofrecerle mas que una amis- 
■itual, v que de 
-----------------No

Tu poeta no te miente, no podna hacerlo,_aunque 
quisiera, Tampoco tu poeta es capaz de aconpanar un 
amor verdadero con caprichos de la sensualidad. Esto 
es posible çuando el amor verdaderozno tiene la inteji 
sidad del mio. su hondura, su caracter sagrado, Yo 
te agradezco tu poquito de rabia, saladita mia, por
que es sehal que me quieres; pero no la tengas, Fi
lar, A ti y nada mas que a ti, en todos los sentidos, 
í todos ,, del amor, puedo yo querer,

(2)

Que tenha sido possível um relacionamento por 

tantos anos mantido ã base 

aproximação física maior ? Sim, 

principalmente por tratar-se de Machado :



a

a
as mesmas.

to.
to, para Machado,

para Machado.

derece

//..

nas condições em que permaneceu, 
tência e de possibilidade de amor,

Eu me pergunto 
todo esse

rrama, Tampouco pode ser considerado amistoso 
fictício o teor das cartas de Machado.

Tal concepção supõe uma idea- 
mediante a qual o desejo de po£

7 anos. Depois,
Eu me pergunto, 

se teria sido melhor, para Machado, que o rompimento 
tivesse ocorrido antes. Que hão tivesse havido esses 7 anos 
de encontros furtivos e de correspondência, 

ainda se esse amor de Machado teria persistido 
tempo se tivesse podido haver o normal encaminhamento de 
ma afeição tão estreita para a realização amorosa física. 
E, com tudo, acabo por fim por me perguntar se não foi me
lhor para Machado que esse amor tivesse tido de permanecer 

como única forma de exis-

0 relacionamento entre Machado e Pilar durou 
ninguém sabe por quê, houve o romplmen- 

mediante as condições do relacionamen-

Não creio possa ser chamado simplesmente de 
"amizade* o relacionamento entre Machado e Pilar de Vaide-

ou sequer
Por outro lado, não 

creio que a vaidade de ser amada por aquele a quem consi 
derava *o maior poeta", e mesmo a solidão dos dois, sejam 
motivos suficientes para justificar o consentimento de Pilar 
no recebimento de cartas com tal teor afetivo, e ma is, 
resposta dada

A concepção do "tercer mundo" de Machado pa- 
trazer implícita ma concepção do amor como meio 

pacificação do desejo sexual, 
lização do objeto amoroso,
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sua

a

da mulher

e ri-

As-

99-

//,

mas não deixa de ser

Esta tendência

se física do objeto é suprimido por exigência da própria idea

lização do objeto.

artículo sobre la cuestión del cç- 
Es verdad que este asunto ha revelado tambien 

Mucha 
hipocresía hay y una falta absoluta de virilidad espi
ritual. Las senoras declaran que aqui todos somos cató
licos, es decir, que aqui todos somos senoras. Yo 
creo que, en efecto. la mentalidad espanola es femeni- 
na^ puesto que z na dl e protesta de la afirmacion de las 
senoras. Después de todo, un cambio de sexo en la men
talidad espanola dominante a partir de mestra expansion 
conquistadora en America pçdría explicarnos este eterno 
batallar, no por la cuestiop religiosa, sinç contra 
ella, porque no hava cuestión. La Inquisicion pudo muy 
bien ser cosa de senoras y las guerras civiles un levan
tam! ento del campo azuzado pçr las senoras. Oomprendo 
que esto es una interpretacion caprichosa de la historia; 
pero en verdad extrana que en este país de los pantalones 
apenas haya negocio de alguna trascendencia que no re- 
suelvan las mujeres a escobazos.

Hablar de una Espana católica es decir algo bastan
te vago. A las senoras puede parecerles de buen tono no 
disgustar al Santo Padre y eso se puede llamar vaticanis-

que 

do que detestar

Machado as menospreza intelectualmente 

por vazias e superficiais.

Machado estabelece uma clara distinção entre a 

mulher-divindade e a mulher-mulher. A contrapartida da 

idealização pode ser encontrada no desdém pela mulher, des- 
dem às vezes manifesto, outras vezes latente e sutil, que 

faz aparecer num nível mais baixo do que o do homem. Isto 

não chega a ser misoginia, mas não deixa de ser uma tendên

cia à subestima e à depreciação da mulher, 

pode ser comprovada em opiniões suas acerca 

aparecem em cartas a Unamuno. Porque, mais 

as mulheres, 

diculariza as de seu tempo 

sim e que se encontra, por exemplo, Besta carta :

Lei tambien su 
teçismo. 
cuanta tierra hay en el alma de nuestra tierra.

Las senoras declaran que aqui todos somos cato-
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Dona Ana Ruiz

para

nor. nora

donaQuando Leonor voltou da França doente,

Ana

p, 166(1) «Cartas a Unamuno**,

//..

foi imediatamente para o lado do filho, 

mia em tristeza.

referiu- 

saúde

E, 

fi

que se consu-

Seria demasiado afirmar que dona Ana hão

in op. cit,,

muito capricho- 

Cuidados e preocupações de um homem 

que vivia sempre 'hu- 

E Matea falou também sobre a desa- 

sobre o profundo desgosto que causara à 

Dona Ana o compromisso matrimonial do filho com a menina Leo- 

Dona Ana não foi a Soria pedir a mão da futura

- quem o fez foi Federico Zunón, amigo do poeta, 

à boda, só a assistiu depois da grahde insistência do 

lho José.

y la rep.igion del pueblo^es un estado de superstl- 
cion milagrera que no conocerán nunca esos pedantones 
incapaces de estudiar nada vivo,

(1)

Matea Monadero, a cunhada do poeta, 

se aos cuidados de Machado por Dona Ana, mulher de 

frágil, mãe extremosa e ciosa dos filhos, 

sa por temperamento.

que parecia não se preocupar com nada, 

sente «, ensimesmado, 

provação e, mais,

MACHADO, A. 
e 167,

foi sempre, antes e depois, 

sobretudo depois da morte de Leonor, a grande preocupação 

de Machado, Ekn Baeza, Dona Ana supre a definitiva ausên-

Machado viaja freqtlentemente a 

são

Ekn Baeza, 

cia de Leonor, De Segovia, 

Madrid para ver a mãe, E, às portas da morte, 

ela as suas últimas palavras.



do

Talvez fos-
que

seiro.

pro-

0

e devotadascapaz

//..

perdido nas
Paradoxal-

Viúvo aos 37 anos, Machado hão voltou a se ca
sar. 0 que é difícil compreender num homem hão rigoro

samente misógino, capaz das mais eloqttentes

ciente para almoçar ou jantar, 
quase sempre com o irmão Jose.

sofreu com a grande dor do filho, mesmo porque veio a nu
trir por Leonor una sincera afeição e uma profunda ternura. 
Mas a verdade ê que a morte de Leonor lhe havia trazido al
go que talvez desejasse em segredo : a "recuperação" 
filho amado que, durante aqueles rápidos anos, lhe havia 
sido usurpado pela jovenzinha.

mente, entretanto, 
do se deu no coração de sua mãe. 
cia, E dizer que dona Ana 
viviam na mesma casa seu filho José,

a presença mais viva de Antonio Macha-
Uma presença por ausen- 

não estava nunca sozinha, pois 
Matea e suas filhas.

Poder-se-á perguntar o porque dessa mútua in
clinação, muito mais forte e evidente em dona Ana com rela
ção a Machado do que para com os outros filhos, 
se porque dona Ana soubesse que Machado era o filho 
mais necessitava do seu amor, pela sua solidão, pelo seu 
temperamento, pelo sofrimento. Não que Machado passasse 
longas horas a seu lado. Machado jamais foi um homem ca

so estava em casa o tempo sufi- 
quando não o fazia fora, 
Quando voltava para casa, 

Machado se trancava no quarto para ler ou escrever até altas 
horas da madrugada. Além disso, o poeta viveu fora de 
Madrid, longe da mãe, por muitos anos, 
vincianas cidades do seu involuntário desterro.

Na Gal, Amando
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un

na

somente a ma

amor como pode e deve ser conhecido.

(1)
12B«(1) Cf. MORELRO, J. M. P.in op. cit.,

Una resposta para a solidão de Machado 
nunca talvez possa ser dada. Solidão profunda e angus
tiante. Solidão jamais quebrada, mas que não foi total, 
pois que pôde sempre contar com a presença e os cuidados 
extremados de dona Ana.

expressões de amor, que por si mesmo e através de Abel 
Martin foi capaz de m apaixonado cUlto à mulher;

homem, pode-se dizer, constantemente ateado de um ero
tismo feroz, antes mesmo que o objeto erótico se concre
tizasse.

Conforme assinala Moreiro, 

vida artificialmente vivida pode corresponder o conceito 
do amor como imaginação. E nessa concepção se pode perce
ber também o reflexo de una incapacidade para sentir o

Para J. M. Moreiro, o que parece suceder 
com Machado é que o objeto da paixão lhe acaba sendo ape
nas um pretexto. Oom relação a Pilar de Valderrama, 
verdade, nada existe nas cartas que evidencie fatos con
cretos. Machado, entretanto, sentia a necessidade de 
uma produção literária a fim de que os seus sonhos pudes
sem se cristalizar ao redor de um personagem feminino. 
E este surgiu no melhor momento psicológico e entrou na 
vida de Machado.



em 1À| de abril

com Manuel :

>

Machado é eleito mem-

de

Di-

Machado ocuparia a vaga dei-

apenas fragmentos.do qual se conservarammesma,

que aplastara a suble-

p. 1.170.(1) "Juan de Mairena",A.

//.

in- 

discurso de ingresso à

3 
Haviam

Pronto sa
que

MA (SADO,

em 1925,

in op. cit.,

0 governo Berenguer, 

vação de Jaca y Cuatro Vientos, se viu fraco, cercado, im

potente para conter a maré republicana e fazer frente aos

Fue aquel un dia de júbilo en Seeovia. 
pimos jue lo fue en toda Espana. Un dia de paz, 
asombro al mundo entero.

(1)

Sn al) de março de 1927, 

bro da Real Academia de la Lengua. A Universidad Popular se- 

goviana, em dezembro de 1926, solicitara a designação 

Machado como acadêmico, ao mesmo tempo em que o nomeava 

retor honorário da Instituição, 

xada por Echegaray, Mas Machado nunca chegou a ler, 

clusive não terminou de escrever o

Assim falaria Juan de Mairena, 

de 1931o Antonio Machado é já um autor consagrado : 

lançara a segunda edição de suas páginas Escogidas. Havia 

anos, colaborava no ‘•índice", fundado por Juan Ramón. 

se estrelado obras suas de teatro, escritas em colaboração 

em 1927, Jueh de Manara; em 1928, Las adel- 

em 1929, Ia Lola se 79 a Iqs puertos? em 19 31, 

prima Fernanda; em 1932, La dunuesa de Benamejío E ainda 

em 19I1I se r epresentou Hl hombre que murio enla guerra, ter

minada em 1936.
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Ortega y

precipitadas.
um dia de festa.

sobe a calle
Real,
pois,

A praça se encheu de luz e de brilhante
sol.

É o fim da estada em Sego via. 0 fecho de uma
final desse ano, Primei-epoca.

mãe,Mora com sua
General Arrandona

Hitler
Roose-Reichstag0 e

dos com seu "New Deal",
Bodas de sangre.ainda na consciência do povo,

e o ano em que se publicam as primeiras19 31
no "Diário de Madrid".prosas de Juqn de Mairena, A guerra

avança.

//

1935 é um ano terrível para o mundo, 
incendiado.toma o poder na Alemanha,

velt tenta deter a galopante crise que estremece os Estados Uni- 
Lo rca trabalha com velhos mitos vivos 

através de sua

efeitos da paralisia economica que se expandia pelo ocidente. 
Sob os augúrios de una terrível crise mundial, 
Gasset publica La rebelipn de las masas,

ma do Azoguejo, 
dãos chegados de todas as esquinas da cidade, 

a caminho da Plaza Mayor. 0 "Adelantado* contou, de- 
que Machado presidiu o cortejo com Antonio Balleste- 

ros e Rubén Landa,

No final desse ano, Machado vai para Madrid, 
ramente, dá aulas no Instituto Calderón, 
com José e a família deste,

Machado está em Segovia, As notícias chegam 
0 rei foge. As pessoas saem à rua para criar

Machado se dirige à Casa del Pueblo, próxi-
e daí, em manifestação que aumenta com cida-
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(1)

Lorca é assassinado» Sn

Machado publica "SL cri-

III

(2)

Ires poemas escritos sob o impacto direto da

//.

(1)
(2)

Bn agosto de 1936» 
no jornal "Ayuda*,

de pjedra y sueno, 
un tumulo al poeta,
<
y eternamente diga :

•Vuan de Mairena", in op. cit., p. 1.182. 
in Poesias Completas - "KL crimen fue en

• P. 377.

17 de outubro, 
men fue en Granada*

Se le vio caminar...
Labrad- amigos, 

en el Alhambra,
sobre una fuehte dónde llore el agua,
, ______  _ . \ :
el crimen fue en Granada Jen su Granada J

MACHADO, A. niuan de Mairena".
MACHADO, A. :

Granada" -

No debe el hombre - decía Juan de Mairena - dis- 
poner de la vida del hombre; quiero decir que no debe ------------  ... __ . _ . . . . .. . ( su 

para convertirle en medio, supeditado 
Reconozco, sin embargo, que esto pufi. 

Porque si los hombres necesitan unos de 
>- es claro 

que no está en el hombre - el hombre individual -, .ar------------- - ------ . . . ....
ro^Lo verdadero inaceptable es que el hombre mate a 

jliuv, es decir. que "disponga de su muerte*. Esto 
lo verdaderamente criminal y lo absurdo. Porque

utilizar a su projimo y degradarlo hasta quitarle 
dignidad de fin, ] 
a la vida ajena. 
de discutirse. 1 
otros paiezvivir y éllo hasta el sacrifício, «. 
que no esta en el hombre - el hombre individual -, sino 
mas bien en el complejo social o agregado de hombres. Pe
ro ,1o verdadero inaceptable es que el hombre mate a su 
projimo, es decir. 
es 1.  
la muerte es un asunto privativo del indivíduo humano, 
que no puede imponerse desde fuera, sin grave violacjón 
de un mistério sagrado.. Matar es criminal y es, adernas, 
supérfluo, porque jquien necesita de su projimo para 
morlrsei? Muera cada cual de sa belle mort, que dicen 
los franceses, con tiempo para medjtar sobre ella y pa
ra resignarse a lo irremediable: veala venlr como cosa 
de Dios, o como engendrada en las mismas entranas de la 
vida. Pero los hombres han inventado la guerja, el «cri 
men deshmanizado", la muerte entre ciegas maquinas, pa
ra permitirse el lujo de abreviar la vida de los mejçres. 
La guerra es el crimen estúpido por excelencia, el úni
co que no puede alcanzar el per^on de Dios ni de los hom
bres. Quiero decir que de ningun modo puede perdonarse 
a quien la provoca ni a quien la prepara.

sin embargo,



notícia.

em

«EL Sol* íe em

•Le Vanguardia", cuadernos

novembro :
Machado quase não sai.

que,

ca.

//.

popular,
nas distintas frentes,

muitos dos quais 
Rara è a revis-

líadrid,

Destaca-se, entre os escritos desse tempo, o 

discurso pronunciado em lo de maio de 1937 às Juventudes So
cialistas Unificadas

Machado é evacuado de Madrid
Para lá

não um ato gratuito, isolado, 
idade difícil para 

pela máxima agonia 
pode pressupor.

que se editem

agora e a vez
no dia JL de dezembro. É um tempo difícil pa- 

principalmente quando se tem 61 anos. Macha-
talvez mals pare sentir-se vivo, por rotina, por 

que por necessidade estética ou artística : *Ho-

1936,
para Valência. No retiro, 
lhe mandam as notícias. Escreve trabalhos, 
perdidos para várias publicações espanholas, 
ta que não conta com umas palavras, uma anotação, algum pe

queno trabalho seu. La tierra de Alvargonzaleg, em edição 
chega a encher os momentos de ócio dos milicianos 

combatem em defesa da Repúbli-

Era uma corrente, 
Conta,nessa epoca, Machado 61 anos, 
começar uma vida marcada pelo trauna, 
que una vida, em certa medida agônica, 
De que servem, nessas circunstâncias, 

ha. edição suas Poesias completas, que se publique seu Jusn 
de Mairena antecipado no "Diário de Madrid* 
A morte, a morte colhe os homens célebres : 
de Unamuno, no dia 31 de dezembro. É 
ra as palavras, 
do escreve, 
dever cívico, 
ra de Espana*, 
Casa de la Cultura*.

de la
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gran experiencia humana

se celebra o II Con-

fe-

(1)

//.

es 
veo 
de

lo,
una
cl_______
nuestros dias,
tribuir,

(1)

berti,

Anna Seghers,

Passos»

Ba julho, 

gresso Internacional de Escritores,

Novos poemas, 

cartas, datariam dos 

tros ficariam inéditos, 

meiro fora da Espanha, 

Mas se pode dizer que, 

Completas de Antonio Machado

MACHADO, A.
mas» 2a»

Los Çompiementarips y Otras Prosas póstu- 
ed. Buenos Aires, lesada, 1968, p, 1J45 e

seja

colaboram no Congresso escritores do alcance

André Malraux, Bafael Al-

Brenda, Tristán Tzara, 

Stephen Spender, John dos

em Valência, 

em cuja sessão de 

chamento Machado pronuncia o discurso "EL poeta y el pueblo”. 

Seja na sua preparação, seja assistindo diretamente, 

com adesões, 

de Bomain Holland, Heinrich Mann, 

Alejo Carpentier, Julián 

Ilye Siremburg,

Desde un punto de vista teorico, yo no soy mar
xista, zno lo he sido nunca, es muy posible que no lo 
sea jamas. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que 
desciende de Çegel a Carlos Marx» Tal vez porque soy 
demasiado romântico, por influjo, acaso, de una edu- 
cacion demasiado idealista, me falta simpatia por la 
idea centra^ del marxismo; me resisto a creer que el 
factor economjco, cuya enoime importância no desconoz- 
co, sea el mas esencial de la vida humana y el gran mo
tor de la historia» Veo, sin embargo, con entera cla- 
ridad, que el socialismo, en cuanto supone una manera 
de convivência humana, basada en el trabajo, en la 
igualdad de los mediçs concedidos a todos para realizar- 
lo, y en la abolicion de los privilégios de dase, 
una etapa inexcusa^le en el camino de la justicia; 
claramente que es esa la gran experiencia humana 
nuestros dias, a que todos de algún modo debemos con
tribuir.

outros artigos, comentários, 

mesmos anos. Alguns se perderam, ou- 

outros teriam sua publicação - pri- 

e depois, não todos, na Espanha, 

até o momento, as autênticas Obras 

são muito raras.
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Mas o

de seus fantasmas

Papéis,po.

rendo. Como a vida.

pes-

É 25 de janeiro

o diretor do Observa-

o

//..

Para «la Vanguardia" Machado escreve "Desde el mi- 

Mas não ignora que o fim esta próximo.

Mas é por pouco tem-

com o avanço de Hltler e as vãs 

En 1938, o cria- 

Brecht alegoriza a di-

campos, lembranças, 

Os homens continuam mor-

se encurralam

Entre eles está

redor de la guerra".

Vai para Barcelona em companhia da mãe.

Fazem-no deixar o país, 

vão ficando perdidos na outra margem.

desesperança, 
destruídos, 
do da mente,

nal,

o reitor da Universidad de Barcelona, 

torio Astrorxímico de Madrid, o diretor da Biblioteca Nacio-

presidente do Instituto Catalán de Literatura,

Antonio Machado contrai uma forte bronquite.

seu. caminho continua. Nele, Machado arrasta o carro da sua 

da sua dor, da sua solidão, 

de seus diálogos cortados, agora não pelo absur- 

mas pelo absurdo das armas.

À guerra continua 

tentativas do Leste e do Oeste para detê-lo. 

dor do III Reich ocupa a Áustria, 

mensão mundial da tragédia em seu :

pelo braço de sua mãe, 

•ligero de equipa- 

M ui tas

Machado se refugia em Figueras. 

de 193?. Barcelona caíra. Oom í|0 fugitivos, 

no frio de uma mísera e abandonada cozinha.

E, entretanto,

Machado continua a caminho da fronteira, 
como los hijos de la mar*.je, casi desnudo, 

soas o acompanham.
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Iluminam-se com velas.Chove.

sob a chuva,

sentida morte.

demasiado distantes,

o innão Josétarde

Não tinha vontade depela praia.

faie r.

davam sentido a um

É uma Quarta-fei-Tarde de 22 de fevereiro.

ra de Cinzas.

y

suas últimas

madre «.

Na cama ao lado, 

ter sequer podido ouvir o filho,

Machado acompanha ma 

Quase riao podia andar.

Na noite seguinte, sempre 

continuam a caminhar.

Num pedaço de papel encontrado por José 

as palavras : "Estos dias azules

consumida pela doença, sem 

três dias depois, Dona

ci, 

num dos seus bolsos, 

este sol de la infancia

Contam também que, ao morrer, 

palavras foram : "Adiós, madre... adiós,

Sentado numa barça, pensa nas singelas casinhas 

de pescadores que, havia séculos, 

punhado de vidas humanas.

E o

Na França, refugiados num vagão de carga, 

chegam a Oollioure, Até a morte. Sim, a morte. A pres-

A morte. São várias as versões desses últi

mos dias agonicos. Diferem em detalhes, mas não na essên

cia da tragédia. Quando em 28 de janeiro de 1939 fi

cou a família no hotel Bougnol-Quintana, Machado já pres

sentia que o final estava próximo. Por isso lhe são dis

tantes, demasiado distantes, os dias da infância, 

sol.

Ana Ruyz morre.

Dizem que delirava : líerci, madame... mer-

madame...*



FERNANDO PESSOA

ANTONIO MACHADO

Con el tu de mi canelou 
no te z aludo, companero; 
ese tu soy yo.

HOW MANY MASKS wear we, and undermasks, 
Upon our countenance of soul, and when, 
If for self-sport the soul itself unmasks, 
Knows it the last mask off and the face plain ? 
The true mask feels no inside to the mask 
But looks out of the mask by co-masked eyes. 
Whatever consciousness begins the task 
The task’s accepted use to sleepness ties. 
Like a child frighted by its mirrored faces, 
Our souls, that children are, being thought-losing, 
Foist otherness upon their seen grimaces 
And get a whole world on their forgot causlng;

And, when a thought would unmask our soul*s masking, 
Itself goes not unmasked to the unmasking.
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”To be ç>r not to be»

ro

ta.

e

//<

provir

do

of DoetrvT 

ant» -

Segundo Michael Hamburger, em The truth 

a experiencia do nada de Mallarmê - «le ne- 

já havia tido precedentes na poesia pré-simbolis- 

Leopardi a conhecera e Baudelaire teve seu «abismo ”• 

Quando, no final do seu poema em les Fleurs du Mal, Bau

delaire se dirigiu à Morte, o velho capitão, e disse :

Dn seu livro Estrutura da lírica moderna, 

Hugo Friedrich enfatiza o que ele chama de «destruição 

da realidade1» na poesia moderna, a começar com Baude

laire e a sua “despersonalização na poesia”, entenden

do com isso o fato de a palavra lírica não mais 

da unidade da poesia com a personalidade empírica 

autor. Friedrich admite, entretanto, que essa unida

de foi própria da poesia confessional do período 

mântico. Dessa maneira, a despersonalização em Baude

laire pode ser considerada como um retorno às premissas 

classicas.
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Este mergulho

requereu o

em

re,

(1)

//<

A respeito da despersonalização em Baudelai- 
diz Friedrich s

•La mort", in I^eg
1961, p. 160.

BAUDELAIRE, C.
Paris, Ga 11 ima rd,

qu’importe '

(1)

ele ja estava mostrando o caminho do futuro desenvolvimen

to da poesia simbolista - a beleza de Mallarme que é en

contrada no abismo que Baudelaire invocou, 

no abismo, de modo a encontrar algo novo, 

abandono daquele eu empírico que ainda estava muito 

evidência nos poemas de Baudelaire.

Nous voulons, tant ce feu nous brílle le cerveau, 
Plonger au fond du grouffre, Enfer ou Ciei, 
Au fond de 1’Inconnu pour trouver du nouveau •

J^.s. .daJíal (1857)
COnfiSSaO, Uxu M.-x.axa.v XX pa X UXU UXC XCOj
mais gue haja neles penetrado o sofrimento de um 
solitário, infeliz e doente. 7—’— -* -*
numa de suas poesias, como o fazia Vicjor H 
penhuma que possa exp^icar-se em sua própria 
a base de dados biográficos^ do poeta. C_ 
re começa a despersonalização da lijica moderna

Quase todas as poesias dg Les Fjeurs du Mal fa
lam a partir do eu. Baudelaire e um homem completamen
te curvado sobre si mesmo. Todavia, este homem volta
do para si mesmo, quando compõe poesias, mal olha 
para o seu eu empírico. Ele fala em seus versos de si 
mesmo, na medida em que se sabe vítima da modernidade. 
Esta pesa sobre elg como excomunhão. Baudelaire^disse, 
com bastante frequência, que o seu sofrimento nãozera 
apenas o seu. É significativo que restos do conteúdo 
£e sua vida pessoal, quando ainda permanecem aderentes 
as suas poesias, so estejam expressos de maneira im
precisa. (...) Com uma solidez metódica e tenaz me
de em si mesmo todas as fases que surgem sob a coa
ção da modernidade : a angustia, a impossibilidade 
de evasão, o ruir frente a idealidade ardentemente 
querida, mas que se recolhe no vazio.

 ’ não são ma lírica de
um diário de situações particulares, por 

1 homem 
Baudelaire não datou ne- 

fazia Vicjor Hugo. Não há 
Ji temática 

oeta. Com Baudelai- 
x a xtx pcx ov ix-x ua xxixk^a uiu^cxxxd, pelo
menos no sentido de que a palavra lírica ja não nasce 
da unidade de poegia e pessoa empírica, como haviam 
pretendido os românticos em contraste com a lírica de 
muitos séculos anteriores.
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ou de entendimen-

e

homem curvado sobre si mesmo*1.

nidade. as suas os-

teorias, e

que fizeramele mesmo, como

in Estrutura da jí-(1) 1978, p.São Paulo,

riormente, 

foi não

Por outro lado, basear-se nas palavras do 

próprio Baudelaire para justificar a sua impessoalidade, 

é um pressuposto falaz. Baudelaire, como foi dito ante- 

rião teria sido o grande poeta e teórico que 

fossem a sua poesia e a sua teoria signos evi

dentes das tensões e contradições de Baudelaire e da moder- 

Foram justamente as suas hesitações, 

cilações, a sistematização da poesia em suas 

protótipo do poeta moderno,

FRIEDRICH, H. «Despersonalizaçãon, lu va 
rica moderna. São Paulo, Duas Cidades, 
36 e 37.

Nas mals das vezes, o julgamento dos fatos 

e apenas uma questão de ponto de vista, 

to particular. Por isso, jUlgo-me no direito de dizer 

que os argumentos de Friedrich não me são convincentes. 

Talvez devido ãs contradições que encerram e às omissões 

que fazem. Sn primeiro lugar, Friedrich não menciona o 

Prefácio de Sartre a Leg Fleuys du Mal, fragmento do es

tudo psicanalítico sobre Baudelaire e a sua obra,

de onde Friedrich retirou a imagem de Baudelaire como **um

Dn uma carta, ele fala da «intencionada impessoalida
de de minhas poesias», com o que se entende que ejas 
podem expressar qualquer possível estado de conscieç- 
cia do homem, com preferencia os mais extremos. «La
grimas ? sim, mas aquelas que não vêm do coração.» 
Baudelaire justifica a poesia em sua capacidade de 
neutralizar o coração pessoal. Isso acontece de ma
neira ainda tateante, muitas vezes encoberta debai
xo de concepções mais antigas. Mas ocorre de tal mo
do que se pode conhecer o futuro passo da neutraliza
ção da pessoa para a desuçanização do sujeito lírico 
como uma necessidade histórica.

(1)



sua

neu-

4u Mal

por aqueles que o

ele escreve :

Estes versos fazerc lembrar os de Machado :

(3)

(1) Cf.

(2)

(3)

mon frère {

(2)

de

Ê
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Y al cabo nada os debo; debeisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinejo pago 
el traje que me cuore y la mansion que habito, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

e, 

rejeitava.

com que Baudelaire fosse considerado o "pai da modernida

de". Se as suas poesias conseguem transpor os limites da 

individualidade e as alegorias baudelairianas alcan

çam a extensão objetiva do sofrimento humano universalmen- 

isto não implica a extinção do homem Bau- 

Não é uma questão de 

mas de transcendência

C‘es£ 1’Enrjui J - L‘oeil chargá d’un pleur involontaire, 
II reve d’echafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, %
- Hypocrlte lecteur, - mon sembable, - mon frere .

HAKBURGER, M.
in op. cit.

BAUDELAIRE, C. in Leg Fleurs au mai “ "*u xecteur" 
Gailimard, 1961, p. 16.

MACHADO, A. "Campos de Castilla» - "Retrato" in op. 
cit., p. 71^3.

te considerado, 

delaire nos versos do poeta, 

tralização do coração pessoal, 

um eu, a partir do qual todas as suas poesias falam, 

uma questão de transcendência. Os poemas de Leg Fleurs 

resultaram do "homem solitário, infeliz, doen

te", voyeur e dandi que os compôs, fingindo não se 

importar de criá-los para os mortos ou para os não nasci

dos", e, principalmente, como reação à sociedade que o 

Ao mesmo tempo que Baudelaire proclama 

o seu desdém e o seu desprezo por aqueles que não 

aceitavam,

"Puérile Utopie and Brutal Mirage", 
p._l e 2.

Yal - "Au lecteur"
p. 16.
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no seu 7° item

referindo-

sua vida nao e

«De un Cancionero Apócrifo", in op. cit.,(1)

//..

como um

E ainda as palavras de Kairena, 

a« critica ao barroco :

la 
el

a 
se-

miseraveis progressos», nao 
"s vsíêS, U xxu—
é o puro tédio de

el vulgo a que sue- 
' ». una inven- 
*“te de ficcióç.

“ ’ > "Ningun

No seu Prefácio a Les Fleurs du Mal, 

se a Baudelaire e à sua obra, Sartre diz :

KL vulgo en arte, es decir, ti vul 
le^aludir el artista, es, en cjerto modo 
cion de los pedantes, mejor dire : un ente de 
que el pedante fabrica con su propia sustancia. 
espiritu creador - anade Mairçna - en sus momentos real
mente creadores pudo pensar mas que en el hombre, en el 
hombre esencial que ve en si mismo, y que supone en su 
vecino. Que existe una masa desatenta, incomprensiva, 
ignorante, ruda, el artista no lo ha ignorado nunca. 
Pero, una de dos, o la obra del artista çlcanza y pe
netra, en mas o en menos, a esa masa barbara, que 
deja de ser vulgo ipso facto para convertirse en público 
de arte, o encuentra en ella una completa impermeabili- 
dad, una total indiferencia. En estç caso, el vulgo 
propiamente dicho não guarda ya relacion alguna con 
obra de arte y no puede ser objeto de obsesión para 
artista.«

(1)

Porque, em despeitados ardis que teceram a figu
ra que ele pousou diante dos nossos olhos, ele sabe bem 
que seu olhar não e senão um só com o objeto olhado, 
que ele não cgnseguirá nunca uma posse de si mesmo, mas 
apgnas esta languida degustação que caracteriza a cons
ciência reflexiva.f Ele se entedia, e este Tedio, «bi
zarra afecçao que ê a fontezde todas as (suas) doenças 
e de todos os (seus) miseráveis progressos», não e 
m acidente, nem, como ele pretende as vezes, o fru
to de sua «incuriosidade saciada” : f

zEle fingira uma espontaneidade desconcertante, si
mulara abandonar-se aos impulsos mais gratuitos para se 
dirigir subitamente çnte seu proprio olhar como um obje
to ■ opaco e imprevisível; em outras palavras, como um 
Outro que não ele mesmo. Se ele conseguisse isso, a ta
refa estaria mais da metade feita : ele poderia gozar a 
si mesmo. Mas, aqui também ele não faz senão um com 
aquele que ele quer surpreender.

(...) Baudelaire é o homem que escolheu ver-çe 
si mesmo cçm ee ele fosse um outro; sua vida não e 
não a historia deste insucesso.

MACHADO, A. 
p. 975.



e o a

(2)

na

o

de antemão,

//.

Fleurs du Mal 

de sua vida

(1)(2)

é o gosto que o homem , o sabor da exis-

SARTRE, J. 
BAUDELAIRE.

op. CL
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precur- 

é simbolista, 

muito

colocar, 

m importan-

Tbus ceux qu’ll veut almer 1’observent ayec cralnte, 
Ou bien, ss’enhardissent de sa tranqullite, 
Cherchent a qui saura lui tirer une plajnte, 
Et font sur lui l*essai de leur ferocite.

No caso de Machado, poder-se-á 

na interpretação do eu de SGQP

p. 8ze 9, 
«Spleen et ideal", in

Não perceber Baudelaire nos poemas de Las 

equivale, talvez, a desconhecer muito 
daí o não relacioná-la

viver, do qual fala Valery; è o 
tgm necessariamente por ele mesmo, 
tencia.

(1)

4
P. "Preface", In op. cit.,

C. "Benediction", '‘
11., p. 18.

Se Baudelaire consegue através da alego

ria ou de uma terceira pessoa ã qual passa os próprios soq 

timentos tina impessoalidade expressiva, este é um mérito 

que garante, como no caso de Machado em relação a ÍjSQE., 

a transcendência do. eu empírico pela sua objetlvação 

linguagem poética. Ou seja, o estilo usado pelos dois 

poetas é a sua própria máscara. Baudelaire, porém, como 

foi dito anteriormente, foi um poeta alegórico, 

sor do simbolismo. Machado, em 

que o torna um mascarador muito mais eficiente, 

mals despersonalizado poeta, com relação ao eu de §QQP.
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ser
en-

necessariamente,

tm

quer
a re£
Mesmoato de expressar

o problema de saber o quanto

//..

vm resultado, 
gendramento

poder inventivo, 
de de imaginação,

Portanto,

Que um personagem é sempre fruto de 
de um talento criador, de uma capacida- 

á uma asserção desnecessária. 0 autor 
sempre estará implicitamente incorporado ao seu personagem.

posta ao 
porque, indubitavelmente, 
criado á o próprio autor, 
perante a sua própria criação, que saiu dele, mas que 
não mais é ele mesmo, e sim o outro que ele mesmo criou.

Ainda que muitos artistas tenham afirma
do a sua não intenção de criar para o outro, a verdade é 
que a poesia é sempre expressão, e, em última instância, 
comunicação. Oomo tal, supõe sempre um receptor, 
ele esteja efetivamente presente ou não, ou que 

seja apenas o silencio.
o primeiro ouvinte do sujeito 

Este há de sentir-se ser outro

te problema : quais as formas de conhecimento que o poeta 
atingiu por si mesmo, por sua intuição e imaginação, e 
quais as que foi buscar em conhecimentos já expressados e 
constituídos, na sua formação e aprendizagem na Institu- 
ción Libre de Ensenanza, nos seus estudos. Ê onde a per
sonalidade poética se imbrica na personalidade empírica e 
e difícil um deslinde, A persona poética e um resultado 
da persona empírica, inevitavelmente. Entretanto, 

o objeto de um ato de criação, de um 
consciente e inconsciente, não significa, 

auto-recriar-se.



através de

ao

res-
Mas,
seu

e so no seu ou-

só me
dida.

pes-
ras-

que

//

chado fez manifestar-se em $CQP. 
neste caso de despersonalização,

No caso especial de Machado e de $GQP, se 
é levado a tomar como suposto o que foi experiência 
soai e o que foi procura de resposta, 
treamento do "eu”

o poeta atingiu de conhecimento pessoalmente, 
sua intuição e imaginação, ou se estas sempre estiveram 
condicionadas aos conhecimentos que o poeta adquiriu 
longo de sua vida, será sempre um pseudo-problema. Pri
meiro porque o poeta, com suas intuições e concepçÕe^ irá 
colher fora de si mesmo não mais que confirmações e apr^ 
fundamentos dessas suas intuições prévias e achará aí 
postas ou não-respostas à sua problemática pessoal, 
como primeiro receptor, como primeiro "outro* do 
"outro", o autor poderá sempre e só ver 
tro um esclarecimento ou uma possibilidade de aprofundameQ 
to de si mesmo. SÓ o poeta pode ser a sua própria

Entretanto, o 
que se representa poeticamente em SCDP 

se torna demasiado complexo e difícil, porque nem tudo 
se integra numa estrutura coerente de símbolos e Imagens - 
o que parece ter sido disposto por Machado de propósito, de 
modo a dificultar uma tentativa de desvendaraento. finbora a 
personalidade poética se caracterize por uma constante uni. 
dade anímica, o seu rastreamento se torna difícil princi
palmente porque Machado joga com os recursos de criação do 
seu personagem poeta, recursos estes que serão analisados 
e tomados como sintomas dos conflitos de vau *eun que Ma- 

É bom lembrar, 
as palavras de Mairena :
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convlene imaginar
el

(1)

Porque acredito serem Abel Martin e Juan

sou levada

da Machado cria
sua

sobre os quais seja

mando-os

ao seu desvendamento.

perso

nagem o

ou de tma

primeira do plural»

jade leitura de SGOP

A.(1)

//.

que

de oposição

Quero deixar bem claro que a minha tentativa 

sob uma orientação psicanalítlca

«Juan de Mairena”, in op» cit.,

Esta,

MACHADO,

Antes de escribir un poema, 
poeta capaz de escriblrlo.

p. 1.076.

de Mairena «trujimanes” parciais de Machado, porquanto 

este mescla nas suas criações apócrifas experiências de 

vida e pensamentos que coincidem com os seus, 

a pensar no eu de ,SQQ£ como uma criação também construí- 

seguindo o mesmo sistema de elaboração.

suas personae servindo-se de elementos tirados da 

própria experiência vivida,

Portanto, o que se pretendeu rastrear em 

SGQP não foi a possível verdade de Machado, pessoa em

pírica, mas uma possível verdade para o Machado 

dramático, o poeta que nos fala desde .SGOP, nas 

mais das vezes em primeira pessoa, outras escondido atras 

de uma segunda, ou de uma terceira do singular,

recria, 

ampliando-os, condensando-os, deslocando-os ou defor- 

Assim sendo, não há por que encontrar o des

vendamento da personalidade empírica através da poética» 

como personagem dramático, eu de SGOp, nos fala 

e se expressa, se relata, através de sintomas - 

nada mais são do que formas de resistência,
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co—

do

promoveu em

o eu

este

e

A primeira vez que ouvi falar em *desper-
Lembram-mefoi ao estudar Fernando Pessoa.

ainda os seus versos :

//

eu, 
mim.

a humanidade que encerra.
seja

sonalização"

inha vida, e guem a leva ? 
empre o que nao queria ?

é que me guia ?

, por agora, 
é a verdade do homem.

0 único que resta a dizer 
verdade da poesia

Para onde vai a minha vida
Por que faço eu s<
Que destino eontínuõ se passa em mim naztreva ?
Que parte de mim, que eu desconheço, <

mals pretendeu ser tomada como a constatação de um sentido 
único e verdadeiro das manifestações do eu poético, A Psi
canálise forneceu-me uma possibilidade de leitura e, 
mo tal, serviu-me de auxílio para ma interpretação 
eu poético. Claro está que, como intérprete, a chegada 
aos resultados não dependeu apenas dos conceitos pslcana- 
líticos que me orientaram, mas, principalmente, creio 

da contra transferencia que o eu de gqpp

e que a 

essência, a humanidade que encerra. E, como tal, 
que ela contém, seja como ser que se verificou empiri
camente, seja como eu que vive apenas na poesia, 
eu transcenderá a si próprio em sua alteridade, e será, 
por este motivo, como nós mesmos, apenas possibilidades 
imaginárias de vidas.

A sua
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(1)

(2

Diz Nelly Novaes Coelho a respeito da desper
sonalização em Fernando Pessoa :

as mascaras, 

num •nós*’.

A falta ou a diminuição da qualidade da consciência 
do eu, experimentada como sentimento de plenitude

Não compreendo nem no que, compreendendo, faço.
Não atinjo o fim aozque faço pensando num fim.
É diferente do que e_o prazer ou a dor qye abraço.
Passo, mas comigo não passa um eu que ha em mim.

(1)

Difícil dizer, de início, até que ponto o «eu« 
implícito nessa fala seria o do proprio poeta, ou seria 
Ç «eu« do Poeta-ser-privilegiado - aquele que da origem 
a .poesia e através de cuja voz a humanidade expressa a 
su§ evolução em marcha. Ou seria, talvez, o •eu” da 
própria Poesia com quem o poeta parece confundir-se mui
tas vezes. De qualquer maneira, a lucidez de Fernando 
Pessoa, ao perceber a exata dimensão do que começava a 
acontecer em si mesmo e no Bundo a sua volta.

(2)

a identidade perdida, 

o símbolo, as projeções num 

E mais, a despersonalização, 

não parece t er partido de uma intenção primeira 

Intenção de «fuga 

conforme pretendi- 

Efa ambos, Fernan- 

a despersonalização,

in Qbra poética. Rio
, M5UJ.AQ.L-, xyvj, u. I, p. 63.
in «Fernando Pessoa, a dialética de ser 

p. XIII e XIV, p. XIV.

PESSOA, F. l-v 
de Janeiro 

COELHO, N. N. 
em poesia”,

Muitos dos recursos de despersonalização en

contrados na poesia de Fernando Pessoa são achados também em 

a dispersão da personalidade, 

o desdobramento, 

«tu«, num «ele«, 

nos dois, 

de mascaramento da personalidade empírica, 

da emoção” ou de «fuga da personalidade", 

do pela teoria da impessoalidade de ELiot.

do Pessoa e Antonio Machado, a despersonalização, nas mais 

das vezes, se assemelha à anormalidade da consciência do eu, 

que se verifica como

«Cancioneiro” - 76 
Aguilar, 1983, t.

op. cit.,



o

en
contra nela colocado.

Poderia a persona de gGOP ser considerada

e em ou-

Se-

de

teria solucionado os problemas

um

necessidade de

(1)

A grande questão que resulta disso é saber em que me

dida se pode considerar o poeta presente na sua criação, 

quanto de autenticidade e de integridade de sua alma se

DELGADO, H, 

fico-Medica,

Dessa maneira, o eu escapa sempre à rcssa 

tentativa de apreensão, porque foge, se esconde, se refu

gia atras de um outro que é a representação dos seus próprios 

ardis.

vida que, de alguma forma, 

que mais profundamente preocuparam Machado naquele seu tempo 

de vida ? Ou seja, seriam os sintomas do eu poético 

meio de que se valeu Machado para enfrentar a sua própria 

dificuldade de viver ?

vivida, Ê 
são da sua 
sem ser, 
vazio.

Ê possível que, por uma

", “Anormalidades de la conciencia del yo**. 
in Curso de Psiquiatria, 5a, ed, Barcelona, Cientí- 

1969, p. I52.

m estado em que o sujeito tem a impres- 
vida anímica como se não fosse própria, 
contudo, alheia; impressão negativa de 

0 sujeito, em lugar do sentimento de subs- 
tajtividade do eu e de sua relação imediata com o 
proprio corpo e com o mundo, tem, mais ou menos 
claro, o sentimento de estranheza, de vazio, de 
distanciamento, com relação a tais campos da in
tencionalidade,

(1)

como usando em certos momentos a verdadeira face, 

tros a face de uma mascara ? Então, como explicar a ne

gação daquilo que ê mais íntimo e verdadeiro, pelos sinto

mas que seriam mais de fuga e resistência à revelação ? 

riam os sintomas do eu poético una maneira inautêntica
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do

e

o

//..

cidade, 

irrealizada, 

pensação ?

as criações que bus- 

através de um passado 

caminhos que não levaram à feli- 

essa felicidade que sempre se percebe ausente 

e onde a fantasia é apenas uma ilusória com-

Que sentido poderiam ter tido para Macha

do as personae que ele mesmo criou, 

cam e indagam, e que lhe mostram, 

frustrado atualizado,

ls vezes o eu poético indaga sobre a auten

ticidade através de um desdobramento, de um outro sujei

to que se interpõe entre ele e o seu próprio conhecimento 

imediato. Mas, essa imediatez no conhecimento lhe é sem

pre parcial, uma vez que o leva a participar de instantes 

que, suprimindo anos de distancia, o eu traz à própria 

consciência.

rastrear a heterogeneidade da sua personalidade, Machado 

tenha concebido conscientemente um caminho complexo, dan

do vida a um ser contraditório e ao mesmo tempo complemen- 

tario. Isto, que pode ser visto como uma negação de si 

mesmo - na alteridade do outro -, e não como «ma supera

ção de problemas, poderia ser explicado na análise como 

uma forma de catarse 1 Teria Machado, através da persona, 

ou melhor, das personae de §GOP, e da máscara do esti

lo, pretendido realizar um processo de auto-análise 

seu próprio ser ? Tudo passaria, então, como se a au

sência mais íntima do eu tentasse revelar-se hão só pela 

própria voz, mas também pela voz da persona que a enuncia 

e pela que responde.



co-

sensa-

par-

de

lhe

//<

creio que nao, 

penso como Lacan.

pelos

de

Não há dúvida de que todo o esforço que Ma

chado demonstra através do eu de SGOP é de importância se

cundária em relação à sua poesia. 0 poeta ultrapassa sem

pre o auto-analista que faz o outro falar de si mesmo. Por

que e na sua poesia que, para além dos sentidos, a sua 

busca é transmitida. A 

uma intenção auto-inquiridora.

Bn 

A criação artística, 

apenas faz com que o conflito passe a ser 

do objeto criado. Da mesma forma que o eu poé- 

passa ao *Viajero« as suas próprias 

não e impensável que ao mesmo proce- 

quanto a projeção a outro

Seria a criação artística, como sublimação, 

suficientemente solucionadora dos problemas de Machado ? 

Suficientemente, creio que não. Bn grande parte, sim. 

Neste sentido, 

mo sublimação, 

de outro, 

tico de §GQ£ 

ções e sentimentos, 

dimento tenha recorrido Machado 

dos seus próprios conflitos.

Talvez pela sua intuição poética, 

seus dons de visionário, Machado tenha tido o poder 

realizar a projeção de uma parte de sua alma e dela 

ticipar. E a natureza, vista não como uma objetividade, 

mas personificada e ao mesmo tempo tornada símbolo 

uma outra parte do seu ser, lhe revelou aquilo que 

foi possível conhecer de sua heterogeneidade.

para além dos sentidos, a 

sua poesia sempre esteve além de 

E o conhecimento implíci

to na forma de conteúdo latente dos seus poemas ultrapassou 

sempre o conhecimento que Machado poderia ter de si mesmo.
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Machado fez-se criador

a

ele

deu*

o

A tentativa de desvendamento do escondido

//

a este ultrapassar 
tenderá

latente,

ser, aquela que se deixa aparecer, 
la psicologia como pelo mistério : 
nas uma cobertura;
a aparência,
imaginário, corresponde um outro, 
reconhecer como também existente.
lidade que se manifesta, tal como 
tomática de algo que está por detrás dela, 
poemas de SGQP não está no primeiro plano da realidade re
presentada manifestamente. É necessário desvendar a rea
lidade interior, o sentido latente dos versos, 
descobrir, a este romper de barreiras, 
de muro, a este penetrar nos labirintos da alma, 
a mente do leitor dos poemas de £SQ£.

A situação do eu poético de SQQP enquanto 
é partilhada tanto pe- 

o mundo aparente e ape- 
o que nós podemos ver é apenas a imagem, 

a máscara do escondido. Ao real sensível, 
que é preciso 

Assim, a primeira rea- 
é tomada por nós, é sin- 

0 essencial dos

Como autor de SÇiQP, 
de um sujeito desconhecido, o instrumento de uma expressão 
ou revelação que esteve além das possibilidades de conheci
mento do seu eu individual e consciente. Isto porque 
sua poesia, não sendo a pura expressão consciente do seu 
eu, do seu eu consciente, ultrapassou a própria subjeti
vidade, tornando-se independente e estranha à do próprio 
Machado. Quer o poeta tenha se colocado ou hão entre 
mesmo e a sua criação, isto deu sempre satisfação a un de
sejo de expressão de um ser que o ultrapassou e transcen-

A este
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porque, seu

foios seus versos,

causada : um OU-

(1)

é bastan-

Machadoeu

0 e uma

E o eu de

Um dos

o mistério. açãoSua

na.

(1)

• o

tro, 

sível,

parece atribuir ao sonho, 0 sonho, para Machado, 
das formas de alcançar a imagem da realidade.

vai procurar a verdade no espelho dos seus sonhos.

MACHADO, A. 
cit,, p.

EL alma del poeta 
s§ orienta hacia el mistério. 
Solo el poeta puçde 
mirar lo que esta lejos 
dentro del alma, en turbio 
y mago sol envuelto.

0 poema de acima, "Introdução", 

te significativo para a compreensão do desenvolvimento do 

e para a constatação da função reveladora que

o seu Outro,

que un§ verdad divina 
temblando esta de miedo, 
y es una flor que quiere 
echar su aroma al viento.

"Geierías" - I - "Introducción" - in m, 
716.

dons do poeta é, pois, alcançar 

é a de um pesquisador da alma huma-

e o que assinalará os pontos mais altos do sentido dos poe

mas de SOQP, porque, quando o eu poético pousou o 

olhar sobre os seus versos, idêntica impressão lhe 

ao seu eu exterior e visível respondeu 

interior e escondido, que era a sua parte inapreen- 

o seu mistério.

Leyendo un claro dia 
mis bien amados versos, 
he visto en el profundo 
espejo de mis suenos
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(1)

ca,

sentimento de to-o

a

lucidez :

y çyó otra vçz que clamaba

Pode ser estabelecido um paralelismo entre :

«I nt roducció n", in op.(1)

(2) *EL poeta", in op. cit.

//

No poema "EL poeta* 

amarga e fatalista da vida.

sas, o 

lerância,

há toda uma visão trági- 

1 vaidade de todas as coi- 

poeta só pode opor a bondade, 

compreensão e a compaixão 

homens ou animais.

Pode-se comparar esta concepção à que está 

expressada no poema "EL poeta*

EI alma del poeta 
se orienta hacia el mistério. 
Solo el poeta puçde 
mirar lo que esta lejos 
dentro del alma, en turbio 
y mago sol envuelto.

"Galerias* - I - 
716.

"Soledades* - XVIII - 
P. 677 e 678.

En sue nos oyo el acento de una palabra divina; 
en suenos se le ha mostrado la cruda ley diamantina, 
sin odio ni amor, y el frio 
soplo del olvido sabe sobre un arenal de hastío.

os seres, 

do, ideal

cimento verdadeiro,

em relação a todos 

A este sentimento profun- 

no ser humano, se junta o desejo de um conhe- 

a exigência quase desesperada de uma

MACHADO, A.
cit., p.

Idem.

Y supo cuánto es la vida hecha de sed y dolor. 
y fue corapasivo para el ciervo y el cazador, 
para el Igdrón y el robado, 
para el pajaro azorado, 
para el sanguinário azor.

Con el Eclesiastés dijo : vanidad de vanidades, 
todozes negra vanidad;
y çyo otra vçz que clamaba, alma de sus sçledades s 
"Solo eres tu, luz que fulges en el corazon, verdad. *

(2)



verdad.«e

a não ser
e

e

a luz que fui-

o amor*

ideia do amorA como cha-como como

«EL

em :

e no poema "Cante hondo" :

a unica

que

"Cante hondo" in(1)

como una roja 11ama..,

(1)

ma, 

poeta",

como calor,

... Y era el Amor,*

"Soledades” - XIV - 
p. 6711,

0 que peimite concluir que, 

verdade que conta é o amor,

em turvo e mago sol envoltoj 

como única verdade,

para o poeta, 

que faz da alma coração,

el turbio v pago gpl, que envolve o mistério dentro 

da alma, mistério que somente o poeta pode olhar (poema *In- 

troducción ")

Y viendo como lucían 
miles de blancas estrellas 
pensaba queztodas ellas 
en su corazon ardian.

i Noche de amor J

luz, como sol, 

pode ser encontrada no mesmo poema

»

alma seja o mesmo

a mim me parecem di- 

poeta aspira a conhecer o mistá-

Um paralelismo de certa forma antitético 

que o mistério tenha sido desvendado, 

que coração para o poeta. Entretanto, 

ferentes as concepções. 0 

rio que está dentro da alma, 

o próprio poeta encontra, 

ge no coração, isto e,

"Solo eres tú, luz que fulges en el corazon, 

(poema "EL poeta").

MACHADO, A. 
op. cit.,
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a chave do

onde a

e o amor.

Ifi. vi no

que quer soltar seu aroma ao vento.

2°.

Ê o pró-0 começa na la. pessoa.poema

prio eu,

Na primeira hipótese, onde

profundo espelho dos sonhosversos

/Z

quem declara que ao ler, um claro dia, 

vira no profundo espelho de seus

portanto,

seus bem-amados versos,

sonhos que uma verdade divina estava tremendo de medo, etc.

A alma do poeta se orienta para o mistério. So

mente o poeta pode olhar o que está longe, den

tro da alma, em turvo e mago sol envolto.

faz do mistério verdade. Rn outras palavras, 

mistério da alma, ha que busca-la no coração, 

luz que fulge, o mago sol,

Fazendo-se um confronto entre as declarações 

do primeiro poema, tem-se :

A ausência de pausas depois do verbo e 

de sonho? faz-me pensar no profundo espelho dos sonhos co

mo sendo os próprios versos. As pausas me teriam levado a 

pensar que os versos continham ou teriam uma parte corres

pondente ao profundo espelho dos sonhos do poeta.

Lendo, um dia, meus amados versos, 

profundo espelho de meus sonhos que uma ver

dade divina está tremendo de medo e é uma flor
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os

do, Se os

os versos são o

ou seja,

o eu ve

não

neste uma

ou

ma

um enigma que treme de medo por temer,vento. Ou seja,

Ego.

//..

consciência, 
uma verdade

0 eu poético refere-se ao espelho dos sonhos como profun- 

o que dá a espelho um sentido de interioridade.

versos são o espelho profundo dos sonhos, 

reflexo do que existe de mais interior na mente, 

o reflexo do Inconsciente.

go que o poeta percebe como belo, 

anseia por libertação.

talvez, i 

pelo

Mas, ao ler os versos, 

está tremendo de medo e

encontramos,
Machado consideraria

a censura,

ao mesmo tempo,

Como tal, 

agradável, e mais, que

que sentido dar a profundo espelho se hão o de algo que po

de refletir a verdade mais interior, 
sonhos, como os versos, 

sinuar e esconder ?

que uma verdade divina 

que essa verdade divina é uma flor

a verdade que só 

são capazes de ao mesmo tempo in-

o corte,

te, pelo Ego. E,

que anseia por lançar seu aroma ao vento.

ou ser sepultado, novamen- 

esse enigma é flor

e al-

na : divina»
e parte do que está reprimido neste alcança o limiar 

fazendo com que o eu perceba a existência de 

divina, ou seja, de um enigma. Esse enig- 

treme de medo e e una flor que quer lançar seu aroma ao

que quer lançar seu aroma ao vento. Reportando-nos a decla

rações de Machado, nas quais afirma que os enigmas 

são de confecção humana, encontramos, neste poema, 

resposta para o que Machado consideraria oposto a huma- 

Os versos são o reflexo do Inconsciente, 

da
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segundo

vejo nes-

al-

fa-

de

0 poema prossegue t

Só

envol

to

ta

de perscrutar a alma,

de

envol-e

turvoto sol.em e mago

algo
m

Sim,turvo

//..

»

Não

isto é, 

da alma,

ao poeta algum papel, 

atribuição ao poeta de uma 

de uma capacidade de sentir,

diz que o poe- 

Diz que ele é aquele 

ser capaz de perscrutar a alma, de intuir seu mistério, 

olhar o que esta longe dentro dela, isto é, de olhar 

perceber que há algo no mais profundo

EL alma del poeta 
sç orienta hacia el mistério. 
Solo el poeta pujde 
mirar lo que esta lejos 
dentro del alma, en turbio 
y mago sol envuelto.

Eu não diria, até aqui, que o papel do poeta 

os versos, seja o de decifrar o mistério, 

tes versos que seja atribuído 

guma função, nas sim há a 

cúldade, de uma capacidade de sentir, de pressentir, 
intuir a existência de um enigma na alma.

A alma do poeta persegue o mistério, 

o poeta pode olhar o que está longe dentro da alma, 

em turvo e mago sol. Nada no poema 

consiga decifrar o mistério.

e ma go ?

Esta é uma das técnicas de Machado : con

fundir, mesclar, criar a ambigttldade através de intuições 

que nem sempre são apreensíveis. 0 poeta percebe que há 

no mais longe, dentro da alma, algo envolto em sol, 

mas em sol turvo e mago. Ê possível imaginar m sol 

é possível. Quando a luz e a cia-
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um a

nãonos obnubila deixamago, e

dizer

te.

ou um

rogo

sua

nhos.

//

corpo

claridade

intensas, 

delineável

porque pro-

porque se te-

ridade são demasiado 

perceptível, 

demasiada esfuma

se o eu poético de gGOP des- 

á porque sabe que não mono- 

é porque sabe que 

Se pinta,

Entretanto, 

creve, ainda que esteja só, 

Ioga. Se narra, ainda que esteja só, 

não vai ser seu único ouvinte. Se pinta, á porque sabe 

que outros olhos se regozijarão na cor das suas tintas e 

se intrigarão com o inexplicável dos seus quadros estra- 

Se conta os seus sonhos, é porque com isso pode

Não me seria possível dizer que a poesia 

de Machado jamais descreva, jamais conte, jamais pin- 

Eu diria apenas que é uma poesia aparentemente sol

ta, mas não uma fala vazia. É uma poesia que parece não 

pretender impor ou pedir coisa alguma. Com parecer tão 

espontânea e natural, tão desprovida de razões outras, 

com ser m fluir cuja intenção apenas se trai pela tensão 

que esconde ou que revela; ela, a poesia, permanece, 

no entanto, como um grito calado, como um pedido 

que não chega sequer a ser articulado, 

vavelmente se temeu o seu desvendamento, 

meu uma resposta ã sua dúvida e o franqueamento da 

resistência.

o sol não se torna 

ã nossa vista;

os contornos do sol, que, 

ver nitidamente.
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a

a

deixar que a alma

ma isseus
conflitos.

o eu

e

0 consti-

0

o que,

considerado0

por-

e

//

»

consciente

tanto, 
um despistamento.

Se inventa, 

a sua fantasia,

percebendo o 

ele está su-

deciframento dos sintomas do eu 

tui wia heimenêutica, 

ler o sentido oculto.

á somente o símbolo, 

que nele está latente, 

gerindo.

que cumpre desvendar, 

corno sintoma,

as Imagens do pas- 

e o fazem através

Supõe ima gi- 

não pode impe- 

como única

que é o sintoma ?

psicanaliticamente, 
Ê uma máscara 
está

0 que importa a falar, 

transborde ou simbolize através das palavras os 

dolorosos conflitos. Falar supõe o outro, 

nariamente outra presença. Assim, 

dir que o Outro muitas vezes fale por ele, 

melhor maneira de poder reconhecer-se.

esconde, porque 

não se revela, 

sintoma é, 

um disfarce 

Ê ma forma que se cria,

realizar os seus mais remotos, íntimos e secretos dese

jos. Se recorda em palavras,e porque 

sado podem ajudá-lo a reencontrar-se, 

da linguagem. Se inventa, se fantasia, e porque i 

sua invenção, a sua fantasia, o ajudam a simbolizar 
vida.

porque visa sempre a descobrir, a 

que se mostra aos nossos olhos

0 sintoma, 

é, antes de tudo, algo que mascara.

que, corno tal, cobre, 

no lugar daquilo que não se mostra, 

daquilo que resiste a ser conhecido. Um 

uma resistência. É um ardil, e



Um

com

Mas

e al-que
sob ela. esconde e mostra, ao mesmo tegigo

po.

se liga ade; normal. Quanto a

de intensidadeser grau em que o

se manifesta. bem

ria crença

Haverá quem me pergunte

foi âGOP.em

criado por Macha

do

como

0 símbolo

Eles, lhe pos-

//..

mundo perturbador, 

excitam a sua imaginação.

e convencionais

em nossa própria autenticidade.

sintoma se .liga a enfermida- 

ao que não é

para fugir à própria revelação.

ma,

ser cobertura, 

uma cobertura

doença, 

sintana neurótico

encontrar as neuroses de Machado 
quei os sintomas neuróticos do eu poético

Busquei interpretar os sintomas do

Originalmente,

eu de 

personagem principal do poema dramático 

é o primeiro outro de Machado.

que,

que constitui essa obra,

neurose, 

depende do

i que ao mesmo tempo denuncia

0 sintoma

Quanto ao normal, 

sabemos que os limites entre a normalidade e a anormalidade 

são tão relativos e convencionais quanto a nossa imagina-

se o que pretendi

Nao. Bus-

ou inconscientemente, 

sintoma e um enigma. E, justamente por propor-se como enig- 

impele a decifração. Un sintoma é cobertura, e, 

traz implícito e latente o encoberto.

há

è o dado primeiro com o qual 

se depara a imaginação do poeta. Mas os símbolos são coi

sas que representam sem serem elas mesmas. E, no seu 

o poeta vive rodeado de estímulos que 

os estímulos,



súbita como unasibilitam

Re ve-

numa re-

• , f el alma nina •

? Ah volver a nacer. andar camino,y

(D

e

que

ne-

peimitindo ma

(1) in op.MACHADO, A. 
cit.,

Psicanáliffi tem e terá sempre o mesmo fim 

Pela imaginação, 

dos dados sensíveis 

do que está

mas 

a dos símbolos. E 

que é a de conterem

, "Rena cimiento ", 
P. 732.

essa força opera 

e busca se aproxi- 

além da aparência.

essa penetração, essa entrada, 

revelação, num mundo que ele sabe que lhe transcende, 

lação que pode estar implícita numa rememoração, 

cordação de uma vida anterior.

Galerias del alma 
Su clara luz risuena; 
y la pequena historia 
y la alegria de la vida meva...

in "Galerias",

ya recobrada ía perdida senda 1

Y volver a sentir en mestra mano 
aquel latido de la mano buena
de nuestra madre... Y caminar en suenos 
por amor de la mano que nos lleva.

Talvez seja a imaginação, ou a intuição do 

intérprete, que cumpra essa tarefa especial, que não in

clui nela nada de arbitrário, mas somente liberdade 

dedicação de buscar em profundidade e extensão. Uma li

berdade que se desenvolve dentro de uma lógica específica, 

nas mais das vezes ilógica, outras analógica, mas de 

qualquer maneira irredutível : 

advém de sua própria essência, 

les mesmos uma multiplicidade de níveis,

A 

da Hermenêutica, 

uma transmutação 

mar do sentido oculto,
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multiplicidade de significados na carga de conhecimentos
que transportam.

A hãovisa

de maneira totalmen-nem

com os olhos

um

os

na is, entendendo-se como tal

//..

ceitos, 

intuir,

brotam espontaneamente 

cínio.

ver, 

do

espirituais” que

e que não são fruto do puro racio-

Una clara noche 
de fiesta y de luna, 
noche de mis sue nos, 
noche de alegria

Seja para Machado a intuição um dom que se 

assemelha a uma capacidade de privilegiados, um proces

so de associação espontâneo e instintivo, verdade é que 

símbolos são como os mitos. São construções irracio- 

”visões

- era luz mi alma, 
que hoy es bruma toda;
no eran mis cabellos 
negros todavia

z el hada más Joven 
me llevo en sus brazos 
a la alegre fiesta 
que en la plaza ardía.

verdade que a poesia de SGQP 

pode ser buscada, nem expressada,

te racional. Machado pretendeu um conhecimento além do 

domínio da razão. Qn $GOp, o poeta não pensou com c o ri

mas com o especial órgão que lhe pennltia 

através da imaginação. Ver 

corpo e do espírito.
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(1)

(2)

Nenhum

ver
co-

on-mo a

in(1)

(2)

MACHADO 
op. 

Idem.

Todos los rosales 
daban sus aromas, 
'todos los amores 
amor entreabria.

cit., 
Ibidem -

Y en aquella noche 
de fiesta y de luna, 
noche de mis suenos, 
noche de alegria, 

el hada más joven 
besaba mi frente..., 
con suzlinda mano 
su adiós me decía...

So el chisporroteo 
de las luminárias, 
amor sus madeías 
de danzas tejla.

aue he visto 
desde los brazos de mi madre uh dia.w

«Galerias" - V - "Sueno infantil", 
p. 719.

VII - in op. cit., p. 721.

Y en una estrofa de agua 
todo el cantar seria :

"Ya sé que no responden a mis ojos, 
que ven y no preguntan cuando miran, 
los vuestros claros; vuestros ojos tienen 
la buena luz tranquila, 
la buena luz del mundo en flor,

dos poemas que acabo de transcre- 

seria tão belo e significativo se lhe faltasse o dom 

de aparentar naturalidade, despretensão, inocência, 
A 

expressão de um lirismo brotado da inconsciência,

Si yo fuera un poeta 
galante, cantaria
a vuestros ojos un cantar tan puro 
como en el marmol blanco el agua limpia.



uma

neira e uma mascara.

0

de

a

//..

cobridoras". 

é não saber

mas que ge- 

talvez,

problema de toda a psicologia humana po

de ser o mais perigoso e também o mais rico em conseqtencias 

e ensinamentos. Os motivos das ações humanas são muito di

fíceis de revelar, porque à diferença de todas as outras 

manifestações e acontecimentos, as motivações reais das 

ações humanas não se apresentam ã percepção sensorial.

Supor a possibilidade de una previsão com 

relação a um conflito psíquico é admitir a existência no ho

mem de uma espécie de observação interior capaz não só de 

compreender, mas também de adivinhar as motivações que 

subjazem às ações tanto razoáveis como as insensatas. 

Isto seria talvez uma suposição difícil de ser admitida, se 

ela não se deixasse verificar pelo funcionamento geral da 

alma humana. E este é o caso. Existe uma espécie 

observação íntima, tão intuitiva e pré-consciente como 

que se encontra na irracionalidade dos mitos, 

ralmente é negada - o que pode significar, talvez, que 

ela contenha algum elemento que deva permanecer oculto.

de as palavras parecem ter fluído sem que se tivesse tido 

de escolhe-las, dentre muitas, ou de juntá-las cuidado

samente, uma por uma, conscientemente. Falar dessa ma- 

eficacíssima máscara. São recordações **en- 

Deixar-se falar assim, através do Outro, 

que ele esta nos determinando e revelando.
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humana

Todo

0

zado por ser

cada

querer

esse exame mo

ura

0

seja para controlar

a in-

e

de agir.

//..

e a partir das 

com relação a ele.

segundo seu sentido
está ligado a análise desse sentimento de culpa.

Toda a psicologia humana pode ser desenvol
vida a partir de um sentimento de culpa, 

diferentes reações do homem 

o simbolismo que o mito encerra, 

oculto,

que, sem se dar conta, 

rante toda a sua vida, 

Essa perscrutação, 

tivo de culpa ou de vergonha;

adaptativo e

vações humanas, 

trar, dessa forma, um meio de se impor ou de se defender. 

Pode-se dizer que essa introspecção sombria de suas pró

prias motivações, assim como a observação objetiva, 

terpretação das ações dos outros, são a razão da grande 

parte da vida humana; elas são o cuidado mais constante de 

cada homem e a razão mais secreta da sua maneira de ser

homem jamais cessa de, du- 

perscrutar seus motivos, 

íntimo, hão á, em si, 

ela é, antes de tudo,

fenômeno adaptativo e, como tal, tão elementar e natu

ral como e elementar e natural o instinto.

homem não poderia subsistir sem esse escru

tínio da intenção de suas atividades,

suas próprias ações, seja para projetar na psique de ou

tro os conhecimentos assim adquiridos com relação às moti- 

a fim de poder interpretá-las e de encon-

funcionamento da psique humana é caracteri- 

ainda em nossos dias por um fenômeno que,

recalcado, não deixa de ser menos evidente : o fato de
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e faz ca-

o

as suas

causas»

e

ser

te,

com

doentio, 

vel.

Entretanto, 

da certeza do instinto;

imaginariamente, 

inconfessáveis, porque, pressentidas como in- 

obrigam-no à falsificação racionalizada das

mais das vezes,

culpa. Entretanto,

porque o amor-próprio, 

do Ego em seu estado Ideal, 

cure a intuição das intenções inconfessáveis 

e que busque justificá-las com razões 

timidade.

Esse ver-se interior é, nas mais das vezes, 

porque possui um caráter automático e incontrolá- 

Ele se dá num nível abaixo do consciente, 

so omisso da lucidez e da objetividade que caracterizam 

pensamento consciente, sobrecarregado de afetividade.

o ser humano não pode se eximir 

e, para se adaptar à vida, ele 

deve evoluir em direção ao conhecimento de suas necessida

des e desejos secretos, lias a dificuldade dessa evolução 

faz com que o homem procure se refugiar na afetividade, 

que permite que ele justifique, 

intenções 

confessáveis,

A essencia necessária e adaptativa de uma pers

crutação interior se junta um caráter de simulação, de men

tira, de deformação, que se torna a causa do sentimento 

de culpa que, por ser percebido como tal, é recalcado 

resulta em angústia.

A extinção desse sentimento de culpa pode, nas 

conseguida através da confissão da 

o recalcamento é a reação mais freqtten- 

a auto-estima, a conservação 

fazem com que cada homem pro

que suspeita 

de uma falsa legi-
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humana se encarre-gens.

ga de

zoes

//..

psíquica, 

e se liga às ações 

sendo a intuição de 

em contrapartida,

Este sentimento só poderia ser conseguido pelo 

sentimento contrario ao da angústia proveniente da culpa re

calcada; seria o sentimento de tranquilidade relativa que 

responde ao conhecimento e ã aceitação dos motivos e a orien

tação das ações de forma a, se não neutralizar a causa, pe

lo menos reduzir o sentimento de culpa.

0 primeiro caminho para a superação do conflito 

determinante da angústia ê buscar-lhe as verdadeiras ori-

Nesse sentido, a própria natureza

facilitar o caminho.

Às conseqttencias dessa preocupação constante 

que se dá aquém da consciência são da mais alta importân

cia, tanto para a vida humana em geral como para a criação 

e interpretação dessa imagem de vida que é a arte e que são 

os mitos. Se as motivações são ocultadas, as ações só o 

podem ser, e o resultado dessa falsificação repercute de 

modo a tornar a vida humana mera frustração.

Ao amor-próprio que recalca as verdadeiras ra- 

corresponde um sentimento que se opõe à mentira vai

dosa com relação a si mesma, falta essencial do homem. Es

se sentimento de culpa pode ser tomado como uma advertência 

quanto à ruptura da integridade psíquica, ocasionada pe

la inautenticidade dos motivos humanos, 

decorrentes desses motivos falsos, E, 

um erro vital, a culpabilidade implica, 

a hipótese de uma direção sem culpa do sentido da vida.
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que tem, uma

0 que

que nos vem

proscri-fragmentariamente,

//..

dificilmente 

por si só.

confusa, 

ta.

para onde são lança- 

a psicologia se preo- 

através de um trabalho de objetivação, 

como ponto de partida, uma explicação mítica.

Que são os mitos se não imagens, interpreta

ções simbólicas da própria vida ? Assim compreendidos, os 

mitos propõem à psicologia o seu problema mais essencial, 

e em lugar de desviar-se ante o abismo da subjetividade, 

que são as camadas profundas da alma, 

dos os motivos não aceitos pelo Ego, 

cupa com desvenda-los

A tensão que caracteriza os poemas de SOQp, por 

mais tranqtíilo que um poema possa parecer, quando tomado 

isoladamente, 

um poema de £?GQP 

se busca ocultar está latente.

que um poema possa parecer, 

não passa despercebida. Mas, 

pode ser explicado

Ê a história, 

cortada a «golpes”,

Una história onde o próprio sentimento de angústia

0 conjunto desses sentimentos, que vão desde 

o temor da verdade à tentativa de aceitação tranqffi-la dos 

motivos da culpa, constitui uma instancia inerente ao fun

cionamento do psiquismo humano. E em lugar de ser a conse- 
qflência de uma prescrição sobrenatural, essa instancia 

existe como centro visionário onde se forma uma imagem míti

ca do sentido da vida.



reprimidas ou suprlmi-

claramente,
porque se renovam

efeitos de ma

«frustra*’.

lize insatisfatoriamente, o

gir

se a

o

GOeu de0 se

ele nos fogefugindo de si mesmo,
fingindoaxa como

ele nos sugere
ele nos confunde e engana com a suamesmo;

//.

buscar-se,
falando-nos,

por um sentimen- 

Angústla

defende das mais diversas 

e só nos dei-

Seja porque não se realize ou porque se rea- 

eu de SGOP não só parece fu- 

de un auto-enfrentamento, como resiste a revelar-se 

Como se essa resistência ao desvendamento fos-

mento maior : o conhecimento, 
consciência da própria verdade.

engloba e determina, mas sim como efeitos, 

não possível realização, ou de uma realização

parece servir de máscara, «encobrir** sentimentos, emoções 

e traumas de raiz. Una história feita de rupturas, de cor

tes, como un corpo mutilado. Daí poder chegar-se à conclu
são de que as causas dessa angústia, 

das, possam ser explicadas, grosso modo, 
to mais genérico e amplo de angústia existencial, 

existencial cujo princípio e fim não se divisam

na imanência de um desejo jamais satis

feito, ou de um desejo aplacado insatisfatoriamente. Daí 
também eu julgar que esse sentimento de angústia existencial 

assim como o sentimento de solidão 
do outro inacessível, 

não

, a busca de si mesmo, a 

a busca de Deus, hão são, ou melhor, 

podem ser tomados como as causas do sentimento que os

diretamente, 
medida de autodefesa encontrada para evitar um sofri- 

ou melhor, a tomada de

formas :
indício para seu conhecimento a fuga;

o esquecimento e a perda de si
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ou que mostram
ele nos enco-

no sintoma.

cuja identi-

hão

Poemas
aquele

no outrozar-se

cons-
usando um

a

no interior,

//..

Ê unicamente através dessa sua fala que 
se pode tentar apreendê-lo, no sintoma. E é através des
se "ser ou não ser* que o eu de SGOP pode chegar a nós 
apenas como uma hipótese, uma possível vida, 
dade, constituída em golpes, em cortes, em rupturas, em 
fragmentos, hão pode ser apreendida integralmente.

fala; dividindo-se ou multiplicando-se, ele nos faz andar 
por labirintos e galerias que nao têm saída, 
uma saída equívoca; e, voltando à infância 
bre as verdadeiras razões do adulto.

0 título do primeiro poema de SGQP 
titui já o primeiro símbolo. Nesse poema, 
dos recursos de despersonalização, Machado passa ao "via- 
jero” a característica de sujeito principal. Através 
de ma fusão entre os elementos exteriores e a suposição 

do que passará na alma, no interior, do querido irmão

A lírica de Soledades, Galerias y Otros 
se desenvolve em torno de um conflito principalj 

que sofre o ser ante a sua impossibilidade de reali-
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está de volta. Sua viagem não
foi

irmão.

e

//..

para a volta do 

que ha- 

muito 

épo-

fellz.

Ha um avanço no tempo,

Se o poema foi inspirado no irmão Joaquín, 

via viajado para a Guatemala 

cedo para que tenha já a cabeça

0 "viajante"

Hoy tiene ya las sienes plateadas 
un gris mechon sobre la angosta frente; 
y la fria inquietud de sus miradas 
revela un alma casi toda ausente.

Machado vai usar em "EI viajero” a mesma 

técnica que anteriormente mencionamos com relação ao poema 

dedicado ao pai, onde há uma tentativa de identifica

ção do pai com o próprio Machado, junto com as caracterís- 

ticas provavelmente reais do pai.

Não é possível identificar o "viajero” com 

o próprio Machado pela descrição física com que o narrador- 

yo poético o caracteriza. Ainda sendo possível a existência 

de "sienes plateadas" e de um "gris mechon" o que distin

gue o outro é a "angosta frente".

e voltou em 1902, 

encanecida. Eh 190J,

que voltou, Machado estabelece uma relação entre o eu poé

tico o a sua penetração, sua tentativa de intuição dos se& 

timentos e sensações que atravessam a alma do outro observa

do.
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Machado

assim

o

a

porque a

tou sem ter realizado o seu sonho infantil. aqui.

uma

ou-

turas. Outros

seja porque esse

ca da edição de Soledades, 

Joaquín era mais novo.

//..

jante.

viagem não

«EL canto de amor y muerte de Antonio Macha- 
cit., p. 221.

(l)Cf. AGUIRRE, J.M. 
do", in op.

Infantil, 

eu creio,não se refere apenas ao sonho de grandeza que 

criança pode ter.

Na poesia de Machado, "el viajero", 

como *el camino" o "caminos" e palavras do mesmo campo 

semântico aparecem com um significado quase evidente. Via

jante I aquele que parte temporariamente ou definitivamen

te de um lugar para outro. 0 viajante de "EL viajero" 

partira para m país distante, em busca de um ideal, da 

realização de um sonho. E já está de volta.

gou. De qualquer maneira, 

é o caminho que, na vida, 

o que e o mesmo que dizer, 

possível que voltem fracassados, 

ram o país ideal dos seus sonhos,

Este primeiro poema de SGOP é, como diz J.

M. Aguirre, uma antecipação do que seria toda a experiên

cia vital do eu poético : a confissão do fracasso do via- 
Ê, pois, um poema de frustração, 

levou à realização do sonho. 0 "viajero” vol-

Uns sonham com serem grandes heróis, 

tros sonham com grandes riquezas, outros com grandes aven- 

Uns partem porque o desconhecido os atrai.

simplesmente para encontrar a felicidade que ainda hão che- 

a viagem, o caminho encetado, 

levará à realização de um ideal, 

à própria realização. Ê bem 

seja porque não encontra- 

país

contava com 28 anos e
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jamais existiu senão em sonhos. Outras vezes porque parti-

mesmo saber que consistia a idealidade desseem

e também simbólico.0 «infantil» do sonho

em

este é um detalhe abso-

vida. toda

vez que sonha,

k

o ir-

Atesta estreita.

quasealma,

toda ausente,

trou Machado,

ram sem 

país.

Se Machado aproveitou a volta de Joaquín, 

que partira para a Guatemala em busca de maiores possibi

lidades de realização profissional, 

lutamente irrelevante. Viajantes somos todos no caminho da 

Viajante é o homem sempre. Toda vez que luta, 

toda vez que se esforça em busca da realiza

ção de algo que lhe traga a felicidade, A busca da felici

dade é a razão mais natural de uma vida normal.

No poema, na sala familiar sombria, 

mão já está de volta. 0 irmão tem as fontes prateadas e uma 

testa estreita e já o primeiro detalhe da 

despersonalização que Machado realiza. Afasta o referente 

da sua pessoa empírica. Por outro lado, o eu poético, ana

lisando as atitudes do irmão, encontra uma fria inquietude 

no seu olhar, E a essa inquietude atribui uma distância da 

uma alma que não está quase ali, está longe, 

como a alma ausente em que sempre se encon-

Pode ser simplesmente a credulidade, a ingenuidade de pen

sar que se acharia o país ideal, ou pode estar relacionado 

a raízes ainda mais anteriores à própria infância.
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quadropara um

que nos faz ver

rostoo

momentos de

colocado sempre como obser-

//..

com o estado de alma,

passado que volta a se desenrolar na mente do narrador, 

k tarde, através dos úmidos cristais, isto é, do pre

sente mais lúcido, se desenha, e, no fundo da consciên

cia, isto é, no espelho onde o eu a imagina, 

do ixmão se ilumina. vêm-lhe è consciência, por certo, 

felicidade passada.

Numa tentativa de intuir o que se passa na 

alma do irmão, o eu poético,

0 que acontece quanto a corrente da cons- 
A 

ciência do narrador que analisa as atitudes do irmão ? 

ELa se desvia da percepção da alma quase toda ausente do 

irmão, ou seja, da tentativa de intuição da interiorida

de do irmão, para o ambiente exterior, 

diferente, referente à natureza. Como se num envolvi

mento de participação mística a natureza contribuísse pa

ra a definição ou a qualificação do estado de alma. 

No entanto, mais do que esse significado claramente ma

nifesto, insinua-se outro, latente, 

as folhas outonais que se desfolham no parque seco e ve

lho não como a participação e afinidade da natureza 

mas como uma imagem metafórica do

Deshojanse las copas otoãales 
del parque mustio y yiejo, 
La tarde, tras los humedos cristales, 
se pinta, y en el fondo del espejo, 

el rostro del hemano se ilumina 
suavemente, 4 Floridos desenganos 
dotados por la tarde que declina ?
4 Ânsias de vida nueva en nuevos anos ?



z7h/..

vador

se não fe
liz,

teriamOu seja,

desenganos

o

vazio do momento presente em que a alma nem se pode sentir ?

Seria aquele
rosto iluminado

uma vida nova

novas

Ou estaria o irmão lamentando a juventu

de perdida, qual pobre lo-a

morta ?

ta rde?

resultar em nada estava sendovamente e

mais forte do que o desejo de que ela voltasse ?

//..

juventude que longe ficou, 

Temeria que a branca juventude nunca vivida

so, 

na ?

i Lamentara la juventud perdida ? 
Lejos quedo - la pobre loba - muerta.

L La blanca juventud nunca vivida 
teme que ha de cantar ante su puerta ?

a branca juventude voltasse 

já para vivê-la ? Ou porque o medo que ela pudesse no

na o vivida

E o eu poético continua a tentar intuir, 

adivinhar o que se passa na alma do irmão : 

um indício de ânsias, 

em novos anos ? Isto é,

Serão, aca- 

pela tarde que decli-

de esperanças de 

as recordações fe

lizes de um passado que não foi feliz despertariam 

ilusões ?

rar e reflorir por novos sonhos ? Ou seriam os mesmos de
senganos mais possíveis de florirem e de dourarem ante

que analisa as atitudes, se pergunta sobre a ilumi

nação do rosto, essa expressão de um momento, 

pelo menos de agradavel recordação :

desenganos floridos e dourados

ba, 

voltasse a cantar ante a sua porta ? Por que temeria que

Porque seria então

os desenganos perdido o efeito dos 

ao aproximar-se a noite que pode fazê-los dou-
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Sorriria o irmão

sonho enquanto
o sonho perdura e se pode prosseguir em sonhos - qual

inflada de vento e luz a
branca vela ?

de inter

rogações. A partir da quadra seguinte,

desaparecem.

ama re-

rodarem, as

Ou se-brancas rosas.que tornam a dar suas

traz novas esperanças, es

se a natureza

recordado, por que o presen-

dolorido ?se tornate

//..

um sonho hão encontrada,

que animou a viagem,

las, 

roseiras

0 irmão tem visto as folhas outonais, 

os perfumados ramos do eucalipto,

4 Sonrle al sol decoro
de una tierra de un sueno no encontrada;
y ve su nave hender el mar sonoro, 
de viento y luz la blanca vela hinchada ?

ja, o passado, rememorado, 

peranças de um renascimento.

amarillas, rodar, 
ramas del eucalipt

se o passado,

É1 ha visto las hojas otonales, 
rodar, las olorosas 

ramas del'eucaliptus, los rosales 
que ensehan otra vez sus blancas rosas...

Até este ponto, o eu poético tenta perscrutar 

a alma do irmão e o faz através de suposições, 

as interrogações

nave que fende o mar sonoro,

ao sol de ouro da terra de 

isto e, sorriria ao recordar o

porque se é feliz

Seguem-se os versos mais ambíguos do poema.

Se a natureza é um estímulo para o sonho, 

e um estímulo de esperança de uma nova vida, 

é uma maneira de ser feliz,



276/,

É1 ha visto...

o su-

por-

A segunda leitura poderia ser :

anora o desconfia re-

o

//..

Sn primeiro lugar, 

sujeito do quarteto anterior,
dando ao período o mesmo 

se continuaria a pensar :

Y este do^or que anora o desconfia 
el temblor de una lagrima reprime, 
y un resto de virj,l hipocresla 
en el semblante pálido se imprime.

Machado joga com a construção sintática dos 

versos. Como estão dispostos os elementos das orações, os 

dois primeiros versos permitem várias leituras :

então, (el) reprime este dolor que anora o descon

fia el temblor de una lágrima. Mas, neste caso, 

jeito das orações seguintes não poderia ser o mesmo, 

que á um gesto de viril hipocrisia que se imprime no sem

blante pálido.

Y este dolor que (el) 

prime el temblor de una lágrima. Ou seja, e esta dor da 

qual ele tem saudade ou desconfia (que está para se repetir), 

faz com que reprima o tremor de uma lágrima. Ou então, e 

a própria dor, o próprio pressentimento da dor da qual ele 

sente saudade e que desconfia que faz com que reprima 

tremor de una lágrima. Daí o gesto de viril hipocrisia im

primir-se no semblante pálido.
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E há ainda uma terceira leitura possível :

que fazer com que o tremor de

como

para depois

a

//

De qualquer maneira, 

ao mesmo tempo, 

temer,

mo, 

prios sentimentos do eu poético* 

carar os próprios sentimentos

ma que rememora o passado, 

irmão. Entretanto, há, no 

interpretado, um indício de que o que houve foi,

uma identificação dos sentimentos do irmão com os pró- 

Se o eu poético quis mas- 

projetanto-os no irmão,

0 poema inteiro foi construído através da des

crição da tentativa de conhecimento dos sentimentos que pas

savam na alma do "viajero". 0 eu poético procura perscru- 

através de perguntas e respostas que se as- 

relacionadas ao tempo exte- 

e ao tempo interior - a al- 

A perscrutação é da alma do 

mesmo quarteto anteriormente 

no míni-

Y el temblor de una lágrima reprime este do- 

lor que anora o desconfia, ou seja, o tremor de uma lá

grima reprime a dor da qual ele sente saudade e que descon

fia que possa voltar. 0 que seria um tanto improvável, 

porque é mais fácil reprimir-se uma lágrima e mostrar no 

rosto uma hipocrisia viril, 

uma lágrima reprima a dor*

como explicar essa dor 

da qual, ao mesmo tempo, se pode sentir falta e desconfiar, 

isto e, temer, se não através do que a ela se ligou 

sentimento precedente, do qual se sente falta, 

temer que sobrevenha o mesmo ?

tar-lhe a alma 

sociam a construções simbólicas 

rior - no sentido manifesto -
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una identi-

desconfía...

na
0

gens

el tictac del reloj.

Se de

ou que pode

ser vista.

entretanto,

desviandofalam sem rumo,dos na sala divagam,

Kas,talvez a verdade do assunto que urge rx> retrato. na

//..

agora, 

to-

to da via.

De qualquer maneira,

De uma seriedade que esclarece,

este dolor aproxima os persona- 

ele também

Y este dolor que anora o

Nosotros divagamos, Após todo o silêncio su

posto durante o período de analise da alma do irmão, 

com a seriedade do retrato que esclarece, 

isto é,

Sgrio retrato en la pared clarea 
---- Nosotros divagamos.

En la tristeza del hogar, golpea
‘, Todos callamos.

Na parede há ura retrato que ainda se faz cla- 

Não se sabe de quem e o retrato, 

do pai,

porque o narrador revela que, com este, 

conhecia e sentia os sentimentos imputados ao irmão.

Provavelmente do pai, ou do 

é um retrato visto

partir desse indício, ele torna evidente que houve uma 

projeção dos seus próprios, ou, pelo menos, 

ficação dos seus próprios com os do irmão :

ro ou que aclara.

um homem ou de uma mulher.

avó, já mortos.

como serio.

0 indício está no demonstrativo. Parece-me, se houve uma 

intento de despersonalização do eu poético quanto à emoção, 

que o indício o trai, fazendo-o objeto da dor que ele atri

buiu ao irmão. Tratar-se-ia, no caso, de um ato falho, 

que denuncia que os sentimentos são os mesmos, ou então, 

que o eu poético projetou no irmão os sentimentos que 

verdade só a ele cabiam.
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tal-

//..
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0 relogio golpeia o 

já este silencio não é

É também sugeridor 

de repressão, de castração inclusive do próprio 

e da própria linguagem. Acentuando a passagem 

o tic-tac acentua também o sentimento do fracas- 

o sonho não viviso : a irrealizaçao, a juventude morta, 

do. E rompe inexorável a dispersão, o não pensar na vida, 

que se escoa no tédio e no nada.

tristeza do lar, golpeia o tic-tac do relógio. Não basta, 

então, a seriedade do retrato que interrompe e corta o sen

timento da dor. 0 tic-tac do relógio golpeia a tristeza do 

golpe do sentimento trazido pela rememoração do 

sonho do passado, outro golpe sobrevém como signo da pas

sagem do tempo. A consciência se dispersa entre o interior 

de si mesma e o exterior do ambiente especificado pelo nar

rador:

Serio retrato en la pared elarea.

En la tristeza del hogar, golpea 
el tictac del reloj.

É interessante notar a contlgttidade dos dois 

elementos nos enunciados. 0 que leva a associar o retrato e o 

ruído do relógio como fatores que, materialmente dissocia

dos, levam ao mesmo fim, por associação. 0 retrato se in

sinua como sendo o de um antepassado, o pai ou o avô, 

vez, cuja presença se faz ainda sentir pelo respeito que im

põe por sua seriedade. Todos se calam, 

silêncio, como golpeia a divagação, 

sugeridor de devaneio ou de rememorações, 

de corte, 

pensamento 

do tempo, 

a irrealizaçao,
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«um navio embriaga-

e

muito

é yma liberaçãO-da emoção,

é estranho que

tantas

uma

(1)

//..

fundi-las em sua

e algo muito diferente de querer fu-

se incumbiu de apagar os últimos tra-

Rimbaud regis-

quando é sistematicamente des-

Citado por HAlíBURGER. ™ 
op. cit.,

Poesia não 
fuga da emoção; 
mas uma fuga ga personalidade. ' 
aqueles que tem personalidade e emoções sabem o 
significa querer fugir dessas coisas.

(1)

~e yma liberação aa emoção, mas uma 
não e uma expressão da personalidade, 

Kas certamente apenas
“ - ----- qUe

"0n me pense«, anunciou Rimbaud aos amigos, 

em carta de 1871, e também «Je est autre". E, na mesma 

carta, ele declarou : «Le poete se fait voyant par un long, 

immense et raisonné dèrèglement de tous les sens«.

De acordo com Hamburger,

Eliot tenha se permitido repetir a palavra "fuga« 

vezes nesse contexto, porque é justamente esta palavra que 

torna a declaração «impessoal” uma confissão íntima. Trans- 

mutar personalidade e emoção pessoal, 

«correlação objetiva”

Para Eliot e ninguém mais, a impessoalidade 

funcionou e funcionou porque não era uma doutrina literária 

ou estética, mas uma necessidade pessoal. Segundo Hambur

ger, renúncia e autonegação impregnaram a sua obra, 

antes dele encontrar uma justificativa religiosa para elas.

¥. »!£ultiple personalities”, in 
, p. 127.

Mallarmé

los do eu empírico em suas últimas poesias, 

trou o que acontece a ele,

truído de modo a se tornar um veículo, 

do« para a poesia.
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(1)

que a compõem.

através1.

de uma ironia a res-2.

(1) MCf.

//..

traços

neiras

HAMBURGER. lí. *&ul tiple personalities«, in
op. cit., p. 127.

gir delas. Eliot realmente quis fugir, e já na época em 

que algumas de suas emoções eram de alegria e realização, 

a impessoalidade se havia tornado tão inseparável de sua 

pratica poética que ele dificilmente poderia aproveitá- 
las em poesia.

de um processo de deterioração intelec

tual da identidade; em consequência, o eu vai em 

busca da recuperação da identidade perdida;

através da desmoralização, 

peito de si mesmo, num manifesto complexo de in

ferioridade. Este masoquismo não implica uma per- 

da de motivação para a tendência ao outro, mas le

va ã renúncia, à fuga do objetivo para o outro. 

Masoquismo porque implica uma deficiência, um me

nosprezo no julgamento de si mesmo, sintomático,

Uma das características mais evidentes da 

despersonalização em SGOP é a desintegração da personali

dade pela quebra proposital da organização unificada dos

Essa desintegração se dá de duas ma-
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por outro lado, de um complexo de culpa*

já

e

essa

numa re-

(1)

MACHADO, A.(1) «Soledades” - III

//..

consciente, 

ma is

no entanto, 

e um tema constante.

Is vezes

Casos de reminiscência onde o eu do passado 

parece se aproximar do eu do presente são todos os poemas on

de a lembrança da mãe é explícita :

La plaza y los naranjos encendidos 
con sus frutas redondas y risuenas.

Tumulto de pequenos colegiales 
que al salir en desorden de la escuela 
llenan el aire de la plaza en sombra 
con la algazara de sus voces nuevas.

t Alegria infantil en los rincones 
de las ciudades muertas J...
J Y algo nuestro de ayer, que todavia 
vemos vagar por estas calles viejas •

e que

no passado, 

o encontramos no
é um velho tema da literatura de todos

A busca daquilo que se foi, 

não se é, esse eu perdido, esquecido, 

que hão podemos recuperar porque hão 

nosso eu de agora, 

os tempos. Para o escritor moderno, 

busca da identidade perdida

o eu poético busca, de forna 

esse eu que passou e que não pode reencontrar 

senão nas recordações. Outras, o eu do passado se 

aproxima do presente, numa recordação momentânea, 

miniscencia que ocorre repentinamente :

in op. cit,, p. 66a.



nunca,

(1)

ou em :

(2)

do seu eu do passado

(1)
(2)

MACHADO 
Idem.

cit

Outras vezes o eu poético vai em busca 

atrayes de rememorações :

., ? el alma nina J

En el ambiente de la tarde fiota 
ese aroma de ausência 
que dice a}, alma luminosa : 
y al corazon : espera.

Ese aroma que evoca los fantasmas 
de las fragancias vírgenes y muertas.

SÍ, te recuerdo, tarde alegre y clara, 
casi de primavera, 
tarde sin flores, cuando me traías 
el buen perfume de la hierbabuena, 
y de la^buena albahaca, 
que tenía mi madre en sus macetas.

Que tú me viste hundir mis manos puras 
en el agua serena, 
para aicanzar los frutos encantados 
que hoy en el fondo de la fuente suenan...

SÍ, te conozco, tarde alegre y clara, 
casi de primavera.

, A. «Soledades” - VII -, in op. cit., p. 66! 
«Galerias” - XXVII - «Renacimiento«, in op.

•> P. 752-733.

Galerias del alma., 
su clara luz risuena; 
y la pequena historia 
y la alegria de la vida nueva...

J Ah. volver a nacer, y andar camino, 
ya recobrada la perdida senda •

Y volver a sentir en nuestra mano 
aquel latido de la mano buena 
de nuestra madre... Y caminar en suenos 
por amor de la mano que nos lleva.
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(1)

(2)

Los mirtos talares

(3)

(1)

//..

(2)
(3)

"Galerias" -

ÍÍ5P. 668.

Yo s§ que tu claro cristal de alegria 
ya s^po del arbol la fruta bermej^; 
yo se que es lejana la amargura mia 
que suena en la tarde de verano vieja.

La fuente cantaba : - i Te recuerda, hermano, 
un sueno lejano mi canto presente ?
Fue una tarde lenta del lento verano.

Y podras conocerte, recordando 
del pasado sonar los turbios lienzos, 
en este dia triste 
con los ojos abiertos.

En el solitário parque, la sonora 
copla borbollante del agua cantora 
me guio a la fuenje. La fuente vertia 
sobre el blanco marmol su monotonia.

Es una tarde cenicienta y mustia 
destartalada como el alma mia;
y es esta vieja angustia 
que habita mi usual hipocondria.

La causa de esta angustia no consigo 
ni vagamente comprender siquiera; 
perç recuerdo y. recordando, digo :
- Si; yo era nino, y tu, mi companera.

De toda la memória, solo vale 
el don preclaro de evocar los suenos.

JíACHADO, A. "Galerias" - XXVIII - in op. cit., p. 7J3- 
T&.

Idem. "Soledades" - VII - in op. cit
Idem. Ibidem - VI - in op. cit., p. i

i Recuerdas, hermano 2 
que ves sombreaban los claros cantares 
que escuchas. Del ,rubio color de la llama, 
el fruto maduro pendia en la rama, 
lo mismo que ahora. i Recuerdas, hermano 2
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ca

UáJl. OWàíIL/XQ M U.O vG UUv m

en noches de estrellas y luna

Apuntes" - VII -(1)

//..

Uh vino jisueno me dijo el camino. 
Yo escucho los áureos consejos del virx>, 
que el vino es a veces escala de ensueno. 
Abril y la noche y el vino risueno 
cantaron en coro su salmo de amor.

MACHADO, A.
in op. cit

La casa y la clara ventana florida, 
dg biancos jazmines y nardos_prendida, 
mas blancos que el blanco sonar de la luna.,.
- Senora, la hora, tal vez importuna...
4 Que espere ? (La duena se lleva el candil.)

Ya sé que seria quimera, senora, 
mi sombra galante, buscando a la aurora 
en noches de estrellas y luna? si fuera 
mentira la blanca nocturna quimera 
que usurpa a la luna su trono de luz.

í Oh dulce senorat más cândida y bella 
que la solitaria matutina estre^la 
t^n clara en el cielo J4Por que silenciosa 
o is mi nocturna guerelia amorosa ?
4 Quién hizo, senora, cristal vuestra voz ?...

  , (1)
4 Acaso os parece mi gesto anacrónico ?

EL vuestro es, senora, sobrado laconico.4 Acaso os asombra mi sombra embozada ? de espada tendida y toca plumada ?4 Sereis la cautiva del moro Gazul ?...

«Humorismos, Fântasías, 
p. 707 e 708.

La calle copiaba, con sombra en el muro, 
el paso fantasma y el sue no maduro 
de apuesto embozado, galán caballero : 
espada tendida, calado sombrero...
La luna vertia su blanco sonar.

A tendencia a subestimaçao própria se verifi- 

em todas as expressões depreciativas com que o eu poéti

co se refere a si mesmo : «histrión", "histrión grotesco”, 

bufón", «fantasma irrisorio”, "oscuro rincón que piensa", 

"guitarrista lunático", "borracho melancólico", "pobre poe

ta en suenos", e também na atitude anti-don juanesca de 

"Fantasia de una noche de abril" :
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ocorre quando :

1.

2.

ras,

de "Soledades «,

De um

//..

Exemplos do primeiro caso são as reações do 

eu poético nos poemas X e XV,

ha a atenção para um pormenor insignificante como 

meio de evitar respostas que possam ser revelado- 

ou então pode ocorrer a projeção da emoção

e ao mesmo tempo uma racionalização.

Outro claro recurso de despersonalização é o 
A

caracterizado pela dispersão da consciência, que geralmen

te se efetua através de um mecanismo de deslocamento, 0 

deslocamento, neste caso de dispersão,

há a substituição de uma resposta por outra; á o 

que ocorre, quase sempre, quando há uma frustra

ção do objetivo : o eu se desvia da sua primeira 

intenção em direção ao objeto;

Os casos de dispersão da consciência através 

do desvio da atenção são aqueles em que se verifica um esta

do de alheiamento, de distancia, de não presença do eu.

Nas mais das vezes a dispersão denuncia a existência de 

disposições quase que simultaneamente antagónicas, 

lado está o comportamento de quem duvida, de quem teme, de 

quem hesita ante uma situação; de outro lado, está o com

portamento de quem nega, de quem se distancia do sentimen

to e da emoção, de quem não se entrega a tensão dramática. 

Não se chega a saber se são disposições de espírito perten

centes a uma mesma pessoa ou se são manifestações próprias 

de personalidades diferentes.
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irónico, de :

(1)

lado

Como conciliar essa atitude de cepticismo, de

aparente apatia e indiferença com :

(2)

essa indiferença,

(1)

(2)

//..

Un golpe de ataúd en ti erra es algo 
perfectamente serio.

SACHADO, A. "Soledades” - IV - ”En el entierro de un 
amigo”, in op. cit., p. 663 e 66I4.

Idem. "Del Qamino" - XVI - in op. cit., p. 688.

Como explicar o tom cínico,

Como compreender, por exemplo, a espécie de 

apatia, de indiferença, de cepticismo ante a certeza con

creta e inexorável da morte ? Como responder à dispersão 

da consciência que se encontra em poemas como ”En el entie

rro de un amigo", entre versos como :

Como explicar essa apatia, esse cepticismo, 

que não se logra nunca compreender de todo

Tierra le dieron una tarde horrible 
del mes de Julio, bajo el sol de fuego.

A un paso de la abiejta sepultura, 
había rosas de podjidos pétalos 
entre gerânios de aspera fragancia 
y roja flor. El cielo 
puro y azul. Corria 
un aire fuerte y seco.

que rompe a expectativa de um estado de ânimo triste e deso- 

através de uma expressão que dá à situação dramática 

uma visão grotesca ?

son las desesperantes posturas que toijamos 
para aguardar.... Mas ELla no faltara a la cita.
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essa

//..

deso

Estas reações antagónicas são a evidên

cia de uma personalidade alternante, ou são a mostra de 

que o mesmo indivíduo pode apresentar múltiplas personali-

se resultaram de un estoico amadurecimento ou de uma amarga 

conscientização de que a maior e mais certa possibilidade 

de nossa existência é a de sermos-para a morte ? E de

pois conciliar esse estoicismo resignado com o tédio, a 

angústia de espera, a desesperação pela juventude não vivi

da, a angústia que resultou de uma busca frustrada, 

ansiedade que consiste numa espera indefinida e sem objeto 

concreto ?

como

Esse critério de criação comple- 

assim como as próprias declarações de Machado, 

me autorizaram a ver o mesmo procedimento na criação do eu 

poético de SGOP. ou seja, a característica de complemen

taridade. Complementaridade no seu justo sentido, isto é,

ou seja,

Complementaridade no seu justo sentido,

já foi visto, durante o longo decorrer 

da parte inicial desta dissertação, um dos recursos princi

pais da despersonalização em Machado : a criação de persona

gens apócrifos. Na criação das personalidades fictícias de 

Juan de Kairena e de Abel Martin, que foram cs apócrifos 

focalizados, Machado deixava claro a utilização de uma mes

cla de características suas e de características que acredito 

Os apócrifos foram seres complem.en- 

seja este considerado como homem, 

poeta ou como filósofo, 

mentiria,

não terem sido suas, 

tários de Machado,
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ou que qua
se se fbi,

rar-se dela»

//

209 /..

naquilo que Dão se foi, 
ou que se poderia ter sido»

crifos,
cias, talvez, 
possibilidades, Machado poderia ter vivido» 
busca de si mesmo

o aspecto ou a manifestação diferente de um mesmo fenôme- 
Oomo mesmo fenômeno, Machado se complementariza no 

seu outro, o eu poético de gqpp. a criação dos apó- 
como a criação do eu de gGQP, foram experiên- 

de busca de si mesmo nas vidas que, como 
Ou seja, a

Bu disse ante rio mente que SQQP girava 
em torno de um conflito central» Pois bem, qual é ou 
quais são as causas desse conflito central ?

No caso de ”A carta roubada”, o conto de 
Poe analisado por L&can, a cadeia de significantes é a 
carta e seu conteúdo, pois são a carta e o seu conteúdo 
que decidem os movimentos de todos os que pretendem apode- 

Oomo causa da ação e da situação dos sujei
tos envolvidos, a carta atua como verdadeiro sujeito» Por
que é ela que age, determinando a ação dos envolvidos» 
Fbrma-se, no conto, aquilo que Freud chamou de automa
tismo de repetição, onde a situação dos sujeitos - si
tuação de vantagem ou de desvantagem em relação à posse 
da carta se revesa nuna repetição intersubjetiva, tal co
mo nun jogo o manejo das peças coloca os parceiros em si
tuação privilegiada ou não, dependendo do lugar ocupado 
pelo puro signlflcante. No conto de Poe, o slgnlfican- 
te primordial é a carta»
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Fuga do obje-

mundo interior)

como frustração do objetivo ocorreA fuga,

nos poemas x

en el encanto del mirador florido,

"Soledades* - XV - In op. cit,(1) MACHADO, A. P. 675.
//..

No caso de fiSQJE, quais são os sintomas que 

caracterizam o comportamento do eu poético ?

A frustração do objetivo ocorre quando há 
uma falha do esforço em apreender o conteúdo intencional, 

de modo que, ao invés de a mente conseguir o contato com 

o dado externo (da realidade exterior) ou interno (do 

e alimentar a tendência determinante do

L No ves, en el encanto del mirador florido, 
el ovalo rosado de un rostro conocldo ?

La imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, 
surge o se apaga como daguerrotlpo vlejo.

Suena en la calle sólo el ruido de tu pasoj 
se extlnguen lentamente los ecos del ocaso.

t Oh angustia J Pesa y duele el corazon. i Es ella 
No puede ser... Camina... En el azul, la estrella.

(1)

A cadeia de slgnlficantes é identificada 
através de todos os sintomas que podem explicar-se pe

lo aparecimento ou desaparecimento, ou mesmo pela tran^ 

formação de um deles.

ato, ela, a mente, malogra no vazio ou se desencaminha 

em direção a outro objetivo acidental.

Bn primeiro lugar, a fusa, 

tivo e fuga ã tomada de consciência.
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(1)

recusa à tomada de conscien-A fuga como
cia ocorre em :

(2)• •• • •

como sintoma do eu poé-Sn segundo lugar,

p. 670 e 671.
p. 665.

//

(1)
(2)

A la desierta plaza 
conduce un laberinto de c^llejas. 
A un lado, el viejo paredon sombrio 
de una ruinosa iglesia: 
a otro lado, la tapia ílanquecina 
de un huerto de cipreses y palmeras, 
y frente a mi, la casa, 
y en la casa, la reja, 
ante el cristal,que levemente empana 
su flguril|a placida y risuena. 
Ne apartare. No quiero 
llamar a tu ventana... Primavera 
viene - su veste blanca 
fio ta en el a ire de la plaza muerta 
viene a encender las rosas 
rojas de tus rosales... Quiero veria...

rdían : 
an.

MACHADO, A. “Soledades" - X - in op. cit 
Idem. íbidem - VI - in op. cit», p. 665.

z Fue una clara tarde del lento verano. 
tu venías solo con tu pena, hennanoj 
tus lábios besaron mi linfa serena 
y en la clara tarde dijeron tu pena.

Dijeron tu pena tus lábios que a 
la sed que ahora tienen, entonces teni

- Adiós para slempre, la fuente sonora, 
delzparque dormido eterna cantora. 
Adios para siçmpre; tu monotonia, 
fuente, es mas amarga que la pena mia.



caracteriza-o una atitude

a

como
no poema

(1)• • • ••

está sugerida,a ambivalênciaOutras vezes, como no poe
ma :

Amada

(1)

//..

tico, caracteriza-o uma atitude de ambivalência que, 
de algixna maneira pode ser relacionada ao sintoma de dis
sociação da personalidade»

Ou seja,
As imagens conduzem a essa am-

••• Y era el Amor, como una roja 11ama...
- Nervlosa mano en la vibrante cuerda 
ponía un largo suspirar de oro,
que se trocaba en surtidor de estrellas -•

• •• Y era la Muerte, al tjombro la cuchllla, 
el paso largo, torva y esqueletlca
- tal cuando yo era nino la sonaba -•

MACHADO, A. "Soledades" - XIV - "Cante bondo", in op. 
cit., p. 675.

Amada, el aura dice 
tu pura vfste blanca... 
No te verap mis ojos; 
f mi corazon te aguarda '

EL aura me ha^traído 
tu nombre en la mananaj 
el eco de tus pasos 
repite lazmontana... 
No te veraç mis ojosj 
| mi corazon te aguarda J

En las sombrias torres 
replcan las campanas... 
No te verap mis ojos;
( mi corazon te aguarda l

Como exemplo de ambivalência se tem, em SGOP, 
correlação amor-morte. Ou seja, a morte está 

sempre associada ao amor.
bivalência, que as vezes se expressa claramente, 

"Cante hondo" :



(1)• • • • •

essa amada

referido anterior-
mente,

numa quente noite de verão :

p. 672.(1) MACHADO, A. “Soledades* - UI - in op, cit

//<

No poema "Cante hondo", 

o amor e a morte estão sugeridos como alegorias pe
los acordes de uma guitarra,

e termina sugerindo seja 
e esperada a morte.

Los golpes del martillo 
dicen la negra caja; 
y el sitio de la fosa, 
los golpe§ de la azada,., 
No te veraç mis ojos;
l mi corazon te aguarda |

>u£'vu, devanando 
y la tristeza,

abierta

0 poema Inicia com a sugestão de uma amada ainda não alcan

çada, apenas ideal, 

não alcançada

,,, Y era el Amor, como una roja llama..,
- Nerviosa mano en la vibrante cuerda 
ponia un largo suspirar de oro,
que se trocaba en surtidor de estrellas -,

,,, Y era la muerte, al hqmbro la cuchilla, 
el paso largo, torva y esqueletica
- tal cuando yo era nino la sonaba -•

Y en la guitarra, resonante y trémula, 
la brusca mano, al gçlpear. fingia
el reposar de un ataud en tierra,

Y era un plácido solitário el soplo 
que el polvo barre y la ceniza avlenta*

Yo meditaba absorto 
los hilos d§l hastio 
cuando llego a mi oído, 
por la ventana de mi estancia,

a una caliente noche de vera no, 
el planir de unazcopla soSolienta, 
quebradazpor los tremolos sombrios 
âe las musicas magas de ml tierra.
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es-

£ o canto se torna ainda mais insisten-

(1)

ciones »,

a

•Soledades* - XI -, in op. cit p. 671.MACHADO, A*(1)

//..

e queixosa, 

entre o amor e a morte, 

pontaneamente vulnerável

ao cair a noite, 

te :

Mi cantar vuelve a planir 
•Aguda espina dorada 
quien te pu^iera sentir 
en el corazon clavada.»

Yo voy sonando camlnos 
de la tarde. Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encipas J... 
1 Adonde el camino ira ? 
xo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero,.. 
- La tarde cpyendo esta -• 
•En el corazon tenia z 
la eçpina dezuna pasiónt 
logre arrancaimela unzdla, 
ya no slento el corazon.»

A mesma música parece estar no poema XI, 

como viajante, o eu poético percorre os caminhos 

sonhando :

Ou seja, o poema traz a angústia patética 

a dor da solidão na sensação compreendida 

e a alma do eu poético está 

a essas emoções.

onde, 

da tarde,

As coplas queixosas do poema II, de •Can- 

intitulado "De la vida» - "Coplas elegíacas» -, 

tem a mesma feição breve, o tom de nostalgia amarga, ti

midamente burlão e ao mesmo tempo desesperado. Essas es

trofes cantam a esperança da felicidade inalcançavel,
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wn desejo sempre insatisfeito e insaclé-tristeza de sentir

a ilusão es-o pesar do amor,

en la rama no alcanzo, 
de quien el fruto ha mçrdido 
y el gusto amargo probo l

(1)

0insatisfeito -
E

um hu-re

triste,no

riso»tristeza

"Canciones" - II - "De la vida" - "Coplas(1) MACHADO
elegíacas", in op. cit», p. 692 e 693.

//

mor que se insinua 

um motivo de

• Ay del noble peregrino 
que s§ para a meditar, 
despues de largo camino. 
en el horror de llegar 1

t Ay del galán sin fortuna 
que ronda a la luna bella, 
de cuantos caen de la luna. 
de cuantos se marchan a ella J

1 De quien el fryto prendido

vel, a monotonia da vida, 
condida»

t Ay de quien bebe, y, saciada 
la sed, despjecia la vida : 
moneda al tanur prestada, 
que sea al azar rendida 1

Encontra-se nestas coplas o pranto do amor 

a ânsia de amar e ser amado -• 0 eu poético 

expressa a angústia de viver à espera do amor» E como ocor- 

à tristeza se mescla o humor, 

mais triste, que faz da própria

f Ay del que llega sedlento 
a ver el agua correr 
y dice : La sed que slento 
no me la calma el beber 1

em outros poemas,
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A ambivalência amor-morte

tanto sti

na realidade

E não"la rubia®

(1)

9

parecem

Hachado tal-

plexa,

num
com

um

in op. citde «Cauciones",(1) Cf.

//

e presen- 

como visão fantas-

p. 6?0.

sugere o amor pacato, 

rena»,

também aparece 

nos poemas onde a "virgen esquiva y companera" 

gere ma mulher esquiva e fugitiva 

te na idealização 

mal,

no poema das duas irmãs, 

mas a Germana pálida».

a que suscita o amor,

A busca de prazer e de autodestruição estão 

quase que inseparavelmente correlacionadas nos poemas de Ha- 

chado, mesmo onde o contexto hão tem abertamente conota

ções eróticas.

E «la no— 

sugere e paixão erótica.

Deliberadas simplificações da personalidade 

poética são evidentes nos poemas que, como estes que 

acabo de transcrever, apesar do modo ingénuo, com ecos da 

poesia folclórica, parecem ser mais autodescobertas do 

que autoprojeçÕes.

, como a mesma imagem, 

sugere a morte.

poema I

Através desses poemas todos, 

vez tenha apresentado não apenas parte da sua pessoa com- 

mas também uma boa parte do mundo em que vivia, 

do mundo moderno, num momento crítico que ele entendia tão 

bem como qualquer poeta que escrevesse naquela epoca, 

aprofundamento especialmente notável no poema s
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(1)• • • • •

tanto

mem.

•Galerias” - XVIII - In op. cit., p, 727.(1) MACHADO, A.

//.

0 terceiro sintoma do comportamento do 

eu poético que aponto é

que
y todos los amores 
que llegaron del alma al hondo cielo 7

A Y ha de morir contigo el mundo tuyo, 
la vieja vida en orden tuyo y nuevo 7 

A Los yunques y crisoles de tu alma 
trabajan para el polvo y para el viento 7

Estas considerações biográficas não são 

irrelevantes para o caso de um poeta que nunca tentou man

ter a personalidade empírica fora de seus poemas, e que 

talvez tenha sentido a necessidade de pedir à posteridade 

a mesma apreciação e aceitação que ele necessitou como ho-

A Y ha de morir contigo el mundo mago 
dondezguarda el recuerdo 
los hálitos más puros de la vida, 
la blanca sombra del amor primero,

1$ voz que fue a tu corazón, la mano 
tu querias retener en suenos,

Gomo poeta que olhava para trás, 

quanto olhava para frente, que vacilou entre um prazer mo

dernista por qualquer coisa que fosse nova, Machado pare
ce ter optado por aquela inocência que muitas Inovações do 

século XX ajudariam a afogar.

a dissociação da personalidade*
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Para Machado

que
e»

tempo, e o tempo,

estes elementos es-

//

o que são a manhã, 

Se não metáforas dos

Machado cumpre metaforicamente a sua compre-

Por-

que, 

po ?

Se a poesia é o diálogo do homem com o seu 

para Machado, e vida, e vivência, co

mo dialogava, então, o eu de ?GOP com o seu tempo ?

ra o diálogo poético, 

mentos da natureza, 

a fonte, o vento, 

tu, e estabeleceu

ensão da poesia como diálogo do homem com o tempo.
a tarde, a noite, se não tem- 

estados da alma ?

não interessava o tempo como 

abstração, o tempo tomado sem elementos vlvenclais, que, 

segundo Abel Martin, não existia senão em função dos ob

jetos. Machado definia a poesia como dialogo do ho

mem, de um homem, com o seu tempo", Além disso, acha

va que o que o poeta pensa é a sua própria vida, que não 

fora do tempo, absolutamente nada.

Para o desdobramento necessário ao diálogo 

consigo mesmo, Machado criou figurações de um outro-eu, 

com quem o eu poético conversa. Para falar de si mesmo, 

para deixar que a alma expusesse a si mesma e falasse, p^ 

criou figurações utilizando os ele- 

como são a manhã, a tarde, a noite, 

Desdobrou o eu poético também nun 

com este tu um diálogo, também.

Quanto à fonte e à água, 

tão relacionados intimamente, mas, simbolicamente, não 

se prendem apenas ao sentido tradicional da água como se
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De mesma

e capta ac

so

tes versos :

y humilde

(1)

um dos mais belos de §GOp,

sem a

(1) "Del Camino" - XIV in Op. clt, p. 686

//.

Por outro lado, 
estas formas temporais de 

Machado

dime,4 Mi amor ? Recuerdas, 
aguellos juncos tiernos, 
languidos y amarillos 
que hay en el cauce seco ?•••

MACHADO, 
e 68?.

4 Te acuerdas del sol yerto 
y humilde, en la manana 
que brilla y tiembla roto 
sobre una fuerte helada ?•••

4 Recuerdgs la amapola 
que calcino el verano, 
la amapola çarchita, 
negro crespon del campo ?...

Neste poema,

o interlocutor se deduz apenas pela referência interrogati- 

Cono se o eu poético falasse com tma pre

gar 

ensível, 

um elemento da natureza.

Machado não usa apenas 

an dia medido em seu transcur- 

para dialogar. Machado faz também o eu poético dialo- 

com un interlocutor que não assume forma alguma apre- 

e que tampouco se antropomorforniza através de 

Oom quem fala o eu poético nes-

sença ausente aos nossos olhos, mas presente aos seus. Fa

la sozinho,talvez,com a amada imaginária, simbolicamente 

apresentada apenas pela linguagem que a faz supor,

acha no rio de Heraclito, em Manrique, de tempo em dire
ção à morte, Imagem da nossa transitoriedade. 

forma, o vento também serve de interlocutor 

imagem do' fluir do tempo.

va : 4 Mi amor ?
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uma
a sua

está como um

do poema :

(1)

e no poema

“Soledades* - XV in op. cit., p. 675.MACHADO, A.(1)

//..

sim,

!

-i

Ultramar lejano, 
ríoj 

llano 
en la arena del hast10.

zs
(/>

5’
5?
U
i 
ua 
co

configuração explícita de ma imagem verbal, 

se constrói num vazio -

ò No ves, en el encanto del mira dor florido, 
el ovalo rosado de un rostro conocido 7

La imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, 
surge o se apaga como daguerrotipo viejo.

Suena en la calle sólo el ruido de tu paso; 
se extinguen lentamente los ecos del ocaso.

La tarde todavia 
dara ipcienso de oro a tu plegaria 
y quizas^el cenit de un nuevo dia 
amenguara tu sombra solitaria.

Mas no es tu fiesta el 
sino la ermita Junto al manso 
no tuxsandalia el sonoliento : 
pisara, < 1 .

Imagina-se a imagem ante os olhos 

como que através de 

como se tivesse sentido

Outro caso freqflente de dissociação em 

no tratamento de si mesmo como um "tu". As-*|

0 interlocutor 

apenas determinado pelas desinên

cias verbais e pelo vocativo interrogativo. 0 mais são re

cordações que se evocam, 

do próprio falante. ELe a cria 

percepção extra-sensorial, 

presença no invisível.
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(1)

sonalização Machado faz o

eu

(2)

(1)

(2)

//..

•Del Camino* - VIII • in op. cit., 

in op. cit., p. 68h.

la
Y algo,

peregrino 
sendero

Da mesma fonaa, no seu intento de desper- 

visando à objetividade, 

incorporar-se a um •nós* :

Muy cerca esta, romero, 
la tierra verde y santa y floreclda 
de tus suecos; muy cerca, 
que desdenas la sçmbra deí 
y el agua del meson en tu camino.

Crear fiestas de amores 
en nu estro amor pensamos, 
quemar nuevos aromas 
en montes no pisados,

y guardar elzsecreto 
de nuestros rostros pálidos, 
poraue en las bacanales de la vida 
vacías nuestras copas conservamos,

e mientras con eco de cristal y espuma 
ríen los zumos de la vid dorados.

MACHADO. A. 
p. 603 e 681|.

Idem. Ibidem - IX

Un pájaro escondido entre las ramas 
del parquezsolitario 
silba burlo n...

_Nosotros exprimimos 
penumbra de un sue no en nuestro vaso... 
Igo, que es tierra en mestra carne, siente 

la humedad del jardín como un halago.



o poema :

U X XU w 9 
dime

(1)

Que sucede no poema ?

ou seja,

•Del Cand.no” - XVIII -, in op. cit,(1)

//

Primeiro,

sonalidades independentes, 

há a cisão do eu

há a dissociação do eu em duas per- 

que atuam como interlocutores,

MACHADO. A.
p, 688 e 89.

1 Oh. dime, noche amiga, amada yieja, 
que me iraes el retablo de mis ^uenos 
siempre desierto y desolado, y solo 
con mi fantasma dentro, 
mi pobre sombra triste 
sobre la estepa y bajo el sol de fuego, 
o sonando amarguras 
en las voces de todos los mistérios, 
dime si sabes, vjeja amada, dime 
si son míaszlas lagrimas que vierto ? 
Me respondió la noche : 
- Jamas me revelaste tu secreto, 
Yo nunca fupe, amado, 
si eras tuzese fantasma de tu sueno, 
ni averigtte si era su vozzla tuya 
o era la voz de un histrion grotesco.

A dissociação da personalidade que implica 

o desdobramento do eu geralmente ocorre no poema funda

mentalmente dramático, onde a tensão se exerce entre as 

duas personalidades que resultam da dissociação.

Um exemplo de dissociação da personalidade, 

bem como da perda ou do esmorecimento da identidade, e

fin SGQP, o diálogo e estabelecido entre as 

partes dissociadas, e uma delas e geralmente representada 

através da personificação de m elemento da natureza.



que ques-

(J) dime si son mias las lágrimas que vierto.

se percebe como consciên-

dime, noche amiga

//..

amada vieja,

el retablo de mis suenos z 
siempre desierto y desolado, y solo 
con mi fantasma dentro, 
mi pobre sobra triste 
sobre la estopa y bajo el sol de fuego,

em uma parte que eu tenho considerado com a repre

sentação de um ego que se apresenta como consciên

cia deficiente, como um ego alienado, 

tiona a própria identidade i

Oh, dime, noche amiga, amada vieja 
que me traes el retablo de mis syenos 
siempre desierto y desolado, y solo 
con mi fantasma dentro, 
mi pobre sombra triste 
sobre la estepa y bajo el sol de fuego#

e uma parte que eu tenho considerado como a repre

sentação simbólica do Pré-Consciente, cuja função

e trazer s consciência elementos psíquicos que con

seguem sair do Inconsciente, escapando à barreira 

da Censura imposta pelo Ego ou pelo Superego.

Digo Pré-Consciente porque é a representação de uma 

organização mental, que se coloca funcionalmente 

entre o Ego, como consciência do eu, e o Id, como 

sistema mental inconsciente, que não é representá- 

vel, mas que se manifesta através de formações sim

bólicas. No caso :

. e que, ao mesmo tempo, 

cia do eu :
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e

como

fantasma pobre sombra triste,e

apositiva - onde

da auto-estima *ocorra,

sobre la estepa y bajo el sol de fuego

se ve como personagem

o que sugere ma

em lugar da

de-se

mostra seu auto-o Ego
pobre enegativo como

se percebe,triste, e

sobre la estepa :

duas representações - 
a alienação se 

corporea;

Ou seja, 

conceito

a localização dessa incorporeidade num 

bem definido :

Ha, no entanto, 

espaço exterior

a estepa e uma flor aromatlca 
e sedativa, $e vegetação gra- 
mínea, que da em regiões 
frias e ermas; z
a representação simboliça, 

metafórica > e
fetichista,

de desconexão, sen- 

entretanto, pela

como consciência do eu, 

fantasma, como sombra, 

ao mesmo tempo,

sendo una delas 

mostra nas Imagens que não têm qualidade 

ademais, o desmedro

diata com o corpo e com o mundo, 

o sentimento de estranheza, de falta, 

timento de inexistência que se rompe, 

especificação do espaço exterior, onde o sujeito 

termina : sobre la estepa y bajo el sol de fuego.

Ou seja, o retábulo dos sonhos ê levado à consciência, 

o sonhador se vê

He tomando-se o poema, o sonhador 

que não tem a sensação de corporeidade, 

não convicção de existência pessoal. Ou seja, o sujeito, 

substaatividade do au e da sua relação ime- 

tem mais ou menos claro



y bajo el sol de fuego :

antitéti-
cas

sol de fuego estepaX

0 que se nota que acontece

mando-se SGQP como conjunto ?

na rei-ser

como

mi fantasma

mi pobre sombra triste

se reitera0 mesmo sentido

5wardína)concha marmórea

en :

sobre la estepa

bajo el sol de fuego.

(poema XCVI
“Sol de invierao»)

das imagens 

também

//».

de los lábios de la virgen esqui
es inhospitalario (poema XVI)

(poema LI - 

el agua de la fuente 
resbala, corre y sue na 
lamiendo, casi muda, 
la verdinosa piedra.

istoze, uma representação 
simbólica da submissão do 
Ego aos apelos do instinto 
sexual.

com relação a essa imagem, to- 

Encontra-se que ela pode 

apreendida como uma constante de repetição,

teração do sintoma que se apresenta como imagem semelhan

te à criada pela situação $

- en la flor amarga 
va, cuyo lecho

- en el fantasma irrisorio que besa un nardo (poema XX

- en el agua muda que resbala en la piedra (poema XIX)

- en la linda doncellita que el cântaro llena de agua 
transparente (poema XIX)

- en el agua $e la fuente que no cesa de reír sobre la

Ou seja, a correlação entre as duas preposições 

sobre/bajo nos leva a uma interpretação 

apresentadas pelos complementos circunstanciais, 
antltéticos :
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a constante de sua repe

ti vo sentidoa rastrearse começa m
para o conflito de SQQP.

Como último sintoma mencionar, pelaa

interpreta-para a

estádo

Nem

regressão,deexemploGomo

So el chisporroteo 
de las luminárias 
amor sus madeias 
de danzas tejia.

clara noche

UCHOS j 
o

Ou seja, 

tição, 

através do qual

a persistência da Imagem, 

permite o estabelecimento de um encadeamento assocla-

Una 
de fiesta y de luna 
noche de mis sr*Si” 
noche de alegria

- era luz mi alma, 
que hoy es bruma toda; 
no eran mis çabellos 
negros todavia -,

el hada más joven 
me llevó en sus brazos 
a la alegre fiesta 
que en la plaza ardia»

Y en aquella noche 
de fiesta y de luna, 
noche de mis suenos, 
noche de alegria,

el hada más joven 
besaba ml frente»..,

importância que e a sua consideração 

ção do eu poético de SGOP

zes, trata-se apenas de 

ração.

todos os poemas que se referem à mãe 

são sintomáticos de uma regressão, pois, nas mals das ve- 

uma reminiscência ou de ma rememo- 

há o poema :
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(1)

o

poema > :

(2)

principalmente,

(3)

(1)

P. 735.
//..

ma regressão que a meu 

recordação encobridora,

(2)
(3)

Todos los rosales 
daban sus aromas, 
todos los amores 
amor entreabria»

con suzlinda mano 
su adios me decia»..

Yo^conocí, siendo nino, 
la alegria de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta.

i Y esos ninos en hilera, 
llevando el sol de la tarde 
en sus velitas de cera»..2

En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azUl ardia 
toda sembrada de estrellas.

»Alegrias infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera J

MACHADO, A» "Galerias" - V - "Sueno infantil", ín op» 
cit», p. 719 e 720.

Idem» íbldem - VI - In op. cit», p. 720»
Idem. "Varia* - I - in op, cit», p» 735»

Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera.

Apresentam regressão, também, 

juízo esta funcionando como
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ocorrem com os

//.

água e pedra aparece, 

símbolos fálicos.

Ja observei a respeito do mecanismo de 
deslocamento ligado à dispersão da consciência. Os me

lhores casos de deslocamento, porém, 

símbolos, onde, geralmente, se verifica um deslocamen

to do afeto. Nas mais das vezes ocorre a fixação da emo

ção em outro objeto que não o inconscientemente desejado.

Estes são os sintomas principais do compor

tamento do eu poético de SQQP. Outros há, indubitavelmen

te, que podem ser postos em correlação com estes mencio
nados.

Já foram mencionados os poemas em que a 

constante de repetição árua e pedra aparece. A água e 

a pedra são, em SSQE,

Essas constantes de repetição se verificam 

através dos atos compulsivos ritualísticos de ida sempre 

em busca da fonte, para contemplação da água que cai so

bre a pedra, nun ato de voyeurismo irreprimível, incons

ciente e compulsório. Esse voyeurismo sugere ser a água 

que cai sobre a pedra o correlato objetivo de uma libido 

intensa; a pedra, segundo uma das interpretações possí

veis, é o correlato objetivo de um receptáculo frio, im

passível, imóvel, passivo.

0 deslocamento de afeto mais significativo 

de SGOP está representado pelos símbolos água e pedra 

que, como tive a oportunidade de ressaltar no início des

te trabalho, são constantes de repetição dentro do qua

dro de representações do eu poético.
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À. 1.

a necessidade

2.

a impulsão

5.

o

li.

roso :

8«

b.

//.

pelo temor de um fracasso (sendo» no caso» o medo 
% *motivado pelo afloramento a consciência de uma si-

una vez que decorre de uma tentativa de aproxi- 

só pode ser explicada :
Essa fuga, 

mação ao objeto de amor,

pelo temor de uma rejeição (sendo, no caso, o medo 

do eu poético motivado não pela lembrança de uma 

experiência anterior, mas por um autoconceito de

preciativo, por um complexo de inferioridade, que 

leva à timidez e à inibição);

Estudando-se os sintomas e o que eles represen

tam quando correlacionados, podem-se construir os seguin

tes esquemas :

o estado de tensão erótica faz com que o eu 

poético busque reduzi-la 

ximação a um objeto amoroso : 
instrumental

essa necessidade leva o eu poético a um estado 

de tensão erótica :

o objetivo, no entanto, não e alcançado, por

quanto o comportamento instrumental é bloqueado 

por uma reação do eu poético ante o objeto amo-

o eu poético foge : frustração do 

objetivo.

por meio de uma apro- 

comportamento

o eu poético sente a necessidade de amar e de 

ser amado, e de efetivar o amor através de 

uma libido objetai :
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a re

0 tempo passa :

a necessidade recrudescida

2.

Vários versos são claros quanto a essa constatação :

(2)

(1)
P

//..

«Soledades« - I - rEL viajero», in op. 
p« 66o.

lo

B.

machado, a. 
j L - 
"Galerias” - XXV - in op.

a necessidade de amor e de realização de uma libido 

objetai se encontra agora exacerbada pelo passar do 

tempo, isto e, pelo tempo que passou sem que hou

vesse se consumado o amor de forma satisfatória para 

o eu poético.

Juyentud nunca vivida^ 
quien te volviera a sonar ”

cit, 
(2) Ides. CÍ - o ,

0 eu poético continua sentindo a necessidade de amar 

e de ser amado, e de efetivar o amor através de uma 

libido objetai

tuação traumática recalcada no Inconsciente e que 

leva o eu poético a sentir-se deficiente ou incapaz 

perante a situação amorosa : teme, por isso, 

petição do fracasso.

Não se trata, portanto, de uma não realização amorosa, 

porque a amada não exista ou porque falte ao encontro de 

amor. A amada não chega a existir concretamente porque 

nem sequer é tentada ou provada a sua aceitação do amor, 

0 impedimento não provem da parte da amada, mas sim do 

próprio eu poético, que foge da situação amorosa.

«la blanca juventud nunca vivida”
z (1)

«-recorde-, yo he maldecido 
mi juventud sln amor.
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o estado5.

deva-

0

como

tem-so : cue

//..

libido,

ela é constituída paios elemen-

São os três que determi-

A necessidade de amor recrudescida pelo passar do 

tempo gera o estado de tensão que agora já é an

gústia : angústia de viver a espera, angústia 

de viver sentindo o tempo passar sem que o amor 

se cunpra, angústia de saber que a passagem do 

tempo conduzirá inevitavelmente à mortej

Estudando-se os signos fálicos representa

dos pela água e pela pedra, tem-se : a água corrente,

Os esquemas de estudo dos sintomas levaram- 

me à seguinte conclusão com relação à constituição ds cadeia 

de significantes de SGQP : 

tos : libido, solidão e tempo» 

nam o comportamento do eu poético. 0 significante primor

dial é a libido» 0 tempo e a solidão fazem parte da cadeia 

elementos contingentes que atuam na intensificação da 

que conduz à angústia e ao desejo de morte»

de angústia leva o eu poético a tentar 

reduzi-la. De que forma ? Através de sonhos, de 

devaneios, onde o amor é ainda esperado; através 

de fantasias onde o amor pode se realizar; e ain

da, através da concretização desses sonhos, 

neios, fantasias, pela poesia, onde a imagem 

representada pode substituir a imagem percebida»
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mármore

sugestão da

do que intercepta,

corre junto do ro

ei emento pedra, podeDessa maneira, o

//..

considerada em sua realidade de existência natu- 

provem de camadas petrificadas,

se forma entre elementos rochosos.

pedra
e ma is,

cai verticalmente, 

cerbada, isto é, 

la impossibilidade de realização sexual, 

fálico da libido, 

ta o seu fluxo e o desvia.

como símbolo,

assim como da 

da impotência para a pene- 

sugere a impossibilidade da realização 

0 mármore sobre o qual a água também 

como símbolo do 

leva ■ ideia da

Ou seja, no par água-pedra estão figurados o impulso se

xual e a impossibilidade da sua satisfação, como elemen

tos conflitantes e ambivalentes que existem no próprio eu.

sugere a energia vital, a libido exa- 

o apetite sexual tornado excessivo pe- 

Oomo símbolo 

a água cai sobre a pedra que intercep- 

A pedra leva à ideia da não- 

resposta, da imutabilidade, da frieza, 

impotência para o movimento, 

tração. Enfim, 

de uma cóphla. 

cal, reitera a 

que corta, 

morte.

A água, 

ral, 

chedo, se forma entre elementos rochosos. Assim, o mes

mo elemento no qual se origina o impulso sexual (libido- 

água) encerra o motivo da impossibilidade da realização 

da libido objetai. A água escoa pela pedra, que a in

tercepta, que não a absorve; e, não a absorvendo, 

faz com que o seu fluxo se desvie e que, por uma razão 

lógica, retorne em direção ã terra. Renova-se o eido 

através do retorno ã terra.
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a ausência do amor

como

I

de

de

//..

çao ou por ausência (castração), 

to tina como outra interpretação.

próprio eu 

corte, do 

sintomas

0 eu poético é um voyeur e o estímtíLo

a que recorre para auto-satisfação é sempre a água que brota 

e cai verticalmente, símbolo cuja sugestão é dada por 

sua associação com a função de um órgão excretor.

sugerir tanto a frieza sexual feminina, 

e do desejo na mulher, como pode ser interpretada como o 
símbolo da passividade do órgão genital masculino, 

impossibilidade de una libido objetai por falta de adequa-

Os poemas permitem tan-

A pedra, sobre cuja imobilidade e imu

tabilidade a água cai e resvala, poderia ser dada como o 

símbolo a que Carlos Bousono se refere como dissêmico, 

quanto permite várias interpretações. sí'

do órgão genital não 

amor, não receptivo, 

nital masculino, 

e inerte,

por-

Tanto como símbolo 

hospitalario, porque negativo no 

como símbolo do próprio orgão ge- 

ele mesmo frustrador da libido, imóvel 

ou imaginária e simbolicamente cortado.

Os poemas que sugerem o impedimento do 
são todos aqueles onde se corrobora a ideia do 

golpe. Sugerem também a castração todos os 

evidenciados pelo comportamento de evitação, 

frustração do objetivo, de negação, de fuga. Todos es

tes elementos sugerem que o impedimento da realização 

uma libido objetai esteja no próprio sujeito.
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o

é frus-

//..

0 que se mantém ambíguo e ambivalente é a pró

pria causa da frustração, que oscila entre a ausência 

do objeto do amor e a ausência da possibilidade de reali

zação de uma libido objetai normal.

Reiterando, a desejada libido objetai 

trada, provavelmente porque interditada, Sn segundo lu

gar, o que se efetiva é a libido narcísica, através de 

um auto-erotismo que não satisfaz senão ao corpo imagina

ria e simbolicamente suposto como mutilado. Daí resultam 

a frustração do desejo normalmente satisfeito e o conse-

0 que de todas as formas se insinua como persis

tente e sempre existente é o desejo de realização sexual, 

na forma de libido que se exarceba pela frustração a que es

ta condenada no tempo, onde os estímulos e impulsos se rei
teram.

Em outras palavras, a superposição e a justapo

sição das imagens que a pedra sugere, seja como símbolo 

do masculino inexistente ou impotente, seja como símbolo 

do feminino percebido como ausente, levam a opção por uma 

libido narcísica, onde o único recurso que resta ao su

jeito é amar-se a si mesmo, fazer-se o objeto através 

do qual se pode consumar a satisfação sexual. Ou seja, i 

próprio sujeito comporta em si a ambivalência : a libido 

cano desejo masculino de realização sexual, e que, para 

bastar-se a si mesmo, se assume como objeto que possibi

lita a satisfação da libido, na medida era que realiza em 

si mesmo os dois desempenhos.
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do.

pe,

na

na

de §(?0P

è instinto de vida, 

e a castração.

se reitera :

porque se efe- 

como sede não satis-

//..

A água e vida,

A pedra é o interdito, 

sugeridor da castração,

é libi-

A idéia do gol-

cutlvo estado de angústia.

que o tempo acentua, 

da pseudo-androgenia

mite um sentimento de completude, 

tanto, 

tiva no concurso de uma

Frustração do amor e angústia 

porque a relação frustra decorrente 

resulta numa satisfação que não per

de integridade. Por- 

satisfação sexual não suficiente, 

.ausência, 
feita do essencialmente outro.

Outro símbolo grandemente significativo 

está representado pela visão fantasmal que apa-

- no tic-tac do relógio que golpeia o silêncio;

- no golpe do ataúde em terra;

- nas rupturas dos esquemas lógicos do pensamento;

- nas fugas;

- na grade que separa o eu poético da casa onde esta 
a figura da mulher;

evidente fragmentação gráfica dos poemas;

na correlação abrupta entre o amor e a morte;

na juventude branca não vivida;

na omissão de poemas que falem propriamente das 
experiências na juventude;

no lapso entre a infanda e oAmocento presente de 
enunciação dos poemas: a ausência, a brecha 
constituída pela não manifestação da juventude co
mo fase de realização do amor sexual;

na identidade perdida;

estrutura fragmentada da constituição do eu*
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primeiro deles é :rece em tres dos seus poemas* 0

cerca de

(1)

no

Bn amarga,

tra o amor e»
novamente ao BâX*se

também repre

sentam

“Soledades* - XVI - ín op, cit., p, 676.MACHADO, A.(1)

significante madre, 

uma obstaculização*

São procedimentos que, 

supressões,

que, para

Da mesma ma-

a nível linguístico, 

cortes.

Sempre fugitiva y siempre 
cerca de mí, en negro manto 
mal cubierto el desdçnoso 
gestç dç tu rostro pa|ido. 
No se donde vas, nizdonde 
tu vlrgen belleza tal a mo z 
busca en la noche, No sf 
que sueno^ cierran tus parpados 
ni de quien haya entreabierto 
tu lecho inhospitalario.

Detén el paso, 
esquiva,

3 belleza 
deten el paso*

Besar quisiera la amarga, 
amarga flor, de tus lábios.

com a apócope da sílaba final /ga/, se encon- 

no sintagma verbal amar; e, com a aférese do 

/a/ inicial, se chega

Besar quisiera la flor amarga. Ê interessante notar quan

to a este significante, que ele contém o mar, 

Machado, é muitas vezes a metáfora da morte, 

neira, madre, com a supressão dos fonemas 

também contém o mar.

/d/ e /e/, 

Ou seja, o mar tem seu início 

e o seu fim implica uma detenção,
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A imagem visionária se caracteriza por :

isto á,1.

ou seja,2.

tem o rosto pálido, que remete à brancura3. o

marmórea;

h.

to

os

quais,

tos :

rosto

gesto

manto negro

//..

dão à imagem um aspecto de visão fantasmal que sugere a 

corporificação da Morte.

pálido 
desdenhoso

• tem um manto negro que mal lhe cobre o ros

to desdenhoso.

fugir sempre e estar sempre perto, 

é alguém que foge e que ao mesmo tempo está 

perto;

ter o gesto desdenhoso, ou seja, é com des

dém que se manifesta em relação a quem dela 
fala;

A corporeidade que se concretiza através dos adjetivos, 

mais que qualifica dores, definem os substanti-

Ao mesmo tempo, o conhecimento expressado nos versos ante

riores, da imagem ou visão fantasmal como constante pre

sença-ausência, fuga e aproximação, é intensificado pe

la percepção de características corpóreas. 0 eu poético 

a percebe com o rosto pálido, o gesto desdenhoso e vm man- 

negro que mal lhe cobre o rosto.
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A

de

tálamo pode ser : leito nupcial

nos versos subseqttentes diz

nem onde sua beleza virgem busca

dema
bele

za virgem.

0

aproxima dele,

e que,

de vai,

talamo

com a atribuição que 
beleza virgem.

casamento,

receptáculo (morfologia vegetal)

0 conhecimento anterior dessa presença-ausencla se rompe 

ou se torna incongruente ante o

trn manto negro, e que, ao mesmo tempo, 
nem onde busca tálamo na noite.

No se donde vas, ni donde 
tu virgen belleza tálamo 
busca en la noche.

visão fantasmal se transfigura 

lhe á dada agora,

que tem o rosto desdenhoso mal coberto por

ele não sabe ao ri

des conhecimento que o su

jeito revela nos versos seguintes, quanto ao paradeiro 

noturno da visão que sempre lhe foge e que sempre lhe es
tá próxima :

Repetindo : o sujeito, que antes mencionou a fuga-apro- 

ximação da figura fantasmal, 

não saber aonde ela vai, 

tálamo, na noite. Transfigurando a imagem, 

acrescenta às características anteriores 

valor estático

é também a região onde, nas flores her

mafroditas, se insertam os órgãos se

xuais (estames-pistilos)

o sujeito 

noção

e um atributo de conotação sexual :

Ou seja, a visão fantasmal e primeiro cor

po rificada e depois é transfigurada. 0 sujeito encon

tra uma beleza virgem na imagem visionária que foge e se
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ante a de-

deiro como ma recusa

eu poético roga à beleza que detenha o passo,Ou seja, o

porque

sa.

sexual) na noite.

//..

ate aqui comentados e os seguintes há um 

significante da ruptura entre o pensamento

No se 
que suenos cierran tus párpados 
ni de quien haya entreabierto 
tu lecho inhospitalario.

Entre os versos 

corte gráfico, 

anterior e o que segue i

Besar quisiera la amarga, 
amarga flor, de tus lábios.

mais do que um não- 

ma atitude de recusa da aceitação de que 

que para ele permanece virgem, busque 

e de que tampouco possa ter entreaberto

Ou seja, 

dos primeiros versos,

A noção do não-conhecimento sugere, 

reconhecimento, 

a beleza virgem, 

tálamo na noite, 

o leito não hospitaleiro para ele. 

claração da fuga-aproximação dos primeiros versos, se 

é levado a pensar na alegação do desconhecimento do para- 

em admitir que isso seja possível.

0 tálamo,

flor que possui ambos os sexos,

Detén el paso, belleza 
esquiva, deten el paso.

como área inseridora dos órgãos genitais da 

se relaciona à amarga flor; 

amarga porque e beleza esquiva, amarga porque é desdenho- 

Não obstante isso, o sujeito a vê bela e virgem, e 

se recusa a aceitar . que busque talamo (relacionamento



o aversa
a

hennazfroditismo X
(talamo)

É preciso explicar ' um pouco mais o significante tálapp

tálamo, área inseridora dos órgãos genijais da

radical de tálamoPor outro lado, o

por analogia fonética,talam + pode

talaj.

VI,Encontramos talar talares, de «Sole-em no poema

hermano ?

(1)

funcionando umcomo
cor-

a

pelo

doque se reitera a

(1) •Soledades* - VI - in op. citMACHADO, A. P. 666»

//..

Por outro lado, o 

rasteira,

4 Recuerdas 
que ves som' 
que escuchas.

que, L 
levar a

co pode passar a 
tar pelo pá as árvores, 

tanto pode relacionar-se 

pode relacionar-se 

substantivo a que está ligado 

sugestão

é constituído por :

dades” :

, hennano ?... Los mirtos talares 
ibreaban los claros cantares

Del rubio color de la llama

assexualidade (beleza virgem, 
leito inhospitaleiro)

a resistência à aceitação da 

eu poético a faz

oposição :

por

cujo significado 

pé.

0 que ocorre aí é a negação, 

realização sexual. 1 deusa, 

a realização sexual. Daí

como ;
flor que possyi ambos os sexos. ~está im
plícita a ideia de hermafroditismo;

ÍSlax é calcanhar, uma parte do pé, símbolo tradicional do 

órgão sexual masculino. Talar, que no poema de acima esta 
deslocamento morfológi- 

é cortar, 

Talar, portanto, 

calcanhar, quanto

Talar, 
adjetivo, 
verbo,

podar pelo

ao pé, como 

cortar pelo pé.

é uma planta

pe.
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e

o signi-

uma
cria

0 segundo poema que guarda relação com a visão

fa nta smal e

(1)

Po 685MACHADO, A.(1)

//..

De acordo com Lacan, 

ficado transcende a literalidado do significante.

postos

ao sentido ou conteú-

Dime,

cit.,

No estabelecimento de uma relação em cadeia de 

significantes, a 

uma semelhança analógica enquanto significantes 

foneticamente considerados.

relação entre • estes nem sempre obedece a 
gráfica

Arde en tus o.1os un mistério, virgen 
esquiva y companera.

No sé si es odio o es amor la lumbre 
inagotable de tu aljaba negra.

Gonmigo irás mientras proyecte sombra 
mi cuerpo y quede a mi sandalia arena.

4 Eres la sed o el agus^en mi camino ? 
virgen esquiva y companera.

A asso

ciação de ideias implica inevitavelmente uma relação analó

gica a nível de associação de significados, onde o conteú

do manifesto se torna o próprio significante do sintoma. 

0 trabalho ds construção da imagem, através da linguagem 

verbal, se torna significante, uma vez posta a própria ima

gem como um dos significantes da cadeia. Ou seja, há 

conversão do conteúdo manifesto c da imagem que este 

através da linguagem verbal em significantes que, 

em cadeia, conduzem ao significado, 

do latente no sintoma.

“Del Camino" - X - in op.
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A

4 Eres la sed o el agua en mi camino ?

mais identificada com aagora

outras carac-

se

transfigura a

assume sen-

na F3-

A questão maior reside na dúvida.

0

Como

as-

Fos-

o verso poderiase diferente,

//.

neste poema,

Com isto

e,

caçadora,

pela refe-

0 eu poético

na,

III e IV.

e benfazeja, 

gens dos dois sonhos. 

É a mão que conduz, 

impõe, subjuga 
Z7, de «Galerias”, 

0 sentimento é clivado, 

sede e como água, é causa de desejo e de tormento, 

sim como é causa de satisfação e de tranquilidade.

Ou seja, essa virgem, 

ímago da mulher amada, 

terísticas

traz, 

possui uma aljava negra.

imago anterior. A visão, antes fan

tasmal, assume características de uma caçadora, 

do virgem, faz pensar na deusa Ártemis, 

fratária ao amor.

0 conflito se manifesta no não saber se o objeto erótico 

é sede ou é água, e os signos que nos evidenciam o con

flito são exatamente a alternativa e a interrogação.

não existindo o conflito,

0 eu poético não sabe o 

que é, para ele, afinal, esse objeto 

sede, é porque é uma necessidade vital, 

não satisfeito. E, se è água, 
é tranquilidade.

relação com o poema anterior se estabelece 

rencia à virgem esquiva e companheira, 
pergunta t

de amor. Se e 

é desejo ainda 

e porque de alguma maneira 

Reiteram-se aqui as ima- 

anjo formoso é também demónio, 

a voz amiga, como é a voz que domi- 

e leva a expiar a culpa, (Ver poemas 

à página 113, deste trabalho.) 

como o objeto também o é.
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simplesmente ter sido expresso :

Eres la sed y el agua en mi camino.

mo

terceiro poema que tem relação com os0

anteriores e :

tiemble en mi pecho

//..

J Fugitiva ilusión de ojos guerreros 
que por las selvas pasas 
a la hora del cenit : 
el oro de tu aljaba 1

En tus lábios 
de los campos en flor; 
aroman las primeras velloritas

sugerindo-nos não 

como elementos antagónicos,

La vida hoy tiene ritmo 
de ondas que pasan, 
de olitas temblorosas 
que fluyen y se alcanzan.

La vida hoy tiene el ritmo de los rios, 
la risa de las aguas 
que entre los verdes junquerales corren,

e a conotação seria de todo atenuada,

a sede e a água como elementos antagónicos, mas co

pa rtes de um processo vital que encontra na própria 

existência a sua razão de ser.

y entre las verdes canas.

Sueno florido lleva el manso viento; 
bulle la savia joven en las nuevas ramas; 
tiemblan alas y frendas,, 
y la mirada sagital del aguila
no encuentra presa..., treme el campo en suenos, 
vibra el sol como un arpa.

florece la alegria 
tu veste alada

aroutiii xas px-jjuera» venui-xiioS, 
las violetas perfuman tus sandalias.

Yo he seguido tus pasos en el viejo bosque, 
arrebatados tras la corza rapida, 
y los agiles músculos rosados 
de tus piernas silvestres entre verdes ramas.
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(1)

sensuali
dade» 0 sonho flo-no

nos ramos

e

adquire maiores característicasA virgem

de caçadora.

e a

Ao
Temusar

ofere-

“Canciones* - V - in op. cit., p. 696 e 607.(1) MACHADO, A.

//..

1 Tiemble 
que llevas

en mi pecho el oro 
en tu aljaba j

» Pasajera ilusion de ojos guerreros 
que por las selvas pasas, 
cuando la tierra reverdece y ríen 
los rios en las canas j

J Tiemble en mi pecho el oro 
que llevas en tu aljaba J

Ocorre no poema a mesma imagem do sacrifício,do ato de puri

ficação, onde o herói, ao invés de submeter-se ao cerco e 

à imprevisibilidade da imagem fatídica, ou à sua plena e ao 

mesmo tempo vazia consistência, os quebra através do

Nos três poemas o eu poético se dirige à 

visão fantasmal e à virgem esquiva de olhos guerre

ou lhe dê resposta.

na
na água que corre entre os junqueirais

ros, sem que ela se pronuncie

eu poético não lhe basta agora usar as palavras.

que recorrer a algum gesto que exprima seus sentimentos.

Oferece-se a si mesmo em sacrifício :

0 poema é todo um hino ao amor e à 

desejo de realização está insinuado

rido que leva o manso vento, na selva jovem que ferve 

jovens, na mirada sagital da águia que não
encontra presa,

entre as verdes canas.
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com s sua e

a que

o

Ao redor desse fa

se organizou

mas
confll-os

homem»como
detem estabelecer um eu ,

em :

infantilismo1. o

2.

3» imaginaria cas-

//..

j da qual 
a timidez,

processo

processo que se pode dividir

eu poético 
nos poemas de SGQP

desadaptaçao, 
a negação

desejo de realização de
e a

sempre se estanca emocional- 

nenhum indício de

A referên-

Retomando todos os sintomas manifestados 

pelo eu poético e fazendo a sua correlação 

conteúdo manifesto deste poema, a que considerações 

se chega ?

cer-se em sacrifício, abrindo para si mesmo o horizonte 

de sua própria plenitude, ou seja, o que o eu poético 

deseja, com a sua exortação ao sacrifício, é a li

bertação da imagem alienadora»

pela qual se mostraram

Os poemas de SOQP permi- 

desenvolvimento do

a crise da juventude sem amor, 
decorrem a <’ 
a fuga,

o conflito do
ma libido objetai 
tração»

Pelos sintomas examinados, dir-se-ia que 

o que impede o eu poético de participar dos rituais comuns 

ao macho em direção à fêmea, è o sentimento de ter sido 

atingido no centro de sua virilidade, 

to, toda a apreensão da sua personalidade 

não de uma maneira linear, mas através de uma arritmia 

lenta e desordenada, 

tos de um homem

0 

mente e não hé 

participação ou correspondência amorosa real.

com o
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OU

em

deusa da morte

dodeusa amor»

festos os
chega-nos

mas de libertação.seja um desejo

de taltico

e o dese-

/A.

dos conteúdos mani- 

hipóteses que 

permitem levantar, 

desejo de que

não de expiação,

a existência de um objeto amoroso concreto é sempre insi

nuada ou em forna de

em correlação simbólica que não nos sugere 

a imago da mãe como criatura afável e 

amiga, mas sim como uma imagem que con

densa transformações, através das quais 

ela se transfigura

• Tiemble en mi pecho el oro 
que llevas en tu aljava 1

uma fantasia, um devaneio, sem consistên

cia senão na imaginação do eu poético,

com as

Fazendo-se a associação 

nestes três poemas 

sintomas do eu poético 

se à suposição também de que o

Foi visto, reiteradas vezes, que o eu poé- 

continuava imaginariamente ligado à mãe, 

modo a constituir a sua ligação a causa da castração 

imaginária, única maneira possível de conviver com o con

flito entre o desejo da mãe como objeto sexual 

jo de autopunição (masoquismo por complexo de culpa).
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fez objeto

porque se identifi-

a virgem esquiva e companhei

ra condensa

a

a

daa

tanto características femini-virgem tema

imago dena

por introje-

ção

e

com o seu pedido do

falo do pai.passe a ele oouro
ele mesmo o

da Lei e

terna.

mo.

na;

/Z

Nos poemas, 
as tres imagens :

o

é que a mãe

fixado de tal maneira à fase in- 

e porque não só a 

mas também

Se para o 

ele está iden-

Se um homem permanece 

fantil de apego à mãe, 

da sua escolha sexual, 

cou a ela.

da aljava, 

Identificado a este, será 

isso significará

Entretanto, 

nas como masculinas, 

uma mãe fálica. Uma mãe 

imaginária do filho, 

eu a mãe se apropriou do falo do pai, 

tificado a ela, o que ele pretende,

da morte, 

da mãe, 

mulher.

representante

a libertação da fixação ma-

o que leva a pensar 

que incorporou, 

o falo do pai.

0 sacrifício do eu poético implicaria a 

disponibilidade do seu próprio destino em direção a liber

dade pessoal que o faz identificar-se numa cisão. Nessa 

projeção mítica, o eu poético não imola senão a si mes- 

Talvez, para a justificação de sua possível ambi- 
gttLdade, fosse necessário uma resposta da imago andrógi

nas á indubitável que o oferecimento em sacrifício,
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ra,

na medida em que comporta a masoquista laceração do pro- 

prio eu, não pode ser considerado um ato de egoísmo, 

mas é transfiguração e transcendência. Dessa manei- 

a atitude simbólica através da penetração do ouro 

da aljava, por sugerir a renovação de uma identi
dade, pode sugerir também um processo de fecundação, 

cujo germe seria a renovação do processo criador.



Em O

una

Ainda que

Machado não o consti-

0 eu de SGOPtuiu

o seu próprio enredo,

verdadeira identidade do 

a orientação da análise, 

destinado ao fracasso.

eu de gGQP? qualquer que fosse 

seria um trabalho,

Soledades, Galerias y Qtros Poemag, 

sentimento de incerteza que e criado, e os altos e baixos 

dessa incerteza, entre a esperança da descoberta de iden

tidade e os repetidos desapontamentos e frustrações, são, 
aem si, a essencia da obra.

eu tenha considerado o eu poéti- 

cono como um personagem dramatico,

através de um desenvolvimento linear.

constitui o seu próprio enredo, e o faz através de uma 

inquirição sobre a sua própria condição humana, e por um 

método que é essencialmente polifónico. Isto é, Machado, 

consciente ou inconscientemente^ no-lo passou com uma trama 

de asseverações e imagens que se interpenetram, interferem, 

contradizem, e que tiveram de ser apreendidas e confron

tadas em sua totalidade, dentro de SGOP, a fim de pode

rem ganhar alguma significação por sua interação simulta-

Qualquer pretensão a se chegar a uma inter

pretação definitiva por meio do estabelecimento de

a meu juízo,



331

nea.

bramentos

a condição de persona

gem dramático. que em SQQP «confusa es

não

o

volta ao que

rena da mudou
se encontrou.encontrar-se,

de £5QT

• caracterizador.

//.

Dei ao eu de SGQP 

Sucede, porém,

e tautológico 

são os momen-

la historia y clara es la pena”. Na verdade, 

conta uma história, apenas explora una situação que, nas 

mais das vezes nos dá a impressão de ser estática, só 

tempo cronológico parece passar, sem que nada aconteça* 

0 tempo psicológico se resume em sonhos, recordações, seu 
sações e emoções, em atitudes de busca e de espera. É 

um caminho que se mostra em ida e volta :
e onde o eu busca, entre as suas buscas, 

se é que alguma vez

Um dos leit-motivs 

É a solidão, ou melhor, 

tos de solidão nos quais o eu exercita suas buscas e se su-

Se muito cuidado foi preciso a fim de evi

tar a armadilha das tentativas de chegar a tzna explica

ção simplista de $GQP, isto não fez que me fosse vedada 

a possibilidade de proceder a um rigoroso exame das falas 
e das imagens dos seus sujeitos, isolando-os por grupos 

temáticos e encadeando-os através de associações e desdo- 

que possibilitaram discernir os seus funda
mentos principais. 0 resultado desse exame, se não me 

permitiu chegar à conclusão do que pretendeu Machado di

zer-nos com a sua mensagem, pode fazer pelo menos que eu 

encontrasse possíveis respostas para as questões que os 

seus sujeitos propõem.
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jeita a uma condicionada espera. mais que

e

to do nosso desejo - que se reno-

eleporque e

faz esperarque nos move, nos

do.

ser,

pode ver,

Solidão que, 

e que tem no ato de esperar o aspecto 
Sim

busca, e espera, 

essencial e característico da condição humana. Sim, por

que o que são as nossas posturas na vida se não atos 

espaços de tempo de espera ? Espera de alcançar o obje- 

desejo indestrutível,

va sempre, e que pode tomar as mais diversas formas, se

ja como sede metafísica do essencialmente outro, em cuja 

medida se pode ter a noção da heterogeneidade do próprio 

seja como algo que não se identifica, que não se 

mas que se sente que existe,

e prosseguir esperan-
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