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A resistencia aos metodos
16gicos e gramaticais, como 0
siio os de proveniencia estrutural, compreende-se sobretudo se
ler e um processo negativo em
que a cognifiio (gramatical e 16gica) e destrufda pela sua deslocaqiio ret6rica. Se nos colocarmos na teoria do sentido, estammauwano~aillmooosign~
logo, 0 significado e identificado
com a totalidade. E estamos todos culturalmente modelados
por este primado do sentido. Isso
reflecte na pergunta que fazemos
diante de um poema: "Que e que
isto quer dizer?" Ora, 0 pr6prio
do poema e escapar a este dualismo do sentido. Com 0 ritmo, 0
estatuto do sentido entra em colapso. A insubordinaqiio do universo dos valores esteticos it
axiomatica e um sinal evidente
de recusa do dualismo do sentido. Aquilo que se "ouve" niio e
nem da ordem do sentido nem

** .

da ordem da significaqiio, mas
da significancia, que e produqiio
do que faz sentido abaixo ou ao
lado do sentido das palavras,
atraves dos elementos em si
mesmo niio semdnticos. Por
exemplo, as redes pros6dicas em
si mesmas niio siio semdnticas.
Ha isomorfismo entre processos
enunciativos e processos perceptivos, que ambos "dictizam" 0
mundo referencial (enunciado)
ou 0 mundo fenomenal (vivido),
tomando deste modo possivel a
relaqiio projectiva da proposifiio
ao mundo, como queria Wittgenstein. Lfnguas e mundo niio
estiio separados, mas pelo contrana, entrelafados como num
monograma. A figurativizafiio e
a iconizaqiio trabalham juntas
para reformular a questiio da
ilusiio referencial. Este trabalho
e sobremaneira evidente no discurso poetico que se exprime
atraves de signos e de figuras
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tada como ausencia ou morte
dos deuses. Daf teria come~ado
a decadencia e daf os contomos
do
abismo se divisam.
mento "ic6nico" da poesia que,
De
fato, AM. escreve a partir
no jogo das rimas foneticas e fide
uma
suspeita que nao se insgurais, constr6i um espa~o de
creve
unicamente
ja no quadro
anaforas e de contrastes, de figudo
conflito
entre
a
Tecnica e a
ras e de substancias, que tem
uma fun~iio de contraponto, e de Poesia, a cultura e a Tecnocienbse continua, e intensificam as- cia. 0 tftulo do livro que estou
sim 0 discurso "de superflcie" lendo denuncia um outro conflito: as armadilhas da luz. E a
(1).
fonte (de ilumina~ao) que e
suspeitada, n~o os objetos que
ela ilumina. E 0 c6digo que e
o refluxo do divino e a denunciado, 0 manequim, a
nomea~ao do sagrado chegam a moda, mas tambem a "descomlinguagem depois da morte do preensao" (M.S. Louren~), isfdolo metaffsico. 0 divino, nao to e a incapacidade de cogni~ao,
Deus. Como anunciava Heideg- uma inconsciencia do que e perger: E s6 a partir da verdade do cepcionado, uma cegueira. Para
ser que se deixa pensar a essencia Heidegger, na nossa lingua esdo Sagrado... S6 a luz da essen- tamos cegos, paralisados e surcia da Deidade pode serpensado dos. So a linguagem autentica, a
e dito 0 que a palavra Deus deve linguagem que os poetas falam,
nos faz sinal para 0 arqui-signo
nomear (2).
Angelo Monteiro retoma dos deuses. Era essa a missao
em grande parte a questao hol- atribufda ao Anjo rilkeano, a fiderlineana (via Heidegger) da gura que faz entrar em dialogo
fun~ao da poesia em "tempo de o pensamento e a poesia no coescassez" - expressao que ante- ra~ao da experiencia radical do
cipa a metafora de T.S. Eliot Aberto.
A voca~ao de Angelo
"waste land" e que e interprecom diferentes graus de densidade e de deriva~ao. Nas palavras de P. Fabbri, e 0 funciona-
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Monteiro manifesta muito de
um projeto fotologista, quer dizer de revela~ao da luz, de
denuncia das aparencias: A mu-

(22), ultrapassar os "travestidos
da vida" (23).

lher que me vela e um candelabro vivo (26). 0 tema da "tarde

Este livro le-se simultado mundo" encena bem essa re- nemente como um queixume
la~ao de luta com 0 "posti~" e sobre a decadencia da conscieno "tempo inteiramente cego", cia humana, a come~ar pela
em que nada se espera (27). Um contrafa~ao da paixao primeira
projeto fotologista enuncia-se movens non notum que e 0
como a cren~a segunda a qual a amor, ficcionado agora pelos
fonte da luz vem do cora~ao, de poetas e os padres e como um
dentro: do espfrito e nao do exercfcio da memoria, um remundo. E 0 projeto evangelico gresso aos afectos, ao invisfvel
por excelencia: V6s sois a luz do no visfvel. Como se a terra da
mundo (Mt. 5,14). Como se 0 alegria nos fosse proibida e so 0
"vos" a quem e dirigido 0 enun- "sacriffcio" nos esperasse, ou 0
ciado com for~a de injun~ao de- "temor", que e a fuga diante de
tivesse a chave de contrariar a um mal ausente, mas amea~aestrategia do segredo e a dissi- dor:
mula~ao do "mundo". Derrida nunca 0 temor se afasta do mais
assinala que se a interioriza~ao claro dia (19).
"Entre a memoria e 0 esda fonte fotologica marca 0 fim
quecimento",
0 poeta fala (esdo segredo, tambem marca a
origem do segredo irredutfvel creve). Em que assenta esta
como interioridade: a partir do voz? Muito nas mfnas (rom antimomenta em que deixa de haver cas) da alma e das luas (62-63).
segredopara Deus ou para a luz Em todo 0 caso, nas mfnas de
espiritual que atravessa todos os um lexico (cristao) em erosao.
espa~os, um recuo de subjetivi- Para que tempo escreve 0 nosso
dade espiritual e de interioridade autor? Que publico, que pra~a
absoluta se constitui onde 0 se- convoca? Diante da ausencia de
gredo se pode finalmente formar um publico para a poesia, diante
(3). Porque 0 desejo do poeta e da decadencia que quebrou os
"chegar alem das sombras", co- vfnculos partidos, a conivencia
nhecer a do~ura do "dentro" que alimentava a partilha, poJe
(3)

Jacques Derrida,
1992, p. 95.
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perguntar-se para que serve ela
(67/23). Como Rilke: Quem, se
eu gritasse, quem ouviria 0 meu
grito no meio das hierarquias dos
anjos? (4)
Dizer 0 inomimivel da
"tarde do mundo" ou do "amor
que fere", dizer os pequenosgrandes afectos, dizer 0 "aceso
Pentecostes" ou 0 "Corpus
Christi", nao sera dizer outros
tantos nomes deste inominavel?
o texto toca-nos no nosso
"espfrito de corpo", nesse
"meio" em que 0 imanente se
pode transcender na imanencia:
A came de si mesnia se
embriaga
se do amor foge a trama:
as promessas de luz tornam-se chagas
sobreflores sem rama.
E talvez nem e preciso
evocar uma qualquer transcendencia para este "efeito-destino", como 0 faz G. Steiner,
que postula para qualquer obra
de arte maior "a presenesa real
de Deus" (5). Talvez baste que
a arte diga a presenesa do presente como enigma, fulgurancia
fragil ou dom de si.

onde fala - uma fe perceptiva
que e feita de certeza fragil,
obscura, injustificavel - a "carne
roga A chama que se entregue"
(35). A "trama do amor" e ainda 0 motor primeiro. 0 desejo
da "carne" e tornar-se "chama",
luz quente, desprendimento,
sem paixao. A figura da
"paixao" esta la para indicar 0
perigo da cegueira dos "olhos
de quem ama". Ainda aqui a interiorizaesao da luz exigiria 0 sacrificio, a "entrega" da "chama", em que a mesma "carne",
porque aspira A "chama", ao
transformar-se nela, igualmente
se transforma, segundo 0 fio ascensional do amor-luz. E que
ate as promessas (de luz) sao
suspeitas. Como se na promessa
ficasse ainda algum residio de
caIculo, ou da troca. A leitura
do poema "A Redenesao do
Sangue" (56) pode introduzirnos no pensamento do Misterio
e da crucifIXao da carne que
conjuga simultaneamente 0 lado
do "segredo" e do "dom". A
dissemetria anuncia uma outra
economia: a do sacrificio do sacrificio, que e 0 dom.

Outro projeto possivel
deste livro: Incendiar a carne (64). Do esplendor cego de

Diante
da
suspeita
(provavel), da parte de quem Ie,
de urn certo envolvimento do

(4)
(5)

R. M. Rilke, "Primeira Elegia", p. 315.
Georges Steiner, Reelles presences. Les arts du sens, Paris, GralIimard, 1990.

poeta no quadro do dualismo
teologico-cartesiano,
havera
que cotejar dois paradigmas filosoficos que intervem sempre
neste genero de questoes. Decartes separava uma substancia
absolutamente inerte, objetiva,
puramente extensiva (quantitativa), radicalmente redutfvel as
leis da mecanica, de uma outra
substancia espiritual, pensante,
sem qualquer denominador comum com a primeira. Era preciso recorrer a Deus para pensar
a comunicaesao entre estas duas
substancias separadas. Tal mediaesao e contestada pelo sentido de solidariedade antropocosmica, que nao naturaliza 0
homem, mas que empresta Anatureza uma dimensao enigmMica. A luta entre a "carne" e a
"luz" parece encenar a hegemonia da segunda sobre a primeira, acentuando porventura a
incomunicabilidade entre estas
duas figuras. Mas urn outro paradigma filosofico, fenomenologico, vem lanesaroutra luz sobre
As Annadilhas da luz. Como se
sabe, 0 uso da palavra Came e
freqiiente na Bfblia e na tradiesao patrfstica, mas esta praticamente ausente na tradiesao filosofica. 0 tema reaparece nos
ultimos trabalhos de MerleauPonty, que se apoia, em parte,
nas amllises de Russeri. Contra
o cartesianismo, Merleau-Ponty

insiste no primado da unidade
do corpo e da sua anteriodade
relativamente Aquilo que determinamos como sujeito e como objecto (6). 0 projecto e
claramente 0 de encontrar algo
- uma "fe perceptiva" - entre a
Natureza transcendente, 0 em si
do naturalismo e a imanencia do
espirito, dos seus actos e dos
seus noemas: Bem longe de nos
abrir para a luz que cega do Ser
puro, ou do Objecto, a nossa vida tem, no sentido astronomico
da palavra, uma atmosfera: esta
constantemente envolvida por
essas blUmas que se chama
mundo sensivel ou hist6ria, 0 se
da vida corporal e 0 se da vida
human a (7). A carne e entao
urn "elemento", como a agua, a
terra e 0 fogo. Que nao pertence so Aconsciencia, mas ao proprio corpo. Estaremos numa
zona de intertexto comum a
Merleau-Ponty
e a Angelo
Monteiro? Varios indices 0 assinalam: a ideia do invisivel nas
dobras do visivel; a figura da
carne que nao e somente 0
campo do visivel, mas tambem a
designaesao de uma reserva de
invisivel que explora qualquer
visao; a distancia tomada em relaesao A empresa onto-teologica
e a recusa de construir a escrita
sobre a clivagem classica "Deus,
o homem, as criaturas".
o uso religioso da palavra carne no vocabulario bfblico

tern urn alcance etico e sotereol6gico, mais do que ontol6gico. Donde as conota¢es negativas ou posjtivas com que vem
carregado: E 0 espfrito que vivi-

pao sendo 0 seu corpo, e 0 vi000 sua alma" (60), "crucificada
a came" (59).

fica, a came nao servepara nada
(Jo 6,23) - "came" aqui designa
a vontade explicitamente ma do
homem na sua recusa de Deus,
ou a condi~ao de ignodincia, de
fraqueza e de corruptibilidade
em que se encontra 0 homem.
o tom pessimista que marca a
palavra "came" esta certamente
relacionado com a experiencia
tragica da came. E bem possfvel
que esta oposi~ao tenha sobredeterminado 0 dualismo materia-espmto, com alcance ontol6gico em algumas tradi¢es.
Em termos positivos, a "came"
refere-se a ac~ao de Deus, sendo receptaculo do Espfrito (8).
Fala-se entao de "came espiritual" ou de "carne mfstica" aplicada antes de mais a figura
exemplar de Cristo. A vertente
pessimist a e virtualmente dualista move-se agora no seu contrario, nao s6 pelo facto da Incarna~ao, mas tambem porque 0
Verbo da a sua came a comer e
q seu sangue a beber (Jo 6,53).
Angelo Monteiro fala do "seu
corpo redivivo" (59) ou de "0

(6)
(7)
(8)

Uma outra rela~ao se
poderia encontrar entre 0 motivo da "carne espiritual", a "carne subtil" e 0 motivo do "corpo
glorioso" neste livro. 0 poeta
queixa-se de um "perdido esplendor" (25), daqueles que
estao na fila como "satelites sem
gl6ria" (23). Queixa-se da mesquinhez com que encara hoje 0
homem: c6digo, numero, microcosmo, cedula, efigie, moeda.
Porque cada coisa tinha a sua
aura, 0 seu jardim. Bern pode
ser a "pura corda de luz/ amor
que fere", 0 operador dessa passagem, do temor a gl6ria. 0 resplendor do "sinal do Cruzeiro"
(37) aponta para uma perspectiva redentista. Como 0 livro, de
um outro angulo (39). 0 "baile
do esplendor", 0 "dan~arino", 0
"sangue" anunciam uma coroa~ao p6stuma, uma reden~ao.
Como na luta de Jacob e 0 Anjo. Para ambos os protagonistas
a vit6ria acaba por ser uma derrota: 0 sollevantava-se no hori-

zonte, quando ele passou Fa-

Cf. Phenomenologie
de la perceotion, Paris, Gallimard, 1963, p. 231.
Le visible et I'invlsible, Paris, GaIlimard, 1965, p. 116.
Cf. Le. 3, 16: T.0da a came vera a salvap'io de Deus. 0 sinal dos tempos escatol6gicos,
segundo Joel, cltado nos Actos, 2, 17, ser:i uma efusao do Espfrito sobre toda a carne.

o discurso literario nao
(Gen. 32, 31). Porque escreve represent a urn estado de coisas
numa paisagem de rufnas em dado senao na medida em que,
que nem os deuses nem os ho- atraves das suas pr6prias formas
mens transportam qualquer au- discursivas, apresenta 0 modo
ra, nao pode 0 poeta senao si- como este estado de coisas e vituar a "came" numa situa~ao de vido pelo sujeito da enuncia~ao
finitude e de protensividade e pelos sujeitos do enunciado.
mole porque tudo e sombra (de Pode acontecer que 0 leitor, ao
valor) agora. 0 vao e 0 pr6prio ser introduzido num outro espadesenho da poesia, 0 seu fazer, ~o-tempo, af venha a softer 0
a imita~ao da Pomba. E com es- sacriffcio com um dom de si trase gesto que 0 poeta procura 0 gico. Na coisa literaria 0 imporolhar e a fala do mundo como tante.e 0 sigpo, a letra. A espera
interlocu~ao. E do horizonte fi- da leltura. E a letra que testenito da "came", enquanto meio munha do Aberto do mundo,
de enraizamento e media~o, que resiste - tanto aos charque 0 poeta convoca 0 infinito. lataes do inefavel: qualquer canS6 dessa especie de Incama~ao to de pagina e u 'a santa escritura
podera esperar-se uma fusao de (23), como aos "manequins da
hora" (66). Permanecer de pe,
horizontes.
na noite, nao pode ser essa a tarefa do Poeta? Nao sera tarefa
do Poeta actuar de modo a pro"A que publico mortol duzir novas form as de subjectifala hoje a poesia?", pergunta, vidade? 0 sujeito nao existe por
no final do livro, Angelo Mon- si mesmo. 0 sujeito resulta da
teiro. Toda esta poesia se de- combina~ao de multiplas instansenrola em espiral, que e a linha cias de ordem simb6lica, rftmica,
barroca por excelencia, a linha semi6tica, pulsional etc. 0 sujeida v ~rtigemdo remoinho. Como to e sempre uma produ~ao. Que
a cLama. Ora, 0 que se pede a o Poeta fa~a 0 gesto da "dadiva
chama e que arda, que ilumine, das sombras", a "fragil dadiva",
enquanto (per)dure. E nao sera atraves do corpo subtil que e a
escrever, escrever contra e es- linguagem. Dizem os te610gos
crever outra coisa? Nao contra- que ha como uma impotencia de
ria a experiencia radical do Deus sem n6s e que Cristo tesAberto a perversa geografia do temunha que Deus nao seria
mundo (p. 31) que tambem 0 plena mente Deus sem desposar
poema "Patria longe" encena?
a condiC$aodo homem. Se Deus
nuel. E coxeava duma perna

e aquele que habita e autentifica a nossa obscuridade, 0 Poeta
bem pode ser aquele que, mortos os deuses, nomeia em nos 0

Outra de nos mesmos, como
quem "raga it chama que se entregue".
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