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Do contexto de criação da licenciatura do Curso de Letras-Espanhol na UFRN, veio a
motivação para esta pesquisa, que apresenta um estudo literário do grupo de poetas
conhecidos como Generación del 27, surgido na Espanha dos anos de 1920. Muitos aspectos
deste estudo são temas das diversas disciplinas da licenciatura (Literatura Espanhola II,
Literatura Ibero-americana, Cultura Espanhola, Tradução em Língua Espanhola). Também
servirá este trabalho como inspiração para novas reflexões e propostas de tradução como
travessia entre a língua de partida e de chegada, é a tradução como negociação da
compreensão entre as línguas, é o decir casi lo mismo aqui em forma de poema (ECO, 2007),
na tentativa de perfazer novas aprendizagens, que serão compartilhadas com alunos da
graduação e da pós-graduação, seja na modalidade de ensino, extensão ou de novas pesquisas.
Para contextualizar o estudo dessa geração, elegeram-se as antologias organizadas por
Gerardo Diego, sob o título Poesía Española (Antologías), publicada em 2007, pelas
Ediciones Cátedras, e a Antología comentada de La Generación del 27, de Víctor García de la
Concha, publicada em 2006, pela Editorial Espasa Calpe. A pesquisa fez da Geração de 27
seu objeto de estudo e – a partir de diversas leituras críticas sobre a poesia feita por esses
jovens poetas, sua vocação criativa de estética e vanguarda – buscou-se compreender o
contexto da criação literária desses poetas del 27. Construímos o nosso alicerce nas
contribuições de Antonio Maravall (2009), Eugenio D‘ors (s.d.), Severo Sarduy (1999),
Lezama Lima (2011), Alfonso Reyes (1958) e Deleuze (2005) dentre outros que aportaram a
compreensão da linguagem barroca, dando ênfase ao movimento pluridirecional,
desconstruindo sua linearidade, criando outras novas formas, como voltas, círculos, espirais
favorecendo encontros, distanciamentos ou iguais pontos de partida e chegada. Assim, os
poetas del 27 aproximaram o barroco do seiscentos numa releitura, e fizeram da celebração do
terceiro centenário da morte de Góngora a mirada exuberante para a volta do espírito barroco.
Alfonso Reyes e Rubén Darío disseram que verdadeiros faróis iluminaram os rumos dessa
geração de poetas: a luz que desdobra cintila em García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso
Alonso, Gerardo Diego e o toureiro Ignacio Sánchez Mejías, poetas que manifestaram
homenagens em grande estilo ao autor das Soledades, nos cafés de Madrid e de toda a
Espanha.
PALAVRAS-CHAVE: Generación del 27, Góngora, ―Siglo de oro‖, Andaluzia, Barroco,
poesia.
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Del contexto de la implantación de la Carrera de Letras-Español en la UFRN, ha venido la
motivación para esta investigación, que presenta un estudio literario del grupo de poetas
conocidos como Generación del 27, surgido en España de los años de 1920. Muchos aspectos
de este estudio son temas de las diversas asignaturas de la licenciatura (Literatura Española II,
Literatura Ibero-americana, Cultura Española, Traducción en Lengua Española). También
servirá como inspiración para nuevas reflexiones y propuestas de traducción como travesía
entre la lengua de partida y de llegada, es la traducción como negociación de la comprensión
entre las lenguas, es el decir casi lo mismo aquí en forma de poema (ECO, 2007), intentando
(re)hacer nuevos aprendizajes, que serán compartidos con estudiantes de dicha carrera, del
postgrado, sea en la modalidad de enseñanza, cursos impartidos a la comunidad, o nuevas
investigaciones. Para contextualizar el estudio de esa generación, se ha elegido las antologías
organizadas por Gerardo Diego, bajo el título Poesía Española (Antologías), publicada en el
2007, por Ediciones Cátedras, y la Antología comentada de La Generación del 27, de Víctor
García de la Concha, publicada en el 2006, por Editorial Espasa Calpe. La investigación se
reflejó en la Generación del 27 y la hizo su objeto de estudio, y bajo diversas lecturas críticas
sobre la poesía hecha por esos jóvenes poetas, su vocación creativa de estética y vanguardia,
se intentó comprender el contexto de creación literaria de esos poetas del 27. Nuestro
fundamento se basa en las contribuciones de Antonio Maravall (2009), Eugenio D‘ors (s.d.),
Severo Sarduy (1999), Lezama Lima (2011), Alfonso Reyes (1958), Deleuze (2005), entre
otros más, dándonos una aportación de comprensión del lenguaje barroco, dando énfasis al
movimiento pluridireccional, (des)haciendo su linealidad, creando otras nuevas formas, como
vueltas, círculos, espirales favoreciendo encuentros, alejamientos o iguales puntos de partida
y llegada. Por lo tanto, los poetas del 27 acercaron el barroco del seiscientos en una
(re)lectura, e hicieron de la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora la
mirada exuberante para que vuelva el espíritu barroco. Alfonso Reyes y Rubén Darío dijeron
que verdaderos faroles iluminaron los rumbos de esa generación de poetas: la luz que
desdobla centellea en García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y el
torero Ignacio Sánchez Mejías, poetas que han expresado sus homenajes en gran estilo al
autor de las Soledades, en los cafés de Madrid y de toda España.
PALABRAS CLAVE: Generación del 27, Góngora, ―siglo de oro‖, Andalucía, Barroco,
poesía.
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From the context of the degree‘s creation of Spanish literature and language‘s course, at
UFRN, came the motivation to make this research, that presents a literary study of a poet‘s
group known as Generación del 27, that came in to light at Spain, on 1920. A lot of aspects of
this study are themes of many others disciplines, of this degree (Spanish Literature II, IberianAmerican Literature, Spanish Culture, Translation in Spanish Language). This work will also
serve as inspiration to new reflections and proposes of translations, as bridges between the
language that goes and the other that comes. It is the Translation as comprehension‘s
negotiation between languages, it is the decir casi lo mismo, here in poem‘s form (ECO,
2007), in the attempt to conclude new learning, that will be shared with undergraduate and
graduate students, being at teaching area, extension or new researches. To contextualize this
generation‘s studies, were elected the anthologies organized by Gerardo Diego, called Poesía
Española (Antologías), published on 2007, by Ediciones Cátedras, and the Antología
Comentada de La Generación del 27, wrote by Víctor García de La Concha, published on
2006, by Editorial Espasa Calpe. The research took Generacion Del 27 as their object of
research and - from many others critical reading about the poetry made by those young poets,
their creative vocation of aesthetics and vanguard – wanted to understand the context of
literary‘s creation of those poets del 27. We form our foundation with contributions by
Antonio Maravall (2009), Eugenio D‘ors (s.d) Severo Sarduy (1999), Lezama Lima (2011),
Alfonso Reyes (1958) e Deleuze (2005) among others that brought the comprehension of the
baroque‘s language, giving emphasis to pluridirectional movement, deconstructing it‘s
linearity, creating others new forms, as returns, circles, spirals favoring encounters,
detachment or equal points of departure and arrivals. In this way, the poets del 27 approached
the baroque of six hundred on a re-reading, and made of the third centenary‘s celebration of
the Góngora‘s a Mirada exuberante death, to the return of baroque‘s spirit. Alfonso Reyes e
Rubén Darío said that real lights highlighted the paths of this poets generation: The light that
desdobra scintillates on García Lorca, Jorge Gullén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego and the
bullfighter Ignacio Sánchez Mejías, poets that expressed tributes in big style to Soledades
author, at Madrid‘s Caffe and all Spain.

Key–Word: 27‘s Generation, Góngora, Gold Century, Andaluzia, Baroque, Poetry.
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Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

1 INTRODUÇÃO
A poesia é a arte de comunicar a
emoção humana pelo verbo musical.
René Waltz

O universo literário nos apraz à verdadeira emoção: sentimento de gozo e deleite
da atividade acadêmica1. Como leitora e estudiosa da área de literatura, desde sempre muito
me entusiasmou a vivência e o conteúdo da narrativa literária hispânica. Tudo começou na
velha Porto Velho, no seio da região amazônica, numa região em que o curso dos rios
Madeira e Mamoré delimitam suas fronteiras, de um lado com o Estado do Amazonas, de
outro, com o território boliviano. Na fronteira entre duas ilustres cidades Guayaramerin por
Guajará-Mirim2, cidade de Rondônia, na tenra idade dos 22 anos, fiz a opção pelo estudo
literário, iniciando uma pós-graduação (especialização), em 1996, pela Universitat de Roviri I
Virgili da Espanha, promovida pela Universidade Federal de Rondônia-UNIR, coordenada
pelo Departamento de Letras. Esta pós-graduação serviria como base para o início de uma
nova habilitação para o Curso de Letras no elenco de cursos daquela universidade.
No mestrado, já na cidade de Natal do Estado do Rio Grande do Norte, investiguei
autores contemporâneos da literatura andina, na perspectiva de saber que ―pero el americano,
Martí, Darío o Vallejo que fue reuniendo sus palabras, se le concentran en las exigencias del
nuevo paisaje, trocándolas en crepúsculos coloreados, en todo americano hay siempre um
gongorino manso‖ (LEZAMA LIMA, 1993, p. 134). Assim vive o homem andino, com
crenças, costumes, cultura, batizados sob os princípios da religião católica, mas na
coexistência de mitos e deuses e linguagens próprias, esta dissertação foi defendida em junho
de 2010, sob o título ―El mito, el paisaje y el hombre en la literatura ando-boliviana‖, pelo
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN.
1

Ao adentrar na carreira acadêmica do curso de Letras-Espanhol, muitas das vezes, não temos a escolha de área,
no caso de professores de língua espanhola. Assim, somos professores de língua, cultura e também de literaturas
espanhola e hispano-americana. No entanto, cada professor tem suas paixões e preferências, eu me decidi pela
área literária desde a década de 1990, quando fiz um curso de Doutorado em Filología Española, Moderna y
Latina pela Universitat de las Islas Baleares – Espanha.
2
Faço essa nota para ressaltar duas cidades que têm o mesmo nome em línguas diferentes: uma de cultura
boliviana, plena de costumes e língua hispânicos – que serviu de travessia para meus pais, ainda jovens – até
alcançar uma outra, onde nasci e cresci aprendendo a conviver com os hábitos e língua do homem brasileiro.
Cultura de ―transculturação‖ como enfatiza Lezama Lima, que ao invés de acumular, como o barroco europeu,
ou justapor os elementos dispares na composição, faz a combinação, reunindo, harmonizando, para alcançar a
forma unitiva: com pensamento de homem andino, já que minha família traz no sangue pura ascendência dos
Andes e Incas, e eu, num contexto já brasileiro, fui acomodando todos esses costumes.

13

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

É importante dizer que, como docente na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e, principalmente, como precursora da área de espanhol3 do Curso de Letras desta
universidade, se torna pertinente a realização de pesquisas que permeiam o universo
acadêmico do curso de Letras com habilitação em Língua e Literaturas Espanholas,
oportunizando uma reflexão do mundo de cultura hispânica, sobretudo procurando oferecer
entusiasmo aos alunos e professores da área de espanhol da instituição.
Quando o Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano Brasileira (GPPLHB) foi
criado pelo Programa da Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) da UFRN,
apresentei, como proposta de extensão, um curso sobre A poesia del grupo de poetas del 27
que, após ser aprovado, foi colocado em prática de maneira sistemática. Justamente a partir
dessa atividade iniciei a delimitação do meu objeto de estudo do doutorado.
Dessa atividade de extensão sobrevieram outras também baseadas em leituras e
reflexões. Colocou-se em prática a tarefa de tradução num trabalho em equipe4, sonetos de
Sor Juana Inés de la Cruz, a fênix mexicana e musa do barroco, foram lidos. O resultado
dessa edição foi publicado no Livro Barroco II, ensaio lançado em 2011, no VI Colóquio
Barroco/I Seminário Internacional de Arte e Literatura Barrocas da UFRN.
Ainda vivendo o glamour do Doutorado, é prazeroso dizer que todo o exercício,
leitura e escrita antes realizados5, são experiências diletantes. Ressalto o nome de Francisco
Ivan, meu professor, hoje colega, que desde o início já me contagiava com segurança, ruídos,
luzes e versos dos poetas da Generación del 27, que ora centelham e vibram sob os meus
olhos.
O artifício da prática de tradução com perspicácia de análise também nos dá essa
segurança, assim como o estudo realizado ao longo da docência, faz com que se possa chegar
ao amadurecimento do pensamento. No momento, encontro-me no ápice da motivação, plena
de circunspecção e, convido adentrarmos ao mundo da poesia desses poetas andaluzes que em

3

O curso de Letras com habilitação em Língua Espanhola da UFRN foi criado em 2009. Antes mesmo da sua
criação – já na condição de professora do Curso de Letras e das disciplinas de Língua Espanhola I, II, III – havia
o sonho de apresentar à comunidade acadêmica a licenciatura em Letras-Espanhol. No ano da criação da
habilitação em espanhol, atuamos como membros e líderes da comissão de criação do Projeto PolíticoPedagógico do novo curso.
4
Artigo publicado com os professores Francisco Ivan da Silva, eu, e a colega de mestrado Arlene Isabel
Venâncio. Depois da primeira publicação ora citada vieram outras – ―El amor en la poesía de Lope de Vega‖,
publicado nos Anais do VI Colóquio Barroco e I Seminário Internacional de Arte e Literatura Barrocas – cujo
trabalho repercutiu na análise e tradução de algumas poesias de Lope de Vega, o mostro da natureza, segundo
Calderón de la Barca.
5
Refiro-me, principalmente, às disciplinas realizadas no curso do mestrado e doutorado ofertadas pelo
PPgEL/CCHLA/UFRN.
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sua maioria souberam resgatar o brilho barroco das Soledades, que hoje chamamos de
Generación del 276.
Propor uma tese sobre A Geração de 27 e o Barroco: la mirada exuberante
significa contribuir com a transposição da cultura e literatura espanholas ao meio acadêmico
no qual estamos inseridos, como aduz o conceito da obra carpenteriano do Barroco como uma
―constante do espírito humano‖, acrescido também pelo pensamento de Eugenio d‘Ors –
teorias vigentes na Europa dos anos 20 e 30. É (re)viver o repertório poético desse grupo de
poetas, é um convite aos apaixonados por poesia, poesia gongorina da mais alta qualidade,
poesia barroca, poesia pura, reconhecendo em Góngora una farola que alumbra os poetas del
27, desmistificando-o como poeta obscuro e hermético7. É um convite às nuances dos temas, é
fabuloso o cintilar do toureiro somada ao touro, é o realce da cena barroca, la corrida y la
muerte, a imagem do touro sobre o toureiro presentes na poesia de Lorca, já nos faz um
convite a (re)conhecer a poesia da Generación del 27, toda apaixonada pelo espetáculo
taurino. Corrobora magestalmente Comino (2014, p. 12) quando diz que essa paixão repercute
desde Góngora (censurado pela censura eclesiática) e que isso ―ecoou, claramente, na
Geração de 27 seu grito apaixonado‖.
A motivação desta pesquisa está nesses poemas por penetrar em seus temas,
entendendo o momento social da vida espanhola, correlacionando o barroco de Góngora como
o caminho da tradição. Uma leitura nesse ponto de vista é maravilhosa, pois se dá no convívio
acadêmico, o que me conforta muito, pois o resultado desta pesquisa representa um
referencial de importância elevada para o espanhol da UFRN. Contando a instituição com
uma Licenciatura de Letras que também apresenta a habilitação em Literaturas Espanhola e
Hispano-americana, isso será sempre motivo para uma nova reflexão, novos projetos com
propostas de leituras, estudos e tradução, perfazendo, por sua vez, uma nova aprendizagem,
que poderá ser dividida com alunos da graduação, num primeiro momento8, seja na forma de
ensino, extensão ou de novas pesquisas.
6

A Geração de 27 está no meu nicho predileto de leituras há alguns anos, sempre me entusiasmaram os poetas,
alguns como Garcia Lorca, Cernuda, Gerardo Diego, eram alguns dos meus preferidos nas leituras com os alunos
da graduação. Nesse contexto, na Disciplina Literatura e Sistemas Intersemióticos, ministrada pelo prof. Dr.
Francisco Ivan (PPgEL), encontrei exatamente o docente, poeta, grande leitor, professor e pesquisador da
literatura espanhola. No decorrer da disciplina realizamos longos seminários, profícuas discussões, refletimos
sobre questões de tradução, teorias barrocas, dobras e ―desdobras‖, linhas, curvaturas, círculos e elipses.
7
Silva aponta: ―Trata-se de uma redescoberta radical e de uma destruição de preconceitos e de uma rebeldia
contra a ignorância dos críticos historicistas que não souberam ler a poesia pura de Góngora considerando-o um
poeta obscuro e hermético.‖ (COMINO, 2014, p. 11).
8
Refiro-me aqui ao desejo a posteriori de desenvolver no PPGEL uma linha de pesquisa que privilegie as
interfaces com a cultura e literatura hispânica, destacando o universo barroco em torno de reflexões e pesquisas
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Para contextualizar o estudo dessa geração se elegeram as antologias organizadas
por Gerardo Diego, sob o título Poesía Española (Antologías), publicada em 2007, pelas
Ediciones Cátedras; e a Antología comentada de la Generación del 27, de Víctor García de la
Concha, publicada em 2006, pela Editorial Espasa Calpe. Teve como corpus de análise uma
releitura dos poemas abrindo horizontes também para possibilidades tradutoras, a poesia feita
por esses jovens poetas trouxe-nos um verdadeiro estudo da mais alta poesia, de consciência
literária, seu caudal poético, criação literária com matizes de criatividade de estética e
vanguarda.
Muitas outras antologias foram publicadas, poderíamos elencar vários títulos, no
entanto, ressaltamos duas, entre elas, a Antología poética de la Generación del 27, editada
pelo Editorial Castalia, no ano de 1990 em Madri, sob a coordenação de Arturo Ramoneda,
professor da Universidade Complutense, e também catedrático do Instituto Eijo y Garay de
Madri, como referência usada nos cursos de literatura hispânica que trabalham a expressão
poética dos poetas del 27. E, a outra chama-se Poesía de la Generación del 27. Antología
crítica comentada, de autoria de Victor de Lama, professor associado na Universidad
Complutense de Madrid, com doutorado em Filología Hispânica, editada em 1997 em Madri,
pela EDAF, e a segunda edição, em 2002.
A referência que se faz aos autores tenta situá-los no contexto do movimento de
vanguarda que estes surgiram, a cada poeta tratou-se de verificar o que mais representou no
seu perfil biográfico, sua formação acadêmica e, principalmente, considerando que sua
biografia é a sua obra, foram colocados poemas que tentassem expressar o seu estilo poético,
já que os versos declaram sonhos, anseios, dores, anhelos y penas que o poeta escreve ao
longo da sua vida. É a poesia empregando imagens, (de)mostrando sua autonomia, isso em
Sartre9 nos fica bem explícito, quando este em L’imaginaire enfatiza a independência da
poesia.

em forma de estudos de casos, ensaios, entrevistas, e traduções, com foco em suas particularidades por uma
perspectiva estética de teóricos do Barroco (drama barroco e alegoria, reabilitação do barroco literário, a
presença do barroco na literatura latino-americana, barroco e ruptura de gêneros, a dobra barroca, barroco:
carnavalização da linguagem e da imagem); de Sarduy, por exemplo, que insere o signo ―barroco‖ no cosmos,
realçando que este pode ser desdobrado no neobarroco em ―diversas práticas e matizes‖, ou de D‘Ors que afirma
que a arte barroca é um eon universal, ou seja, o barroco como uma categoria literária ―generalizadora‖; isso
tudo se comunicando com a ―dobra‖ de Deleuze, quando diz que o traço barroco é a dobra que vai ao infinito.
9
Na filosofia sartriana, a transcendência não pode se separar da imanência. Se o imaginário é possibilidade de
negação, afastamento do mundo, alienação, ele também implica a necessidade de ser no mundo, de ser
imanência. A negação que a consciência imaginante realiza só é possível com a manutenção constante do que é
negado, e é por isso que podemos dizer que a arte, se é negação do mundo real, se é criação de um mundo irreal,
só pode existir porque mantém a realidade como pano de fundo negado. A criação não se dá do nada, precisa de
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As notas vão aparecendo ao longo do texto, a cada poema quando se fizer
necessário, possível ou conveniente. As notas, nesse aspecto, serão de dois tipos: léxicas,
quando seu objetivo for esclarecer a definição de um termo, seja por se tratar de uma palavra
pouco usual, que fazia sentido à época, ou porque seu significado atual tenha uma conotação
diferente ou a mais dentro da mesma língua de partida, ou também por se tratar de uma
palavra heterossemântica em relação à língua de chegada; explicativas, quando seu objetivo
for esclarecer alguma complicação semântica, sintática ou estilística, bem como acrescentar
alguma alusão histórica, mitológica ou contextual.
A tese abre o seu capítulo intitulado ―A mirada exuberante da Geração de 27‖,
tem como objetivo aproximar do leitor o grupo del 27, sua temática, as homenagens que
prestaram ao grande poeta das Soledades, o contexto de suas obras e os principais mananciais
que influenciaram sua escrita literária. Apresenta-se a nomenclatura ―Geração de 27‖, como
uma espécie de juego de cartas. Esquadrinha-se seu objeto de estudo, o cânone poético,
visita-se o panorâma espanhol como aporte cultural, a península carregada de conflitos,
tensões submersas na literatura espanhola modernista.
Surgem novos poetas com verve artística, como um ayuntamiento, quase dizendo
―ajuntamento‖ de poetas, artistas, toureiros, a partir dos anos de 1920 do século XX, na
Espanha. Desse modo, apresentada a situação política daquele momento, o capítulo segue
trazendo-nos um desdobramento do cânone poético, ilustrado, ainda, com um sub-tópico
intitulado ―A Residência de Estudantes de Madri – La Resi‖, enquanto cenário e palco do
grande encontro da geração de amigos del 27.
O terceiro capítulo apresenta o barroco e o siglo de oro espanhol, nomeando o
capítulo como ―A beleza reveladora do barroco no siglo de oro‖, a ideia é a de perfazer um
estudo da teoria barroca, classificando como ―A metáfora Barroca: No labirinto conceitual‖
baseado-se nas contribuições dos teóricos Maravall (2009), Eugenio D‘ors (s.d.), Severo
Sarduy (1999), Deleuze (2005), Alfonso Reyes (1958), que dialogam e vislumbram o barroco
em uma nova ressignificação; a compreensão da linguagem barroca, agora numa ênfase ao
movimento pluridirecional, descontruindo sua linearidade, criando outras novas formas, as
chamadas dobras e desdobras, como voltas, círculos, espirais que favorecem encontros,
distanciamentos ou iguais pontos de partida e chegada.

uma matéria inicial para negar. O imaginário, portanto, depende inicialmente da percepção, do modo de ver e
afirmar a presença dos objetos.
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Nesse sentido, os poetas del 27 aproximam o barroco do seiscentos numa
releitura, envolvendo o excelso das Soledades em comemorações ao seu terceiro centenário de
morte e ausência. Com vistas a corroborar com o presente estudo (numa perspectiva barroca
de sobreposições), apresentamos um subtópico intitulado ―A luz barroca de D. Luis de
Góngora‖, por acreditar que o barroco vivencia um processo de simbiose, não é excludente,
mescla as experiências e na perspectiva do estilo literário como dobra que vai ao infinito.
O quarto capítulo se intitulou “Nas travessias da Tradução: arte, recriação ou
pragmática?‖ numa perspectiva de reconstruir um caldal teórico acerca da tarefa do tradutor,
demonstrando a importância que o ato de traduzir sempre alcançou ao longo da escritura,
aponta-se a tradução como arte, é o dizer na língua de chegada aquilo que se compreendeu na
língua de partida. É a língua dentre a pluralidade e diversidade das línguas, segundo
Humboldt; é a tarefa emblemática contendo lapsos de intraduzibilidade, mas envoltos e
submersos num propósito de produzir uma boa tradução de poemas em um decir casi lo
mismo, de Umberto Eco.
O quinto capítulo traz o cânone poético desse grupo del 27, intitulado “A poesia e
os poetas del 27: àqueles em quem ecoou o grito barroco de Góngora”, apresenta um
referente aos componentes ilustres dessa geração, seja através de dados biográficos, seja por
meio de sua poesia; à medida que se apresenta o repertório poético, apresentar-se-á uma
perspectiva tradutológica do poema, sincronizado às diversas teorias da tarefa do tradutor, que
descreve a tarefa de traduzir como intermediação cultural, ou seja, a arte da tradução não vai
da palavra à frase, em seguida ao texto (propriamente dito) e, depois ao conjunto cultural. Na
prática, ocorre o inverso, o tradutor através de vasta leitura acerca do espírito de uma
determinada cultura vai ao âmbito da frase e na sequência, à palavra.
Na verdade, o artifício da tradução se ajustou aos sonetos de Góngora (presentes
no terceiro capítulo) e nos poemas da Geração de 27 (apresentados em forma de álbum) que
se estende ao longo do quinto capítulo. Desse modo, a tarefa de traduzir inicia na tese no
terceiro capítulo, quando apresentamos alguns poemas do poeta D. Luis de Góngora, e se
estende no decorrer do quinto capítulo, quando ressaltamos a obra poética dos poetas da
Geração de 27. Procurou-se expressar em notas de rodapé, aquilo que cremos ser necessário,
possível ou mesmo conveniente na organização do poema, como por exemplo, nuance e matiz
da temática empregada, esclarecimento de léxico, seja por diferir quanto ao significado atual,
seja por ter uma conotação diferente em vários aspectos da língua de partida e da de chegada;
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do mesmo modo se enfatizou algumas notas explicativas, com objetivo de acrescentar alguma
alusão histórica, mitológica ou contextual do poema.
O sexto capítulo apresenta ―Dos poetas andaluzes, dos amores‖, retoma os dois
grandes nomes da Geração de 27, os poetas García Lorca e Luis Cernuda. O capítulo, ainda,
traz dois sub-tópicos a seguir: ―Andalucía: entre sevillanas, toreos y poetas (Espaço e artifício
estéticos)‖, e ―Andalucía: flamenco y gitanos y Sevilla. Exuberância, alegorias estéticas que
discorrem sobre a cultura e sentimento, amor, solidão e poesia andaluzes. Nesse capítulo,
procura-se ressaltar os temas da Andaluzia, da Espanha das touradas, das mujeres andaluzas,
da cultura como festa nacional.
A tese faz o encierro no sétimo capítulo e apresenta o encierro sob a mirada del
toreo, onde touro e toureiro expressam a dança de poder, de convencimento, de domínio de
um sobre a figura do outro. Foi intitulado ―El siglo de oro da poesia taurina e os poetas del
27‖, apresenta o brilho do traje de luces também na poesia, toureiro e poeta, ou poeta e
toureiro escrevem com alto estilo, mostra-se o entrecruzamento da cultura que caminha como
viés regional ao universal, cultura andaluza, o flamenco como arte popular, proporcionando el
relieve ao juego árabe-andaluz como síntese cultural identitária.
Enfim, danza de poetas apaixonados pelo espetáculo taurino, e essa pasión ecoa
desde Góngora, que ora também ―ecoa‖ sobre nossos corações. É a transculturação apontada
por Lezama Lima (2011) que, ao invés de acumular ou justapor, faz a combinação, o tono da
morte, é o conflito barroco. Alfonso Reyes e Rubén Darío já diziam que verdadeiros faróis
iluminaram os rumos dessa geração de poetas: a luz que desdobra cintila em García Lorca,
Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego e o toureiro Ignacio Sánchez Mejías, poetas
que manifestaram homenagens em gran estilo ao autor das Soledades, nos cafés de Madrid e
de toda a Espanha.
Esse é o caminho para se tentar desvendar, é a pesquisa que se apresenta com
vistas a mergulhar nesse mundo hispânico, da poesia desses homens que fizeram história não
só no país das touradas, mas que tiveram seu desterro em terras estrangeiras, fizeram-nos
amantes de seus versos, como no jogo de contrários dolor, duelo e amor.
Parafraseando Pedro Garfias, salmantino-andaluz, hoje um exemplo de memória e
poesia, como tantos outros escritores que sofreram a dor do desterro, quando diz que a
vocação criativa é destino de vida, é escrever sempre, pois cada homem tem algo a dizer.
Mas, se em algum momento aparecer o desânimo, e outras aparecerá o amor, a escrita
consiste em técnica e com o tempo se aprende. E com esse sentimento de que com o tempo
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ainda se pode aprender, não temos medo de errar, pois o erro pode ser o fio para o acerto de
amanhã e, se em alguns momentos, o desânimo nos contagiou, com o amor conseguimos a
motivação para seguir em frente.
É, com esse espírito acadêmico de ―aprender com o tempo‖, que ora apresenta-se
um reviver da poesia da Geração de 27, da mais alta poesia que o siglo de oro produziu, agora
na poesia do século XX, a exuberância também da poesia taurina . Apresentando ao meio
acadêmico um estudo desse universo literário, a pesquisa se desdobra em quatro capítulos,
com o intento de acercar culturas, permeando as entrelinhas do significado da poesia em
língua espanhola, da poesia barroca de D. Luis, sobretudo nos versos taurinos que viveu seu
siglo de oro.
Ritmo e harmonia foram alguns dos elementos utilizados nesta pesquisa,
compondo o diálogo entre culturas hispânicas, com a finalidade de apresentar esta tese ―A
Geração de 27 e o Barroco: la mirada exuberante‖.
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2 A MIRADA EXUBERANTE DA GERAÇÃO DE 27
Hay que volver a Góngora, y con él, a San Juan y a
Garcilaso y a Lope y a Calderón: estos sí que son
nuestro, sí que viven junto a nosotros.
Gerardo Diego

A proximidade do aniversário do terceiro centenário da morte de Góngora foi uma
ocasião de ouro que os jovens poetas ganharam como desafio aos grandes escritores e
acadêmicos da época na sociedade espanhola. Conseguiram se autoafirmar no panorâma
literário dos anos 20 promovendo atos e cerimônias em favor do autor de Soledades. Gerardo
Diego foi o primeiro a promover os atos solenes de reparação a D. Luis de Gongora. Dedicou
―en los dos primeros números de Lola la crónica del centenario y en el número 5 los actos en
el Ateneo de Sevilla‖ (Lama, 2002, p. 25). A Geração de 27 consegue trazer a ―pérola‖ do
seiscentos, Góngora foi o grande motivo, inspiração, chance para todos esses poetas
espanhóis.
O poeta Diego nos confirma que tudo surgiu na ocasião de uma tertúlia
improvisada y amistosa, que ocorreu em Madri, em abril de 1926. Estavam reunidos quatro
componentes: Pedro Salinas, Melchor Fernández, Rafael Alberti e ele, Gerardo Diego. A
iniciativa da comemoração entra em planejamento, baseam-se em algumas linhas essenciais,
também conseguem vislumbrar o alcance de um projeto a partir de novas edições da obra de
D. Luis de Góngora, como também publicações de livros que o homenageassem, além de
vários outros atos comemorativos, entre concertos e representação teatral:
Con las ideas de unos y de otros quedaron trazadas las líneas
esenciales. [...] un auto de fe en desagravio de ‗tres siglos de
necedades‘, representación de alguna comedia de Góngora, concierto
de música antigua y moderna sobre Góngora, una exposición de
dibujos y grabados, conferencias, lecturas, una verbena andaluza,
etcétera (LAMA, 2002, p. 25).
A Generación del 27 no contexto literário é por si uma questão motivadora,
instigante, historicista: é o convite para o deleite da poesia pura10 de Góngora. Essa geração

10

Gerardo Diego evita o uso da terminologia poesia pura para não adentrar na polêmica de Brémond versus Paul
Valery, embora fosse um dos temas centrais do debate estético do grupo del 27. Para Gerardo Diego a poesia
pura estava correlacionada à poesia desnuda, pura, poética e humana. No léxico-crítico de Gerardo Diego o
termo poesia pura é, pois, substituído principalmente por poesia humano-poética.
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trouxe à tona o terceiro centenário da morte e ausência de D. Luis de Góngora e teve seu
grande trunfo quando encontrou no autor das Soledades a mola em forma de espiral que
faltava à literatura da época:
Estamos, pois, diante de um tema que não se limita apenas à história
diacrônica da literatura, que costuma entorpecer a investigação do
barroco, mas um tema da ordem de uma poética sincrônica,
considerando-se a releitura e recepção desses poetas barrocos e sua
contemporaneidade na modernidade (SILVA, 2014, p. 10, 11).
É o início do século XX. A Espanha11, em suas primeiras décadas vem num certo
equilíbrio político, devido à alternância no poder entre liberais e conservadores. O fato de a
Espanha ter ficado neutra durante a 1ª Guerra Mundial a beneficiou com efeitos econômicos
positivos no âmbito da indústria, entretanto, devemos subrayar que o século XIX espanhol foi
um período especialmente conflituoso, com lutas entre liberais e absolutistas, e mais tarde
entre monarquistas e republicanos, sobre o pano de fundo da perda das colônias americanas e
filipinas.

11

A Espanha despedia-se da Geração de 98, mais especificamente o ano de 1898. Denominada como geração de
modernistas, destacam-se Azorín, Pio Baroja, os irmãos Machados, Miguel de Unamuno. Os autores desta
época, herdeiros do idealismo alemão, tinham influências de Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. O
próprio Azorín se manifesta cético; Baroja, realista anticlerical; Antonio Machado rezava a um Deus ibérico,
desolado e terrível; Miguel de Unamuno esteve toda sua vida atormentado pela contradição entre razão e fé.
Somente Ramiro de Maeztu, que na sua juventude se declarava niilista no sentido nietzschiano, converteu-se no
final em um católico tradicional. A Espanha nesta época deixa de ser potência colonial, os escritores pretendem
uma renovação de estilo – cabe à Geração de 98 o afã de buscar a nova identidade espanhola, já que esta deixa
de ser uma potência em 1898. Nessa época nascem e destacam-se dois grupos: os chamados ―modernistas‖, que
por apresentarem preocupação quase exclusiva com o estilo e por temas do passado, declaram-se cosmopolitas; e
a conhecida ―Geração de 98‖, que, por sua vez, tinham uma preocupação nacional. Os ―modernistas‖ e os
―escritores da Geração de 98‖ têm metas em comum: a renovação literária da Espanha. Ambos os grupos
renunciam o prosaísmo do século XIX. Todos passam a escrever influenciados pelos simbolistas franceses;
entretanto, os autores da Geração de 98 logo se dão conta de que a linguagem musical e sensual dos simbolistas
está em contradição com a temática e os problemas com os quais se preocupam: justamente o problema
dramático da Espanha, a atitude ética frente a este problema e o refinamento espiritual. Se a atitude dos
―modernistas‖ é estética, a dos ―escritores de 98‖ é ética. Os autores desta geração mantiveram, ao menos a
princípio, uma estreita amizade e opuseram-se à Espanha da Restauração. O indiscutível é que compartilham
uma série de pontos em comum: 1) Distinguiram entre uma Espanha real miserável e outra Espanha oficial falsa
e aparente. Sua preocupação pela identidade do espanhol está na origem do chamado debate sobre o Ser da
Espanha, que continuou nas seguintes gerações; 2) Sentem um grande interesse e amor pela Castela miserável
das povoações abandonadas e poerentas; revalorizam a sua paisagem e as suas tradições, a sua linguagem castiça
e espontânea. Percorrem os dois planaltos castelhanos escrevendo livros de viagens e ressuscitam e estudam os
mitos literários espanhóis e o Romancero; 3) Quebram e renovam os moldes clássicos dos gêneros literários,
criando novas formas em todos eles. Na narrativa, a nivola unamuniana, o romance impressionista e lírica de
Azorín, que experimenta com o espaço e o tempo e faz viver o mesmo personagem em várias épocas; o romance
aberto e desagregado de Pio Baroja, influenciado pelo folhetim, ou o romance quase teatral de Valle-Inclán. No
teatro, temos o esperpento e o expressionismo de Valle-Inclán ou os dramas filosóficos de Unamuno. É
importante dizer que a renovação do estilo levada a cabo pelos modernistas propiciou frutos na geração seguinte,
aos (―los hijos del 98‖ ou ―Generación del 14‖) e, mais ainda aos chamados ―nietos del 98‖ ou ―Generación del
27‖ (ORTEGA Y GASSET, 1981, p. 27-28)
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No século XX12, começa na Espanha o reinado de Alfonso XIII, continua a
alternância do poder pactuada entre conservadores e liberais, entretanto esta foi interrompida
pela ditadura de Primo de Rivera, entre 1923 a 1930. Esta ditadura foi aceita pelo próprio Rei,
mas não pelas classes populares, que instauraram a II República, em 1931.
O clima na Espanha está submerso numa época de efêmeras liberdades sociais,
políticas e culturais. Defende-se a separação entre o Estado e a Igreja, é aprovado o divórcio,
reivindica-se a reforma agrária, é permitido pela primeira vez o voto de mulheres. No entanto,
em 18 de julho de 1936, tudo é interrompido com o golpe de estado dos militares, o que
provoca a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Houve um enfrentamento entre nacionalistas
e republicanos, e como consequência a Espanha passa a viver uma nova ditadura, que durou
nos anos de 1939 a 1975, comandada pelo então general Francisco Franco.
Por volta de 1918, dois movimentos de vanguarda na Espanha começam a se
desenvolver, o creacionismo e o ultraísmo, que habitualmente se denomina Movimiento
Ultra. Esse movimento literário teve significativas repercussões em escritores e poetas da
época, que influenciados pelas correntes de vanguardas despertaram a linguagem barroca –
era a tomada de consciência crítica que rompia as fronteiras. Lembramos que, com a morte de
Rubén Darío em 1916, se consideraria fechada a longa etapa da poesia modernista. Esse novo
empezar abre as portas a uma poesía desnuda, depurada de artifícios e com grande
concentração expressiva, própria da geração de Lorca:
El 1 de noviembre de 1919 aparece en Oviedo la revista quincenal de
literatura Ultra, que habría de durar hasta el 1 de enero de 1920. El
nombre elegido como cabecera literaria es, de por sí, bien elocuente;
en torno a la publicación se mueven unos cuantos poetas,
jovencísimos en su mayor parte, influidos por las corrientes de
vanguardia. Ultra fue durante su corta existencia – cinco entregas –
una de las revistas pioneras, con Grecia y Cervantes, del ultraísmo
12

Hill desenvolve o contexto histórico que perpassou a Generación del 27, durante os anos 20 e 30 do século
XX, esta se forma e se desenvolve e somente após la Guerra civil se dispersa. Nos anos 20 toda a Europa vive
um período culturalmente de otimismo, marcado por um signo das vanguardas e da vida moderna. Os jovens
artistas e intelectuais espanhois não possuem apreço pela crise da política tradicional, vivem de certo modo
dando as costas à ditadura de Primo de Rivera, são verdadeiros entusiasmados pela cultura de vanguarda
européia, a arte como jogo, mescladas às revoluções artísticas. Mas, no final dos anos de 1920, os conflitos
sociais se intensificam, é o que Hill enfatiza ―crack bursátil del 29 que provoca la gran depresión; ganan
terreno ideologías contrarias a las democracias liberales como el nazismo; surgen revueltas entre las clases
trabajadoras en España; crece el descontento y se agudizan las diferencias entre ideologías conservadoras y
progresistas‖. Com essa realidade os artistas se sentem comprometidos com a realidade social na qual estão
inseridos e aduzem que a literatura precisa aproximar-se desses problemas, tomar partido, inclusive ficar
subordinada às ideologias. A guerra civil torna realidade todos os temores destes jovens. É uma geração
pertencente ao expoente desta bifurcação artística e social que vai desde os felizes anos de 1920 aos sombrios
anos de 1930 (HILL, s.d, p. 13).
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poético. Colaboradores suyos fueron poetas y escritores como
Eugenio Montes, Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Rafael
Cansinos Asséns, Vicente Risco y Adriano del Valle, al lado de los
jóvenes Augusto Guallart, Luis Zubillaga (ovetenses ambos), Gonzalo
de Alvar, Joaquín de la Escosura, Ernesto López Parra y algunos otros
(BERNAL SALGADO, 1987, p. 25).
Esses movimentos de vanguarda designam uma série de experimentações
criadoras em toda a Europa ao longo do século XX e, que essas inovações rompem
violentamente com a arte e a literatura vigentes, havendo uma repulsa/recusa do subjetivismo
romântico. Alguns desses movimentos começam logo, como o cubismo e o futurismo. Pablo
Picasso pinta Las señoritas de Avignon, em 1907; e Marinetti publica, em 1909, o Primer
manifiesto futurista, no entanto, é nos anos posteriores a 1ª Guerra Mundial que as vanguardas
vivem seu maior apogeu.
Alguns aspectos na economia mundial foram importantes na mudança desse
cenário artístico-cultural e literário na Espanha, a queda da bolsa de valores de Nova Iorque,
no ano de 1929, a depresión econômica do Ocidente, a consolidação de diversos regimes
totalitários na Europa, como o Fascismo e o Nazismo, o triunfo dos Frentes Populares na
Espanha e França, a guerra espanhola, entre outros acontecimentos fizeram com que os
escritores e artistas tivessem maior atenção aos problemas humanos ou maior compromisso
social e político.
É nesse cenário que a literatura espanhola, entre 1918 e 1936, volta a conhecer um
grupo de poetas, com inquietações e gostos estéticos comuns, e começa a gozar de pleno
destaque. Esse grupo de poetas denominado por Generación del 27 tinha como ideais uma
nova arte – caracterizando-se em espanhol por luchar por el arte nuevo – a mesma
preocupação estética e, devido ao intenso intercambio de experiências e também de estudos,
os poetas foram conduzidos a uma integração de amizade literária, que perpassa o tempo.
Estamos falando de um grupo que revive a presença de um poeta do seiscentos, D. Luis de
Góngora. Ruben Darío abre as páginas da poesia de Góngora para a Geração de 27, da qual
fazem parte, segundo afirma Comino (2014, p. 11) García Lorca, Rafael Alberti, Luis
Cernuda, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre.
A lista de nomes dessa geração não acaba aqui. Há, ainda, nesse grupo, artistas como
Salvador Dalí, íntimo amigo de García Lorca, Luis Buñuel, Ignacio Sánchez Mejías, além de
bailarinos, músicos etc.
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São poetas escritores que formam o grupo del 2713, mas como surgiram? Estes
jovens poetas tinham na figura de Juan Ramón Jiménez e Rubén Darío verdadeiro apreço e
admiração, começaram a publicar seus primeiros versos nas revistas de poesia da época:
―Carmen‖, ―Litoral‖, ―Verso e prosa‖. A influência que estes tiveram dos dois poetas,
citados anteriormente, foi decisiva, o próprio Juan Ramón foi quem editou o primeiro livro de
Pedro Salinas, chamado Presagio, e também quase todos os poemas da Geração de 27. Liam
os clássicos e os consideram como contemporâneos, formaram na realidade um grupo dentro
de uma geração mais ampla, e os dez poetas14 deste grupo ficaram consagrados na literatura
espanhola. Sobre isso, temos que:
Durante los años 1920-1930 varios escritores jóvenes españoles
empiezan a publicar poemas de una manera semejante y nueva en las
revistas literarias de la época, con un grandioso anhelo de pulcritud y
perfección. Son todavía autores desconocidos, y desdeñados a veces
por el gran público; pero es tan notable la afinidad que existe entre
ellos que llegan a constituir muy pronto un grupo de verdaderos
amigos. No tienen un programa en común, pero todos se sienten
empujados por un mismo deseo incoercible de pureza y de renovación
lírica que les hace acercarse y caminar juntos (BLANCH, 1976, p.
14).
A respeito da citada data del 27, não há dúvida de que o acontecimento que mais
contribuiu para dar coesão a esse grupo foi a celebração, no ano de 1927, do terceiro
centenário da morte de D. Luis de Góngora15. A partir de 23 de maio de 1927 começaram as

13

Las relaciones fueron surgiendo em lugares distantes. Salinas y Guillén, los mayores del grupo, se conocieron
tempranamente y su amistad fraguó desde esos primeros contactos sin altibajos; en 1917, Guillén sustituirá a
Salinas como profesor de la Soborne. Cernuda conocería en Sevilla a Salinas en 1919, cuando éste llegó como
catedrático de literatura; el joven poeta visita varias veces la casa de sua profesor y Salinas encauza sus lecturas
literarias. Dámaso contagió su entusismo […] a Vicente Aleixandre en su encuentro Ávila, en el verano de 1917.
Gerardo Diego coincide en la Universidad de Deusto con Larrea y le transmite su aficción por la poesía; luego,
el santanderino le facilitaría sus hallazgos creacionistas y el conocimiento de Huidobro; y como buen amigo,
Diego sería el valedor de Larrea en España cuando éste se estableció en Francia. En 1917, Alberti se traslada con
su familia a Madrid, lo que le permitirá entrar en contacto con la Residencia de Estudiantes. En 1919, García
Lorca pasa de Granada a Madrid y se instala en la Residencia de Estudiantes. También ese año llega Gerardo
Diego a la capital antes de obtener la cátedra de Literatura del Instituto de Soria. En la Residencia cimentaron su
amistad en los primeros años 20 Lorca, Alberti, Prados, Diego y Alonso, sin olvidar al cineasta Buñuel y al
pintor Dalí. (LAMA, 2002, p. 18)
14
Os nomes dos poetas desta Generación del 27 são Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Federico
García Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, sendo incorporados mais tarde
Manuel Altolaguirre e Emilio Prados.
15
Lorca considera que Góngora merece ser tenido en alta estima pelos poetas modernos, sobretudo por sua
capacidade metafórica, procedente em grande medida da fala andaluza, que ele próprio três séculos depois
herdaria. Merece dizer que ao escrever a Conferencia en honor a Góngora, Lorca faz uma reflexão acerca da
objetividade da arte moderna, muito debatida no ensaio La deshumanización del arte, de Ortega y Gasset. O
poeta admite ter encontrado pontos convergentes entre o autor das Soledades, a arte contemporânea e sua própria
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celebrações públicas que dedicaram ao poeta cordobês ensaios, livros de homenagem,
conferências, criações plásticas e também edições críticas, como o que realizou Dámaso
Alonso, Garcia Lorca, dentre tantos outros. O filólogo e historiador Menéndez Pidal em seus
ensaios afirmava que o humanismo abriu os olhos dos doutos à compreensão mais acabada do
espírito humano em todas as suas manifestações, e o popular mereceu uma atenção digna e
inteligente, como até então não se havia logrado (LORCA apud COMINO, 2014, p. 232).
Em Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos (1960), Dámaso
Alonso corrobora com esse ―voltar ao passado‖, aos clássicos, com o sentido da estilística e
análise dos poetas Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope de
Vega e D. Luis de Góngora na modernidade da poesia espanhola dos siglos de oro. O próprio
Dámaso não reconhece explicitamente o termo La Generación del 27, mas aponta essa data
como instante central de la generación, onde há um período de dispersión e os poetas
atingem la plenitud de faculdades (GARCIA DE LA CONCHA, 1998, p. 18). É o cintilar
barroco inserido nas mentes literárias dos poetas da Geração de 27.
Gerardo Diego teve grande participação em vários aspectos, um deles foi publicar
a obra Antología poética en honor de Góngora (1627-1927), juntamente com as demais
comemorações ao terceiro Centenário de morte e ausência de Góngora. É importante ressaltar
que alguns poetas que pertenciam à Geração tinham comportamento inverso de querer estar
no meio das grandes solenidades, como exemplo, citamos o poeta Luis Cernuda, que vivia
recluso em seu mundo, não gostava que falassem dele, e tampouco que adentrassem no seu
silêncio caudaloso de poeta. Poeta que se encantava com a música, que em sua poesia era um
veemente poeta musical. Entre aqueles que descobrem a música, Cernuda preferia Mozart,
que o fazia transcender à inocência, nela via um equivalente do voo, uma forma de retorno à
inocência. Isto ele chamava de primera de las soledades. Mas há na vida deste poeta outras
soledades, aquelas que vêm das ideias, das imagens da sua alma, uma solidão frente a Deus.
Esta luta é tão agônica, como acontece com Unamuno. Para Cernuda, a solidão era uma forma
do ―verdadeiro ver‖ e do ―verdadeiro contemplar e saber‖.
Ramón Xirau (2001) em sua obra Entre la poesía y el conocimiento, demonstra
que postura tinha Sartre em relação à poesia, apontando que embora se declarasse admirador
dos poetas, acreditava que a poesia, assim como a pintura e a arte em geral emplea palabras
que no son signos. Ressalta que o poeta se nega a utilizar a linguagem. É como dizer que
poesia. Por motivo das comemorações do terceiro centenário de morte de Góngora há um reflorescimento, ou
seja, ―está empezando a despuntarse la revalorización de un Góngora desdeñado durante tanto tiempo‖.
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somente a prosa consegue converter as palavras em significados, ou seja, estão sempre
representando um referente que existe além da palavra; a poesia, por sua vez, emprega
―imagens‖ e Sartre aduz em L’imaginaire, que na imagem o saber é imediato, pois a imagem
se limita a si mesma e ―es fin de si misma‖. Ainda de acordo com Xirau, esta atitude de Sartre
seria uma tentativa de salvar o poeta das responsabilidades que são impostas à prosa, defende
ainda, que ao defender estes conceitos, Sartre talvez quisesse manter a independência da
poesia.
Os poetas tinham tanta representatividade como grupo del 27, que a revista de
Ocidente foi relacionada também no título como ―Generación de la Revista de Occidente‖.
De acordo com Rozas (1980) há três razões para esta representatividade como grupo de
poetas: a celebração nesse ano do terceiro centenário da morte de D. Luis de Góngora, o
surgimento e consolidação de revistas literárias de grande importância para a Generación, e
ainda, no ano seguinte, são publicadas as obras Perfil de aire, de Cernuda; El alba alhelí, de
Rafael Alberti; Canciones e Romancero gitano, de García Lorca; Ámbito, de Vicente
Aleixandre; e Cántico, de Jorge Guillén.
Nesse aspecto, como respaldo maior, Gerardo Diego publica em 1924 ―Un
escorzo de Góngora‖, que diz: ―Aunque esto de las generaciones es casi un mito y casi una
tontería, sin embargo siento cada día más vivamente la convivencia con mis verdaderos
contemporáneos [...]. Leyendo, atisbando en Góngora, me siento tan aludido…‖. Sobre este
tema ―Un escorzo de Góngora‖, Gerardo Diego publicou na recém-criada Revista de
Occidente: ―Hay que volver a Góngora, y con él, a San Juan y a Garcilaso y a Lope y a
Calderón: estos sí que son nuestro, sí que viven junto a nosotros, muchísimo más que otros
cronológicamente más próximos‖ (COSSIO, 1993, p. 20-22).
O dizer barroco é sofrimento, contribuindo à expressiva característica barroca. O
pintor Salvador Dalí16, depois de ter ido visitar o santuário de San Sebastián com seu amigo
García Lorca, no ano de 1925, coloca em prática no verão do ano seguinte sua mais nova
16

Lo que hizo Dalí en su texto sobre ―San Sebastián‖ publicado en verano de 1927 fue explicitar teóricamente
una poética artística que ya era ostensible en sus cuadros y que, como acredita la oda, Lorca no desconocía. La
lectura del ―San Sebastián‖ daliniano permite apreciar cómo el pintor desdramatiza la agonía del mártir, a la que
califica de ―exquisita‖, entendiendo que su dolor no encierra misterio, sino que se cifra en ser un pretexto para
―una estética de la objetividad‖, en la cual el drama del martirio es susceptible de retratarse desde parámetros
geométricos, de concebirse merced a distancias y relaciones aritméticas. El agonizar de San Sebastián puede
medirse, de guisa que cada gota de su sangre es, por ende, ―una geometría‖. Un arte así realizado tiene su
opuesto en el que Dalí tildaba como ―putrefacto‖, describiéndolo en los siguientes términos: ―El lado contrario
del vidrio de multiplicar de san Sebastián, correspondía a la putrefacción. Todo a través de ella era angustia,
obscuridad y ternura aún; ternura aún, por la exquisita ausencia de espíritu y naturalidad. (MARÍA BALCELLS,
1998, p. 203 -204)
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obsessão: pintar o martírio de San Sebastián, patrono de Cadaqués17. O signo barroco
representado nas redobras da matéria e as dobras na alma‖ (DELEUZE, 1991, p. 13).
Serenidade da imagem versus desgraça, a ―desgraça é sempre barroca‖, chega a comovê-lo
ver a imagem graciosa do santo em meio à grave tortura18, é o ímpetu barroco que penetra na
escuridão da alma, essa carência absoluta de resignação que está ostentado no seu rosto
helênico não chega a ser um resignado, mas um triunfador cheio de elegância.
Consoante a ideia da eterna dúvida barroca, imagem recheada de signos que lhe
reporta a plumas coloridas apesar do sofrimento e das feridas, Lima (2012, p. 519) corrobora
afirmando que o homem neobarroco traz as ―chagas‖ da melancolia; acrescenta ainda: ―para
que o artista neobarroco produza arte, é necessário o afastamento do outro, da sociedade
(misantropia); [...], o trabalho alegórico é pesado, causa dor, pois é na dor que o sujeito passa
a enxergar a vida de outra maneira‖.
Vemos uma geração de poetas que se interessou pela luz barroca, el siglo de oro
espanhol, Góngora e Córdoba juntos. Tudo remete ao poeta de Soledades, que nasceu em
1561 e, em 1627, morria deixando-nos o mito da poesia barroca. Estes poetas foram seduzidos
pela poesia ao estilo rayando en lo gongorino, por uma poesia pura, definida pelo próprio
Valéry (apud LAMA, 2002, p. 44) ―poesía pura es todo lo que permanece en el poema
después de haber eliminado todo lo que no es poesía‖. Havia uma preocupação de retorno e
que não se limitava à Góngora, mas ao siglo de oro, cujo objeto de admiração não era só o
Barroco, mas o barroco de Góngora; agora sob uma sensação e emblema definitivos,
considerando como suyos, através de um sentimento de contemporaneidade a este período:
Los hilos de amistad se iban así tramando sobre la pauta de una
convergencia de afinidades estéticas, que al mismo tiempo contribuían a
reforzar magisterio de los clásicos [...] estímulos vanguardistas; fervor hacia
la poesía pura. El signo de la convergencia de todas esas líneas va guiando
como vector a la joven literatura y constituye su marca definitiva (GARCÍA
DE LA CONCHA, 2001, p. 22).

Agora, os poetas del 27 vão ao enlace barroco, e essa ênfase pelo Barroco é uma
maneira específica de utilizar a linguagem, é o que se considera por consciência literária, a
busca da poesia pura, da metáfora, ou mesmo da poesia popular espanhola, antiga ao mesmo
17

San Sebastián é padroeiro da cidade de Cadaqués, município da província de Girona, comunidade autónoma
da Catalunha, Espanha. A família de Salvador Dali tinha casa no Porto Ligat. Atualmente é a casa ―Museu Dali‖.
18
Salvador Dalí tem interesse nas conotações sadomasoquistas e homossexuais da iconografia do mártir. Nesse
momento, García Lorca está preparando o material para três conferencias sobre o ―El mito de san Sebastián‖,
que serão ilustradas com fotografias, este pede a Jorge Guillén que lhe consiga a fotografia da conhecida
escultura que estaria tutelada no museu de escutura de Valladolid.
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tempo moderna e contemporânea, apresentada num léxico e sintaxe que proporcionam ao
texto um sentido premeditado. A esse respeito escreveu Sarduy (1989, p. 8), num jornal
francês:
Interpreto e pratico o barroco enquanto apoteose do artifício, enquanto
ironia e irrisão da natureza [...] cada escrita contém uma outra,
comenta-a, torna-se o seu duplo pintalgado; [...] a página, enxertada
de diferentes texturas, de múltiplos estratos linguísticos, tornou-se
espaço de um diálogo [...].
No texto La imagen poética de Don Luis de Góngora, conferência escrita em
1925-26, o poeta García Lorca, enfatiza esse retorno como sendo apenas uma sencilla lección
sobre Góngora, ou uma leve introdução ao amor de sua poesia, colocando, assim, em
evidência a beleza da figura ilustre do poeta das Soledades, e ainda diz:
Yo cojo mi linterna eléctrica, y seguido de ustedes, ilumino esa gran
estatua de mármol que es don Luis, esa estatua impecable de belleza a
quien las Academias no han podido quebrar ni un dedo, pero a quien
la luna surrealista ha roto la punta hebraica de su nariz. [...] Pero el
lector no. Hay que seguir trabajando con él, hasta que no se oiga una
sola voz en contra. No crean los catedráticos y críticos de la
españolada picaresca que los poetas abandonamos a Góngora.
Siempre habrá alguno que vuelva del frente para explicarlo a la gente
de buena fe y corazón atento, como yo hago en estos instantes.
(LORCA apud COMINO, 2014, p. 197-198).
Esta passagem, talvez, condense a atmosfera que envolvia a magia da Geração de
27 em relação ao retorno de Don Luis de Góngora, mesmo porque não havia reconhecimento
de sua plenitude e valor; Garcia Lorca conseguiu expressar e nos afirma ―dois longos séculos‖
que conseguiram arrincoá-lo e jogar terra nos olhos novos de quem poderia compreendê-lo;
nos era repetido que não deveríamos nos aproximar, pois não se compreenderia, ―e Góngora
esteve só, como um leproso cheio de chagas de fria luz de prata, como a rama novíssima nas
mãos‖, esperando que as novas gerações recolham sua herança objetiva e seu sentido da
metáfora.

2.1 Preâmbulo da Nomenclatura: Juegos de Cartas

Essa geração teve as mais diferentes nomenclaturas. Desde ―Nietos del 28‖ –
mesmo considerando que sua obra nada tem a ver com os escritores dessa geração; ―Geração
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da vanguarda‖, por considerar que estes poetas trouxeram e assimilaram as novidades
europeias daquele momento; ―Geração dos anos vinte‖, ―Geração de 1921‖, ―Geração de
1921-1931‖, ―Geração de 1924 ou de 1925‖. A nominação ―Geração da Revista de
Occidente‖ tem a ver com o fato de que quase todos os poetas tiveram seus poemas
publicados nesta revista e, também pela influência que o filósofo Ortega y Gasset19, na época
diretor da revista, exerceu sobre o grupo.
Os nomes ainda apontam ―Geração da República‖, ―Geração Guillén-Lorca‖,
―Geração da amizade‖, ―Geração da Ditadura‖, no entanto, alguns críticos apontam como
―Geração de vanguarda‖, porém os nomes mais aceitos são ―Generación del 2720‖ e ―Grupo
poético del 27‖.
O próprio Cano (1973, p. 11), já apontava que denominar de ―Generación de la
Dictadura‖, por si já pecava pelo exagero, já que esses poetas da famosa geração não tiveram
culpa de florescer justamente na época da ditadura do general Primo de Rivera, para com a
qual alguns eram veemente contrários ou indiferentes.
Me gusta llamar generación de la amistad, y luego diré por qué, a la
generación poética que va a ser el tema de este libro, y que los críticos
vienen llamando, desde hace bastantes años, con nombres diversos,
generación de los años veinte, generación de la Dictadura, generación
de 1925, de 1927, de 1928, generación Guillén-Lorca etc. Lo de
―generación de Dictadura‖ no puede ser más desafortunado, porque
los poetas [...] no tuvieron culpa de florecer en los de dictadura [...].
Veja-se que se pensarmos como alguns teóricos, uma geração literária se estende
entre 15 anos, aproximadamente. O ciclo necessário para se desenvolver e atingir um
amadurecimento, daí analisando o grupo del 27, as datas que nos mostrariam seu início seria a
19

Quando volta de Madri, García Lorca tem projeto de estrear a sua obra La zapatera prodigiosa, mas é com
Don Perlimplín, dirigido pelo próprio Lorca, que a Companhia Caracol, sediada na Sala Rex, na Calle Mayor,
número 8, onde se apresentaram obras com Orfeo, de Jean Cocteau, tem data marcada de estréia, mas devido à
morte da mãe de Alfonso XIII, os teatros são obrigados, por meio de decreto governamental, a suspender suas
apresentações. Como a companhia de Don Perlimplín continua o ensaio, é veementemente penalizada e a peça é
considerada proibida. No entanto, a verdadeira razão dessa medida é que o ator que faz o papel de Don
Perlimplín é um ex-oficial do exército espanhol, e na cena este apareceria na cama com um par estravagante de
chifres na cabeça. E isso, segundo a autoridade policial, seria uma ofensa ou mesmo um grande insulto ao
exército espanhol. Esse fato faz com que Lorca sinta repugnância pelo regime de Primo de Rivera, e passado
alguns meses, reúne mais 24 escritores para firmar um documento expressando insatisfação com a situação
política, insistindo numa Espanha nova e mais livre, esse documento foi redigido sob as diretrizes do filósofo
José Ortega y Gasset.
20
Embora a justificativa de o ano de 1927 representar grande número de revistas publicadas na Espanha, o ano
de 1925 seria um bom candidato a concorrer com o ano, por ter a seu favor A Exposição de Artistas Ibéricos, a
publicação de La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela de Ortega, e a concessão do Premio Nacional
de Literatura a Rafael Alberti e Gerardo Diego. O ano de 1928 foi o ano de grandes publicações de livros de
poesia Romancero gitano e a primeira edição de Cántico.
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partir de 1920 a 1935. Consideremos esse início no ano de 1920: dois poetas, membros dessa
geração, Federico Garcia Lorca, jovem com 22 anos de idade, publica sua primeira peça
dramática El malefício de la mariposa e Gerardo Diego publica seu primeiro livro Romancero
de la novia – obra que teve grande influência de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez.
Em um artigo21, Dámaso Alonso refletiu acerca das diversas nomenclaturas dadas
ao grupo e concluiu que estes compartilhavam os mesmos ideais, não tinham um único líder
ou chefe e, embora García Lorca fosse o mais popular de todos, sentia-se sólo camarada, e,
de forma alguma, chefe dos demais poetas. Mas, o que dava ao grupo uma categoria de sello
generacional? Dámaso insiste que o que garantia esse elo era a afinidade estética que havia
entre eles somada à amizade verdadeira de união entre os poetas do grupo.
2.2 O Cânone Poético22
Se já não era unânime o nome dado a ―Generación del 27‖, mais difícil seria
classificá-los em uma lista da jovem literatura, na tentativa de aglutinar as reações de um
elenco previlegiado. Nada começa bruscamente, mas algo se inicia como sintomas que ainda
convivem com o passado e se encerra lentamente como sobrevivência paralela dos primeiros
balbucios do futuro. José-Carlos Mainer (2000, p. 334) comenta muito bem a esse respeito:
Se me aceptará como hipótesis de partida que la coyuntura de la llamada
―generación del 27‖ – es decir, su espacio histórico de constitución como
eventual grupo de intereses – comienza hacia 1915 [...], cuando hay muestras
fehacientes de trabajo creador granado. ¿Qué hay allí? Como siempre sucede
en la historia de la cultura, hay algo que se acaba, algo que comienza a
perfilarse, algo que se matiza mejor.

Para muitos críticos, na Espanha se desenvolve um verdadeiro apreço ao
nacionalismo como matéria estética. Apresentam essas características de mudança na obra de
21

Una Generación poética (1920-1936). In. Poetas españoles contemporáneos. Madrid: Gredos, 1952.
Cruz Giráldez, Miguel (2010), no artigo La contribución de Sevilla a la Generación del 27, acrescenta que:
―Pero no solo los grandes nombres más conocidos forman ese excepcional conjunto poético que llamamos
generación del 27. Junto a ellos, a la vez y participando del mismo clima cultural y de idénticos afanes
renovadores, surgieron una serie de poetas nacidos en la misma zona de fechas que sin embargo no alcanzaron la
dimensión histórico-literaria y la trascendencia posterior de las principales figuras de la generación. Y es que la
altura de esas cimas líricas ha ocultado a otros escritores. Leopoldo de Luis afirma que tras los más famosos
nombres, merecidamente encumbrados, han quedado un poco retraídos otros cuya calidad poética es menos
conocida, menos comentada, pese a su indudable valor. Luis Jiménez Martos y Joaquín Marco han llamado
también la atención sobre ellos y reclaman la incorporación de otros poetas como Valdivieso, Oliver, Hinojosa,
Laffón, Adriano del Valle y varios más al grupo del 27, rompiendo esa especie de numerus clausus generacional
que ha venido siendo la pauta crítica desde la publicación de la temprana pero decisiva Poesía española.
Antología, de Gerardo Diego, en 1932‖.
22
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Azorín, em España (1909) e Castilla (1912); nos livros de viagens de Miguel de Unamuno, e
também está na música nacionalista, onde se desenvolveu a formação do grupo de 1927.
La celebración del centenário de Góngora fue, pues, un episodio importante
en la historia de la generación y un buen pretexto para que aquellos poetas
libraran la primera batalla pública por la belleza, por la poesía pura (CANO,
1973, p. 12).

Estes poetas e escritores da literatura espanhola defendem e propõem o ―popular
depurado‖, em busca da tradição de criatividade e também a disciplina intelectual,
vislumbram a fidelidade do moderno com peculiaridade do antigo, como diz Mainer (2000, p.
336): ―pero ya estamos hablando de um clima y eso es esencialmente – si algo es – la
generación del 27‖.
Manuel de Falla fez uma pauta artística del viraje estético de 1915-1925 para um
novo emplacamento do nacionalismo artístico: participou do concurso de cante jondo, em
1922; colaborou com a homenagem a Góngora em 1927, com a música do Soneto a Córdoba;
deu um estilo andaluz no El sobrero de tres picos; apresentou em Sevilla, em 1923, uma nova
visão de Cervantes, com estilo irônico e dramático, que Ortega apresenta em suas
Meditaciones e, mais tarde, Américo Castro publica El pensamento de Cervantes en 1925.
Temos a fidelidade ao moderno com timbre do antigo. Essa era a perspectiva da ―Generación
del 27‖:
Mientras Dámaso Alonso editaba con rigor e iluminaba con nueva
sensibilidad Las Soledades – el gran poema gongorino, reputado hasta
entonces como ejemplo de mal gusto por la crítica –, y Gerardo Diego
publicaba una preciosa antología en honor de Góngora, y José María de
Cossío editaba los romances gongorinos, García Lorca dedicaba una bella
conferencia a comentar la imagen poética en Góngora, y Rafael Alberti
escribía una continuación de las Soledades (CANO, 1973, p. 12-13).

É importante lembrar que o ano de 1927 se consagrou como o ano de revistas com
notável distribuição geográfica em toda a Espanha. Temos La Gaceta Literaria, Verso y
prosa, Carmen y Lola, Papel de Aleluyas, La Rosa de los Vientos. Mas é na Revista Verso y
Prosa que encontramos o primeiro sintoma de uma consciência de geração propriamente dita.
De acordo com Cano (1973, p. 13) temos:
La celebración gongorina – que tuvo su crónica burlesca y satírica en las
páginas de ―Lola‖, la desenvuelta hermana de ―Carmen‖, bella revista que
dirigía Gerardo Diego – se coronó con el esplendido número que, en
homenaje a Góngora, publicó ―Litoral‖, otra de las revistas de la generación,
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dirigida en Málaga por dos de sus miembros, Emilio Prados y Manuel
Altolaguirre.

É grandioso falar o significado que as Revistas Literárias tiveram para a cultura
espanhola da época, os intelectuais, poetas, filólogos espanhóis que apoiaram com
publicações de diversos modos de enunciação, naquele período de guerra e de revolução. A
revista representava o espaço de manifestação democrático e polivalente tanto estilístico como
ideológico. O número de revistas nos aporta a Geração de 27 e representa um tesouro
bibliográfico, pois foram colaboradores quase todos os poetas da Generación del 27,
acompanhados por Pablo Picasso, Juan Gris e quase todos os pintores da escola espanhola de
Paris. Muitos autores dessa época, como Rafael Dieste, Antonio Barbudo, Ramón Gaya
escreveram para Hora de España e a fundaram com a ajuda do Ministro da Propaganda da
época. Nessas revistas era comum encontrarmos ensaios, poemas, narrações, obras de teatro,
comentários culturais e políticos, uma vez que a publicação representava uma grande
contribuição à vida cultural espanhola do século XX, que se encontrava em plena guerra.
Apesar de forte tendência à politização, as revistas literárias não perderam sua
notável virtude intelectual, que propiciou um maior conhecimento por parte do público leitor
de grandes nomes da Geração de 27, como também de outros autores. Inserimos nesse rol
García Lorca, Rafael Alberti, Antonio Machado, Dámaso Alonso dentre outros.
As revistas contêm um material raro e muito precioso que, não fosse pelo seu
forte poder de ação, provavelmente, o caminho até o público seria imenso, pois, muitas vezes,
não havia por parte do autor a intenção de que os seus escritos se transformassem em livros.
Vários textos proferem que as revistas surgem com um afã iconoclasta, que pretende
reconstruir conceitos anteriores nos mais diversos campos do saber científico, social, político,
cultural e literário.
Quase todos os autores apresentam um início de produção literária em revistas,
por meio das quais semeiam seus argumentos estéticos e ensaiam seus textos, seu estilo
retórico e a expressão de sua linguagem.
Podemos declarar, assim, que as revistas prenunciam a obra de um futuro escritor,
à medida que revelam essas figuras em sua essência originária de produção escrita e apoiam o
desenvolvimento das obras desses autores até que sejam consolidadas, se for o caso, em
livros. Sabemos que, em grande medida, os escritores conhecidos do século XIX e do século
XX publicaram uma parte relevante de seus escritos em revistas ou periódicos literários
fundados por eles mesmos ou por companheiros das letras.
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Mesmo com tanta repercussão, Andrés Soria Almedo nos mostra que as
estratégias em busca de um cânone não foram tão bem aceitas. Havia grande polêmica
envolvendo exclusões, que culmiraram em algumas resenhas publicadas por Miguel Pérez
Ferrero, sob o título ―Gerardo y sus amigos‖ e, por César Ruano, ―Currinchería poética de
Gerardo Diego y otras cosas‖.
Somando essas atitudes como espécie de rebelião de excluídos, temos:
Pero también en la aludida rebelión de los excluidos de 1932 aparecen los
indeseables pero indelebres caracteres de una hostilidad si no de clase social
sí, por lo menos, de jerarquía literaria. Diego la esperaba y el 4 de marzo de
1932 confidenciaba a Guillén: Mejorarla, no la mejorarán, pero levantarle, y
aun el puño, sí que le levantarán: se rumorea ya una antología de excluidos,
como los salones de independientes. Esperemos a los Ferreros, Buendías,
Espinas etc. (Gerardo Diego, Correspondencia, p. 135).

Acerca do movimento havia um grupo protestante que nunca conseguiu publicar
na Revista do Ocidente, por exemplo, nem tampouco colocar os pés na Residência de
Estudantes, chamada La Resi, onde as personalidades eram tão bem recebidas, como o próprio
Juan Ramón. Pairava um rancor mesclado com insatisfação diante do cânone representado por
―señoritos‖. César González Ruano demonstra seu ressentimento quando se refere a alguns
poetas da geração. Ao se referir a Garcia Lorca, diz ―a mí, Federico no me acabó nunca de ser
simpático como le fue a casi todo el mundo. Era un chico de pueblo ordinario que se hubiera
puesto un lazo de seda en el pelo y sentado frente a un piano a hacer gracias‖. González
Ruano publicou a Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua castellana, um
compêndio de quase 900 páginas e cuja intenção de a de ser ―lo más amplia y completa
posible‖.
Pedro Garfias nasceu em Salamanca, em 27 de maio de 1901, e escreveu Alas del
Sur (Poemas, 1926), Antología Poética (1926-1967). Garfias, ao longo da década dos anos de
1920, amplia seu círculo interpessoal e poético, mantém amizade com Lorca nas suas visitas
na Resi, publica os primeiros versos de Alberti na Revista Horizonte, também é colaborador
de diversas revistas, como La Gaceta nº 5, de 1 de março de 1927; Litoral nº 5, 6 e 7, de
outubro de 1927. Pedro Garfias, pertenceu a la nómina de escritores que se projetaram na
primeira vanguarda, junto com Rivas Pinedas, Chabás, González Ruano, César A. Comet,
Luque, dentre outros que ―a pesar de cumplir las etapas generacionales como los demás‖, não
tiveram eco posterior, foram desafortunados e excluídos da lista oficial. Sua reclusão na
cidade de Osuna, a partir de 1923, foi fator decisivo para não constar na lista do tão

34

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

significativo ―Grupo de la Edad de Plata‖. Entretanto, Juan Manuel Rozas, enfatiza que ―en
muchos aspectos es un perfecto poeta del 27, en la vertiente inconformista y revolucionaria
(de un Prados, o de un Alberti, por ejemplo)‖ (ANDREW A., 2005, p. 43).
Há uma bela passagem a respeito da vida deste também desterrado; aproveitamos
para expressá-la: ―Cuando, en mayo de 1939, un escritor republicano, de 38 años, llamado
Pedro Garfia, nacido circunstacialmente en Salamanca en 27 de mayo de 1901, embarca en el
paquebote Sinaia rumbo a México, con 1800 compatriotas, a lo largo de 18 largos días de
navegación, toda una España desesperanzada viaja con él. Emilio Prados había escrito:
‗Cuando era primavera en España: / todos los hombres olvidaban su muerte / y se tendían
confiados, juntos, sobre la tierra / hasta olvidarse del tiempo / y el corazón tan débil por el que
ardían23‘. Atrás había quedado un pastor de soledades andaluzas y madrileñas, un joven con
ilusiones por cambiar la situación política y cultural de su país. Buscó y recreó los héroes y
paisajes de su Sur y se vio – desamparado – desterrado de él mismo, sin remedio. Proyectó
todas sus nostalgias imposibles con vientos y lágrimas meridionales en el bosque inglés, y
después, en la altiplanicie mexicana‖. Pedro Garfias Zurita é também chamado de Juglar del
siglo XX, apesar de ter ficado fora da lista como tantos outros.
2.3 A Residência de Estudantes de Madri – La Resi
Una fuerte ciudadela del humanismo español, esto
es la Residencia de Estudiantes.
Roger Martin

Figura 1: La Residencia de Estudiantes. Fonte: Gibson, Ian. Vida, pasión y muerte de Federico García
Lorca (1898-1936).
23

In. Emilio Prados. Penumbras, I (llegada a México) (1939-1941), em Poesias Completas II, eds, Carlos Blanco
Aguinara y Antonio Carreira. Madrid: Visor, 1999, p. 599.
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Ian Gibson (2008) dedicou um capítulo intitulado Primeros pasos por Madrid.
Primavera de 1919, onde apresenta, com riqueza de detalhes, a Residencia de Estudiantes que
serviu de cenário à nossa ―Generación del 27‖.
A casa foi criada com o objetivo de ser uma residência que, sobretudo colocasse
em contato ou evidência os mestres de vários saberes ou ofícios Daí, Lama (2002, p. 20)
enfatiza que:
por eso hubo conferencias de astronomía, de arqueología, de medicina, de
física, de derecho, de etnología, de urbanismo y hasta de baile y cante
flamenco [...] tuvieron también la oportunidad de escuchar a Einstein y
Howard Carter, el arqueólogo inglés, sus explicaciones sobre el

descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
La Residencia de Estudiantes, ou simplesmente la Resi, foi inaugurada no outono
de 1910. Baseada no sistema tutorial de Oxford e Cambridge da Inglaterra era uma residência
universitária com sede em Madri, na Calle Fortuny, dirigida por Alberto Jiménez Fraud. De
maneira peculiar Lama (2002, p. 20) nos explica como Alberto Jiménez se comportava diante
da Residência, inclusive a considerava com grau de importância muito maior a de um simples
albergue, uma instituição de formação integral, que também aportasse atividades para a
sociedade externa, assim:
Jiménez era um fanático para su ‗Residencia‘. En los veinte años que la
dirigió, no dejó pasar um día sin pulir de algún modo mediante consulta com
personas identificadas con él [...]. Jamás se contentó con que fuese um mero
albergue entudiantil. Quería hacer de ella un organismo complejo, donde se
educase o formase el ‗caballero o señor‘, no el señorito; pero, además, queria
que las actividades allí fuesen de interés para la gente de fuera. Por eso creó
la Sociedad de Conferencias y la revista Residencia, los laboratórios, las
clases, los cursillos. Tenía el amor a su obra que los santos fundadores.

A Residência estava constituída por quinze dormitórios, ainda modestos, dentro
dos padrões de uma Espanha moderna. Ratifica-se que, naquela época, não havia na Espanha
nenhuma instituição em estilo britânico e mesmo os estudantes estrangeiros que chegavam a
Madri se acomodavam em pensões praticamente individuais. Havia um grande desejo de
formar uma minoria seleta de homens cultos consagrados para melhorar o país. Nesse aspecto
la Resi abre como novo albergue, oferecendo alojamento confortável e, principalmente,
oferecendo uma tutoria extraoficial, fomentando contato entre as pessoas de distintas áreas do
conhecimento – algo como uma especialização lato sensu dos estudos universitários em
sentido amplo –, estendendo uma ponte entre as ciências e as humanidades. O espírito que
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havia na casa de estudantes proporcionava diletantismo aos que nela habitavam e/ou
frequentavam:
En cuanto a la presencia de la Residencia en la lírica lorquiana, mucho de los
poemas escritos entre 1921 y 1924 e incluidos más tarde en Canciones,
publicado en 1927, reflejan el espíritu de la casa, con sus tés, su humor y su
camaradería (GIBSON, 2008, p. 220).

A Residência, dirigida por Menéndez Pidal, além de manter laços estreitos com o
Centro de Estudios Históricos, contribuiu grandemente para acercar os poetas del 27 às joias
da literatura popular, o romancero e a lírica tradicional. O poeta del 27, Rafael Alberti, dizia
que ―las sobrias alcobas y los árboles de la Residencia han ayudado al crecimiento del nuevo
espíritu liberal español, a la creación de sus mejores obras, desde comienzos de siglo hasta el
trágico 18 de julio de 1936, fecha de su oscurecimiento‖ (LAMA, 2002, p. 21).
Se por um lado Rafael Alberti fala que la Resi contribuiu para o crescimento do
espírito espanhol, José Luis Cano (1973, p. 27) aponta-nos ainda ―nada más lejos de la
sobriedad [...] el ansia de goce y de vida que estallaba en los poetas del 27, tan entregados a la
pasión vital y a todas las delicias de los sentidos‖, dando-nos uma ideia de visualizar o brilho
de uma geração lúdica, com gostos e desejos pela vida, com poesia que reflete uma vitalidade
apaixonada.
Grandes personalidades apoiaram a instituição, Alfonso XIII, em 1911, fez uma
visita; Miguel de Unamuno também a frequentava; o filósofo José Ortega y Gasset fazia parte
do Conselho Diretor; e Juan Ramón Jiménez foi residente até 1919. O diretor e seus
colaboradores se colocavam como missionários da causa ―por uma nova Espanha‖, entretanto,
durante vinte e sete anos, a guerra civil colocou fim a esse trabalho. No entanto, la Resi
formou centenas de jovens com sonhos, desejos e ideais de seus fundadores.
A Residencia de Estudiantes estava localizada na Calle Fortuny, nº 14, em Madri,
local onde o poeta Jorge Guillén, um dos primeiros alunos residentes, conheceu, nessa época
ou posteriormente, a maioria dos membros da geração de 27 e, também os grandes mestres
reconhecidos pelo próprio Guillén, como Juan Ramón, Machado, Azorín, Unamuno,
Benavente, Eugenio D‘Ors, Azaña, Valle-Inclán, Pedro Salinas. Por isso, com muita
propriedade, afirma Martin (1982, p. 43):
La Residencia de Estudiantes era algo muy importante, en la que dominaba
la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, la mayoría de cuyos
elementos eran malagueños. Cosa verdaderamente increíble. Aquel brote de
moralidad que hubo no era ni de los más pretenciosos castellanos ni de los
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vascos o catalanes, porque casi todos habían nacido entre Ronda y VélezMálaga. Allí estaba, por ejemplo, Alberto Jiménez Fraud, que era de Málaga
y quien dirigia aquello. La Residencia de Estudiantes era algo excepcional,
entonces, em España: uma cosa diferente, de tipo más humano y humanista,
más moderno... Allí estuve los años 1911, 1912 y 1913.

Logo houve a necessidade de ampliação da residência, foram construídos vários
pavilhões, e seu arquiteto – Antonio Flórez – a fez em estilo neomudéjar, que logo nos fazia
pensar na Andalucía, em Castilla. Sua arquitetura, com graciosas torres, vinte e quatro
dormitórios cada, janelas grandes que davam ao sul, projetada para que os dois primeiros
edifícios recebessem o máximo de luz durante o ano. O terceiro pavilhão, já comportava
cinquenta dormitórios. Aqui estavam as salas de admistração da casa, também o refeitório e,
um amplo salão no qual, ao longo da década de 1920, tempo áureo de la Resi, aconteceram as
centenas de conferências e concertos que certamente contaram com os intelectuais mais
importantes da cultura espanhola, hispano-americana, europeia da época.
Acabada a construção, la Resi24, que tinha cinco edifícios, tinha também a
capacidade de acomodar cento e cinquenta estudantes, número que se manteve até o ano de
1936. Havia certo elitismo, pois a maior parte dos residentes eram estudantes de Medicina,
porém o Conselho Diretor era consciente desse problema e tentava oferecer vagas para alunos
menos privilegiados. Uma das grandes iniciativas foi ampliar o número de conferências
atraindo grandes conferencistas da época:
A partir del momento en que la Resi se traslado a sus nuevos edifícios, esta
actividad aumentó notablemente. La lista completa de las personas
distinguidas que visitaron La Colina de los Chopos ocuparia varios párrafos.
Por lo que toca a los conferenciantes, podemos mencionar a H. G. Wells, G.
K. Chesterton, Albert Einstein, Marie Curie, Paul Valéry, Howard Carter, Le
Corbusier, sir Arthur Eddington, Louis Aragon, sir Leonard Woolley,
François Mauriac, Blaise Cendrars, Leo Frobenius, Paul Claudel, Georges
Duhamel, Hilaire Belloc, Henri Bergson, Jonh Maynard Keynes y el general
Bruce (GIBSON, 2008, p. 133).

Num país com poucas bibliotecas modernas, a Resi tinha um espaço excelente.
Além de um retrato de Goethe, no térreo do quinto pavilhão, a biblioteca ficava aberta até
bem tarde da noite e, por isso, era permitido o empréstimo de livros, ou seja, a leitura poderia
ser feita nos dormitórios. Havia outra vantagem, a biblioteca recebia numerosas revistas
estrangeiras. Era o início de uma Espanha nova, isso representava uma significativa mudança
24

El interior de los edifícios era austero, continuando la tradición de la primitiva residencia: mobiliário de pino
[...] con reproducciones de cuadros, azulejos y cerámica de Talavera. En cuanto a los dormitorios, tenían un aire
vagamente monástico. Y, por supuesto, la limpieza era la regla. (GIBSON, 2008, p. 132.)
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de mentalidade, uma abertura para o resto do mundo. Somada, ainda, a essas vantagens, la
Resi publicava livros, cujos destaques ficam para as Meditaciones del Quijote (1914),
primeiro livro de José Ortega y Gasset; três livros de Azorín, Al margen de los clásicos
(1915), El licenciado Vidriera (1915) e Un pueblecito (1916); e em sete volumes, os Ensayos
de Miguel de Unamuno (1916-1918).
A música era de notável fineza na Residencia de Estudiantes. Frequentaram-na
numerosos e célebres compositores e intérpretes, entre eles Manuel Falla, Andrés Segovia,
Wanda Landowska, Ricardo Viñes, Darius Milhaud, Igor Stravinski, Francis Poulenc,
Maurice Ravel. Também novos compositores espanhóis, conhecidos como ―los ocho‖:
Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Rosa García Ascot, Ernesto e Rodolfo Halffter, Juan José
Mantecón, Gustavo Pittaluga e Fernando Remacha. E os que fizeram conferências sobre
temas musicais foram Adolfo Salazar, crítico musical, compositor e grande amigo de García
Lorca, e Jonh Brande Trend25, catedrático de espanhol da Universidade de Cambridge.
Quando Lorca chegou a Madri na primavera de 1919, se acomodou em uma
pensão da Calle de San Marcos, número 36, e era evidente que ao jovem poeta não poderiam
negar-lhe uma vaga na Resi. Em primeiro de outubro foi-lhe garantido um dormitório.
José Mora que assistiu ao recital oferecido por Lorca na Residencia de
Estudiantes redigiu uma resenha e a publicou na imprensa jornalística e diz ―se trata de una
personalidad extraordinaria, de un poeta grande, definitivo, innovador de la poesía española,
más rico, más brillante, más universal que cualquiera de los poetas españoles actuales‖.
Melchor Fernández Almagro escreve a Antonio Gallego Burín a respeito da
chegada de García Lorca na Resi:
Empecemos por Federico: muy pronto lo tendrás ahí, y de sus propios lábios
podrás escuchar las impresiones suyas en este su viaje a la corte. Yo, desde
luego, te anticipo que cuantas personas han tenido ocasión de conocer sus
versos, los han celebrado con sincero y caluroso entusiasmo. La noche que
leyó en la Residencia fuimos unos cuantos amigos, que entremezclamos con
la Comunidad constituímos un corro devotísimo. Los residentes se
mostraron realmente encantados, y muy a su gusto hubieran retenido al poeta
por toda la noche para continuar embelesados y conmovidos. Pero ningún
residente descompuso su actitud con desmesurado entusiasmo; ya sabes que
el entusiasmo, como todas las emociones desmedidas, está prohibido en la
Casa [...]. Desde noviembre acá Federico ha progresado enormemente. Y eso
25

Trend estaba sorprendido y encantado con el ambiente que encontró en la Residencia y, en su libro Retrato de
la España Moderna. Hombres y música (1921) haría especial hincapié [...] ―Oxford y Cambridge en Madrid: así
vio Trend a la Residencia de Estudiantes, explicando a sus lectores ingleses que el principal objetivo de la misma
era ‗despertar la curiosidad – cualidad de la que carecen muchos españoles – acicatear el deseo de aprender y la
facultad de formar juicios personales en vez de aceptar lo que dicen los demás‘. (GIBSON, p. 134)
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que ya antes me parecía un poeta de asombroso temperamento; depurándose
día a día, tengo la evidencia que llegará a representar en nuestra lírica
contemporânea algo muy personal, ecumbrado y decisivo (GIBSON, 2008,
p. 136-137).

Federico começa a perceber que ele, enquanto poeta, tem as portas abertas na
cidade de Madri, e principalmente na Madri literária e diz: ―el único sitio para trabajar y
sobre todo para adquirir grandes amistades‖. O poeta traz de Granada vários exemplares de
Impresiones y paisajes, como também uma seleção de seus poemas e místicas. Acrescente-se
outro personagem também emblemático na casa de estudantes: o cineasta Luis Buñuel26.

26

Em seu livro de memórias, Meu último suspiro, o cineasta Luis Buñuel (1900-1983) registra sua passagem
pela Instituição de Ensino Livre de Madri e ainda discorre com detalhes de que maneira isso foi importante na
sua vida, a amizade que teve com García Lorca e Salvador Dalí.
Fui matriculado na Residência dos Estudantes, onde permaneceria durante sete anos (1917-1925). São tão ricas
e vivas minhas recordações dessa época que posso dizer, sem medo de errar, que sem a Residência minha vida
seria outra.
Esta pequena universidade, calcada nos moldes de Oxford e Cambridge, foi fundada em 1910 e tornou-se uma
das iniciativas educacionais mais importantes da Espanha moderna. Dirigida por Alberto Jiménez, homem de
vasta cultura, a Residência contava com salas de conferências, vários laboratórios, biblioteca sempre aberta para
os estudantes bem como vários campos de esporte. Os alunos, se quisessem, podiam mudar de disciplina no
meio do curso. Foram apoiadores incondicionais da Residência, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset e o
poeta Juan Ramón Jiménez.
Os mais distinguidos conferencistas da época passaram pela Residência: H.G. Wells, G.K. Chesterton, Albert
Einstein, Marie Curie, Le Corbusier, François Mauriac, Blaise Cendrars, Paul Claudel e John Maynard Keynes.
No campo musical a Instituição de Ensino recebeu Manuel de Falla, Andrés Segovia, Wanda Landowska, Darius
Milhaud, Igor Stravinski, Francis Poulenc e Maurice Ravel.
Os cursos mais disputados eram Medicina, História Natural, Agronomia, Engenharia, Filosofia, Letras e Belas
Artes. Esta inovadora instituição de ensino laica foi extinta a partir da guerra civil de 1936.
Dois anos após o ingresso de Buñuel, juntaram-se a ele Federico Garcia Lorca (1898-1936) e Salvador Dalí
(1904-1989). Desde seu ingresso, Dalí era considerado o excêntrico da comunidade. Já Lorca, proveniente de
Granada, viera recomendado por seu professor de sociologia. Com um livro em prosa publicado – Impresiones
y Paisajes – era inteligentíssimo, encantador, elegante. Viera estudar Filosofia, mas logo foi desertando das aulas
para se lançar na vida literária. Seu quarto, na Residência, tornou-se um dos pontos de encontro mais concorridos
de Madri.
Buñuel recorda em seu livro: Nossa amizade, que foi profunda, data de nosso primeiro encontro. Embora tudo
opusesse o aragonês tosco e o andaluz requintado – ou talvez em virtude desse contraste -, estávamos quase
sempre juntos. Lorca me fez descobrir a poesia, sobretudo a espanhola, que conhecia admiravelmente, e
também outros livros.
Filho de um notário de Figueras, na Catalunha, Salvador Dalí apareceu na residência três anos depois de mim.
Queria dedicar-se às belas artes. Passando uma manhã num corredor da Residência e vendo aberta a porta de
seu quarto, dei uma olhada. Estava dando os últimos retoques num grande retrato que me agradou muito.
Contei imediatamente a Lorca e aos demais. Todos se dirigiram ao seu quarto, admiraram o quadro, e Dalí foi
admitido em nosso grupo. Para falar a verdade, tornou-se ao lado de Federico, meu melhor amigo. Nós três não
nos separávamos, ainda mais que Lorca nutria uma verdadeira paixão por ele.
Quis o destino que Buñuel, Dalí e Lorca tivessem seus caminhos cruzados na Residência. Cada um deles se
transformaria num gênio de sua vocação. Buñuel como cineasta, Dalí como pintor e Lorca na poesia e literatura.
Em 1925, Dalí e Buñuel foram para Paris, já que a Espanha se tornara pequena para eles. Em 1929 eles
produziram o roteiro do filme Un Chien Andalou (Um Cão Andaluz) com montagem de Buñuel. Lorca
permaneceu na Espanha, para melhor conhecer as paisagens, o folclore e a música de seu país. Data desta época
o início de uma de suas mais conhecidas obras, o Romancero Gitano.
Buñuel e Dalí viveram até a velhice fato que possibilitou desfrutarem dos avanços técnicos e científicos do
século XX, tais como as inovações nos meios de transporte, nos meios de comunicação, os avanços da física e da
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Nascido em Calanda, chegou à Residência de Estudantes no ano de 1917. Também foi
considerado um dos personagens mais originais de La Resi, daí que, ao falar em García Lorca,
reportamo-nos também a este cinesta espanhol.
A cidade de Madri e a própria Resi representam a atmosfera que faltava na vida de
Lorca. Depois de algumas semanas, o poeta já afirmava que Granada lhe ficou pequena e, no
ano próximo, se não saísse por completo de lá, se jogaria da torre da Alhambra.
O clima na resi foi musicalmente demonstrado nas palavras de Cano (1973, p.
14):
García Lorca, por ejemplo, era entranãble amigo de Aleixandre, de Guillén,
de Dámaso Alonso, de Alberti, de Altolaguirre, de Cernuda... La charla entre
ellos era viva y cálida, cordial y fraterna, nunca sería ni grave. Federico
remedaba a un ―putrefacto‖ – así llamaban a los críticos solemnes y a los
poetas académicos – [...], o de pronto, se sentaba al piano y se ponía a cantar
canciones populares, andaluzas, castellanas, gallegas – su repertorio era
inagotable. [...] La alegría vital que se desprendía de su voz, de su mirada, de
sus gestos, era tan intensa y expresiva, que se comunicaba mágicamente a
los demás, y le escuchábamos hechizados deseando que no terminara nunca.

A amizade e cumplicidade próprias dessa geração de poetas, representava de tal
maneira um feitiço, una amistad fraterna e verdadeira. Nem mesmo a guerra civil de 1936, na
qual tantos poetas foram desterrados, ofuscou o brilho de suas poesias. Nem mesmo a morte
de García Lorca, pois o poeta continuou ainda mais vivo no coração de todos da geração.
Colocamos os versos de Lorca do poema Romance de la luna, luna27:
energia nuclear, a descoberta dos antibióticos e dos plásticos. Assistiram a duas guerras mundiais e ao
surgimento do marxismo e da psicanálise.
Já o destino foi cruel com Lorca. Ao eclodir a guerra civil, a guarnição de Sevilha foi entregue ao fanático
general Gonzalo Queipo de Llano, que desencadeou o terror na Andaluzia, especificamente em Granada, cidade
dominada pelos falangistas. No dia 16 de agosto, Lorca, então com 38 anos foi aprisionado e conduzido para a
guarnição militar de Víznar. Na madrugada do dia seguinte, o poeta, o professor Dióscoro Gonzáles e mais dois
anarquistas, foram fuzilados sob a alegação de que eram comunistas subversivos. O holocausto de Granada foi
perpretado sob as oliveiras de Víznar, oportunidade em que mais de dois mil republicanos foram mortos nos
primeiros meses do levante.
Disponível em: < http://www.revistadigital.com.br/2011/12/bunuel-dali-e-lorca/> Acesso em 10 nov 2014.
27
O poema pertence a obra Romancero gitano, um conjunto de poemas lírico-narrativos plenos de símbolos, que
aparece a Andaluzia estilizada, retratando a pena, sofrimento, o amor e a natureza. Os personagens principais são
os ciganos, perseguidos pela guarda civil, que representa a persecución, el poder y la destrucción. A violência e
a morte, seja sangrenta ou simbólica, prevalecen no poema. O tema principal do poema Romance a la luna,
luna é a morte, um tema empregado por Garcia Lorca, que neste poema se refere à morte de uma criança cigana.
O poema é dedicado a Conchita, irmã mais velha do poeta Garcia Lorca.
A obra Romancero gitano é uma obra poética de Lorca e está composto por 18 poemas romances com temas
como a noite, a morte, o ceu, a lua. Todos os poemas trazem em algo comum e retratam a cultura gitana, aborda
dois temas centrais a região andaluza e os ciganos de maneira metafórica e mítica.
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Romance de la luna, luna
A Conchita García Lorca
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
(Romancero Gitano, 1928)
[Víctor de Lama, Poesía de la Generación del 27, 1997, p. 221]

As comemorações que seguiram em prol do centenário de Góngora também
ocorreram no Ateneo de Sevilla, onde se realizaram grandes solenidades até o amanhecer dos
céus sevillanos, segundo o próprio Dámaso Alonso. A viagem dos jovens poetas Jorge
Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, García Lorca, José Bergamín, Juan Chabás e Dámaso
Alonso até a cidade de Sevilha e todos os gastos de translado e hospedagem foram pagos pelo
toureiro Ignacio Sánchez Mejías, amigo do grupo.
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3 A BELEZA REVELADORA DO BARROCO NO SIGLO DE ORO
Las culturas van hacia su ruina vuelvem a
vivir por la imagen... La imagen se entrelaza
con el mito que está en el umbral de la
culturas, las precede y sigue su cotejo
fúnebre. Favorece su iniciación y su
resurrección.
Lezama Lima

Este período artístico foi testemunho de grandes gênios da arte. O chamado Siglo
de Oro foi uma época de auge cultural na qual frutificaram várias corrientes. Uma das mais
importantes foi o Barroco, que abarcou todas as manifestações artísticas desde o início
de1600, estendendo-se às culturas, espaços, esse Barroco que superou todos os limites e todas
as barreiras e fronteiras, tornando-se, naturalmente um ―estilo‖ universal; com espírito que é
genuinamente transcriador.
Ali se destacaram os grandes pintores Diego de Velázquez e Francisco de
Zurbarán28. Na literatura, temos verdadeiros gênios como D. Luis de Góngora, Miguel de
Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina e Calderón de la Barca.
O nome Barroco29 foi batizado como corriente cultural e, sua terminologia foi
sendo burilada coerentemente a partir do devir histórico e geográfico da época. No português,
barocco, depois de um dado tempo, os críticos de arte fazem alusão à irregularidade das
pérolas, e no francês, alusão metafórica para dar referência ao excêntrico, estranho, raro, o
28

Francisco de Zurbarán (Badajoz, 7/11/1598 - Madrid, 27/08/1664) foi um genial pintor do
maneirismoespanhol. Tal como Pedro Díaz de Villanueva, Bartolomé Esteban Murillo, José de Ribera e Diego
Velázquez, este artista transmite na sua obra, com sublimes técnica e temas, quase inalteráveis durante toda a sua
vida, a notável influência do chamado El Siglo de Oro nas artes, não só em Espanha como em toda a
Europa.Quando Zurbarán começou a sua formação, o panorama artístico em Espanha era muito fértil e criativo.
Como tal, e incentivada pelas riquezas provenientes do continente americano que abundaram o país, Sevilha não
foi excepção, sendo esta uma próspera e poderosa cidade tanto no comércio como nas artes, as quais, por apoio e
mecenato dos clérigos e dos nobres, andavam de "vento em popa". Em 1626 recebeu uma encomenda de um
convento sevilhano, de vinte e um quadros. O preço deste totalizou 380 ducados, sendo este uma soma
demasiado baixa para tantos quadros. Porém, Zurbarán não cobrava o seu trabalho e sim a ínfima possibilidade
de entrar para o restrito grupo de pintores que monopolizavam o circuíto artístico e cultural na cidade de Sevilha.
Tal proeza conseguiu, mais tarde, quando as suas sublimes e excepcionais capacidades começaram a ser
reconhecidas, tendo conseguido, surpreendentemente, conquistar artisticamente a impenetrável cidade que a
corte espanhola abrigava, Madrid, onde entrou em contacto não só com o maior expoente da pintura espanhola
como com a incontestável arte da restante Europa. Disponível em:«http://www.fuenterrebollo.com/». Acesso em:
15 jun 2014.
29
Uno de los rasgos más característicos de la arquitectura barroca es el gusto por lo curvilíneo; las formas se
hacen onduladas, los muros y los entablamentos se alabean y dinamizan, los frontones se parten y resuelven en
curvas y contracurvas hasta la completa desaparición de las normas y proporciones clásicas. Dinamismo que
contribuye a la configuración de un nuevo concepto del espacio, que es otro de los rasgos característicos del
Barroco: la interdependencia de las unidades del edificio en un todo coherente, dotado de unidad interior y
exterior. Antonio de Trinidad. El siglo XVII español. Madrid, 1989, p. 189.
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qual foi utilizado, posteriormente, para descrever aqueles objetos de exagerada ostentação ou
de mau gosto. Logo após, toda e qualquer coisa que possuía forma bizarra, que fugia do
normal, era chamada de ―baroque‖. Heinrich Wölfflin (1988, p. 1) também concebeu a
terminologia para definir a arte dos séculos XVII e XVIII, e acrescenta ―ha sido costumbre
entender bajo el nombre de barroco, un estilo en el cual se disuelve el Renacimiento, o como
se disse más a menudo, un estilo en el cual degenera el Renacimiento‖.
Apoiando-se em aportações de Helmut Hatzfeld, René Welleck e outros, Carmen
Bustillo defende que, efetivamente, foi Wölfflin quem assentou as bases pioneiras para o
redescobrimento do barroco, movimento revalorizador que promoveu um impulso mais
decisivo nos anos de 1920 e 1930 do século XX, no que tange ao período da comemoração do
terceiro centenário de ausência de D. Luis de Góngora, no ano de 1927, e em relação às
reflexões vinculadas ao movimiento expressionista alemão.
Hegel já defendia que entre o barroco e o neobarroco não há vencidos tampouco
vencedores, são épocas que sobreviveram a tensões ao longo da história, que até atingir a
maturidade, o Espírito gradualmente alcança uma nova representação. É o desmembramento
de uma estrutura, de um espírito que passa para um novo período, por isso enfatiza:
No es complejo ver que nuestro tiempo es um tiempo de nacimiento y
transición hacia un nuevo periodo. […]. Ciertamente, el Espíritu nunca está
tranquilo, está concebido en un movimiento progresivo permanente. Pero
como un niño, luego de una prolongada y silenciosa nutrición, el primer
respiro rompe lo gradual del crecimiento sucesivo, es un salto cualitativo. Y
nace el niño, de la misma manera como madura el Espíritu, que se forma
lenta y sosegadamente hacia su nueva representación. Desmiembra una tras
otra las partes de la estructura de su mundo anterior (HEGEL, 1999, p. 1415).

Na modernidade, o escritor Alejo Carpentier foi um dos primeiros a reelaborar os
conceitos barrocos como poética latino-americana e como política pós-colonial. A partir
disso, surgiram questões como ―Estilo de época ou uma formalização estética possível?‖
―Código cultural?‖. Para responder, é necessário atualizar a discussão sobre a natureza do
barroco, consoante às discussões Zamora (1984, p. XXII):
sus energias transculturales se mueven en varias direcciones, por supuesto, y
mientras España y Portugal impusieron las estructuras de la Contrarreforma
en América, ésta a su vez, alimentó las energías creativas de Europa […].
América también propulsó su creación y su construcción: el oro y la plata
extraídos desde Zacatecas hasta Potosí hacen sentir su peso en los altares de
las iglesias barrocas a través de toda Europa.
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Na América, a mestiçagem indígena e africana de conceber e expressar o universo
fizeram do barroco uma forma híbrida. As formas barrocas floresceram na América Latina
católica desde a chegada dos conquistadores
la transformación del Barroco en Latinoamérica de un instrumento de
colonización europea que codifica ideologías católicas y monárquicas en um
instrumento de resistencia frente a essas mismas estructuras y, por ende, su
transformación en um instrumento de crítica poscolonial. En tanto que los
historiadores europeos designan el siglo XVII como la época del Barroco,
éste es un marco demasiado limitado para abarcar el Barroco en
Latinoamérica (ZAMORA, 2011, p. XXII).

De fato, a criação da arte e arquitetura barrocas na América seguiu até meados do
fim do século XVIII, quando o estilo churrigueresco30 alcançou sua expressão máxima no
México. A vida social empregava grande parte da população que tinha domínio da técnica:
El clero colonizador empleó artesanos y trabajadores indígenas para
construir sus iglesias y monasterios barrocos, para tallar sus imágenes en
madera y piedra, y para decorar sus muros interiores y exteriores
(ZAMORA, 2011, p. XXIII).

O neobarroco na América de acordo com Carpentier, citado por Cristo Figueroa,
surge com Julio Herrera e Reissing, e diz:
Nuestro mundo es barroco por la arquitectura – eso no hay ni que
demostrarlo –. ¿Qué cosa el modernismo, sobre todo en su primera etapa,
sino una poesía sumamente barroca? Es toda la primera etapa de Darío. Y
hay un barroco que llega ya al absurdo, que llega al garabato, que llega al
exceso en la poesía de Herrera y Reissing (FIGUEROA SÁNCHEZ, 2007, p.
140).

A diversidade cultural sinaliza um barroco de espírito moderno, que ―bajo la
aparente inmovilidad del sistema colonial, había en la América hispánica una anarquía
latente‖ (UREÑA, 2001, p. 98). Na América houve um ―mundo novo‖, no qual o seu
florescimento – esse mundo colonial – se tornou possível pela presença da mestiçagem, com o
espírito moderno que privilegiou a noção de heterogeneidade.

30

José Benito Churriguera (1665-1725) Es el creador del tipo de retablo más característico del barroco
castellano, donde impone el orden único y la columna salomónica. El término churrigueresco proviene del
apellido Churriguera. Los Churriguera, eran una familia de arquitectos barrocos cuya obra se caracteriza porque
presenta una recargada decoración. Por extensión, el término se ha utilizado para denominar el barroco español
del primer tercio del siglo XVIII. Se entendían por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían un
marcado movimiento y una abigarrada ornamentación, sobre todo la retablística. Disponível em: <
http://www.arteespana.com/index.htm> Acesso em: dez 2014.
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Entende-se que as afirmações de Carpentier acerca do Barroco dentro da tradição
de Eugenio D‘ors, entre outros, remete a um estado de ânimo que poderia ocorrer em qualquer
lugar, em qualquer período, como também sob qualquer circunstância. Encontramos
Carpentier31 que faz a interseção com a origem, com uma estética barroca onde o artifício e a
exuberância alegórica transborda em Los pasos perdidos (1958), como também representa a
eloquência colocando em evidência a concepção mestiça, a natureza barroca reinventando a
linguagem e a cultura em relação ao velho mundo em Concierto barroco (1974). Julio
Cortázar, em sua obra Rayuela (1963), corrobora na construção de labirintos textuais e
culturais; ao mesmo tempo, em Paradiso (1967), Lezama Lima32 (1993, p. 23), tenta
recolocar sua própria cultura e ainda faz ―emerger un sujeto hispanoamericano metafórico,
provisorio y múltiple‖. Acerca das concepções barrocas na América, segundo Figueroa
Sánchez (2006, p. 144), temos:
el primer neobarroco en sentido estricto – , cuestiona decididamente el
significado cultural de esta estética desde un pensamiento americanista que
de manera explícita se pregunta por el lugar y por las especificidades de
nuestra identidad: Carpentier lo americaniza al concebirlo como cauce
expresivo más adecuado para nombrar lo ―real maravilloso‖; Lezama Lima
lo celebra como manera de ser y como ―era imaginaria‖ netamente
americana, en la cual la imagen actúa sobre nuestras temporalidades; Severo
Sarduy, más volcado hacia el presente, afirma el carácter revolucionario y
heterodoxo de nuestro barroquismo, que enriquecido con mestizajes
lingüísticos, se sitúa en el juego de los bordes y desplazamientos que es
América Latina.

Em todas as discussões acerca do Barroco novomundista e do Neobarroco, o
importante é a compreensão das formas, retratos barrocos, como nos autorretratos de Frida
Kahlo, Diego Rivera em Danza de los listones (Fresco, 1923-1928). Percebe-se a
autoconsciência de representação do ser humano na arte e literatura latino-americanas; os
retratos barrocos estão presentes em vírgenes e santos que projetam uma dinâmica barroca –
ora de sofrimento/prazer, ora de tortura/transcendência, próprias do barroco. Isso está
31

Para Carpentier a energía cinética do espaço Barroco concedeu campo de interação das distintas culturas
latino-americanas. Afirma que o Barroco floresceu no Novo Mundo principalmente porque as culturas se
enfrentaram e se convergiram.
32
Lezama Lima que jamais renegou suas origens (homossexual e católico) não quis sair de Havana até a sua
morte, em 1976, tampouco se agregou ao regime político da Revolução Cubana, mas não se tornou um antirevolucionário. Os acontecimentos políticos não o afetaram, embora tenha dedicado a Che Guevara um discurso
que metaforicamente comparou o destino desse grande líder ao mito de wiracocha, do mito incaico – o último rei
inca até a chegada dos espanhois à América Latina. Lezama fascinava por sua erudição e memória, seus
contemporâneos dizem que o autor que nunca viajava, exceto ao redor de sua biblioteca da Calle Trocadero,
também era chamado de ―Etrusco de Havana‖ (CHIAMPI, 2010, p. 120).
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traduzido nas palabras de Carpentier (1975, p. 123) ―El barroquismo americano se acrece con
[...] la conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa nueva, de ser una simbiosis, de ser criollo;
y el espíritu criollo de por si, es um espíritu barroco‖.
José Antonio Maravall na sua obra La cultura del barroco (1975) faz uma airosa
reflexão acerca do barroco: as obras que não se caracterizem pela extensão espacial, ou que
não apresentem uma ornamentação estilística, ou mesmo que não trazem uma carga
emocional hiperbólica, mesmo assim estas podem ser barrocas, basta que tenham a
abundância ou a simplicidade ao máximo do exagero ou da exuberância. Ratificando esse
discurso, diz Maravall (1975, p. 429):
El autor barroco puede dejarse llevar de la exuberância o puede atenerse a
uma severa sensillez. Lo mismo puede servirle a sus fines una cosa que otra.
En general el empleo de una o otra, para aparecer como barroco, no requiere
más que una condición: que en ambos casos se produzcan la abundancia o la
simplicidad, extremadamente. La extremosidad, ése si sería un recurso de
acción psicológica sobre las gentes, ligado estrechamente a los supuestos y
fines del barroco […] Gracián, al hacer el elogio del Escorial, lo que admira
en él es su condición de extremosidad.

E, falando de extremosidade e exuberância, apresentamos dois retábulos: do
―Barroco na América‖, um com o título que cremos ser pertinente, pois trata-se de um
Barroco ainda sem a interferência do Barroco europeu, assim denominado ―Alegoría Barroca
Novomundista‖ e, o outro, que traz rasgos do Barroco após a chegada dos espanhóis a
América, assim chamamos de ―Alegoría Neobarroca Novomundista‖. A América Latina
encontrou sua identidade na sua estética local, nacional e o Barroco, sem dúvida, foi o forte
veículo para resolver a questão de identidade.
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Figura 2. RETÁBULO – ALEGORÍA BARROCA NOVOMUNDISTA
2.1 Quetzalcóatl: (figura esculpida), cultura mexicana. Com a chegada de Hernán Cortés na
América, este é referido como ―ídolos de muy disformes figuras‖. Museu Etnológico
Misionero, no Vaticano.
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2.2 Quetzalcóatl: relevo em pedra na Pirâmide de Xochicalco. Quetzalcóatl ou ―serpente
emplumada‖, na linguagem asteca. Estado de Morelos, México.
2.3 Códice Borgia: um dos mais belos manuscritos pré-colombianos. Os códices maias são
lidos da esquerda para a direita. O Códice Borgia, entretanto, lê-se da direita para a esquerda.
O documento original foi feito da pele do veado, suas lâminas medem 27x27cm, são
compostas de 39 folhas. Mixteca-Puebla, no México. Biblioteca Apostólica do Vaticano.
2.4 Dintel 24 Yaxchilán: situado na região do rio Usumacinta, no Estado mexicano de
Chiapas. É parte integrante de uma série de três painéis de pedra calcária que decoravam o
dintel da porta central da denominada Estructura 23: este dintel, o de nº 24, junto com o de nº
25 e outras peças arqueológicas também provenientes de Yaxchilán, estão atualmente no
Museu Britânico de Londres; e o terceiro dintel da série, o de nº 26, está no acervo do Museu
Nacional de Antropologia do México.
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Figura 3. RETÁBULO – ALEGORÍA NEOBARROCA NOVOMUNDISTA
3.1 Danza de Listones (fresco, 1923 – 1928), patio de Las Fiestas, Secretaría de Educación
Pública, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Diego Rivera, que foi um dos
grandes muralistas mexicanos, criou algumas das mais memoráveis imagens Barrocas no
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Novo Mundo. São 128 painéis que celebram os rituais folclóricos mexicanos e os modelos de
produção indígena; se estendem em três paredes e em três andares da parte interna da
Secretaria; são conhecidas coletivamente como pátio de Las Fiestas e retratam a Revolução
Proletária e a Revolução Agrária. A interconexão ondulante recorda as filacterias barrocas;
esses Listones remetem ou predizem as dobras barrocas.
3.2 La Sangre Redentora de Cristo, Miguel Cabrera, Museo Nacional del Virreinato, México.
A pintura de Miguel Cabrera, pintado em meados do século XVIII, é um exemplo entre
muitos e, representa a expressão máxima da pintura barroca na Nueva España. Nela se induz à
experiência sensorial e a inclusão dos sentidos (ouvido, tato, olfato e o olhar) para perceber os
significados subjacentes ou ―ocultos‖. A cena eclesiástica se transforma em um meio de
animar os sentidos com a finalidade de intuir ao sagrado, à propagação da fé católica entre os
habitantes novohispanos do México.
3.3 Frida Kahlo, Raíces (1943). Fundación Dolores Olmedo, Banco de México. Instituto
Nacional Bellas Artes, México. Estudar Frida Kahlo é descobrir a artista que interiorizou a
tradição iconográfica do Barroco na América. Ela mesclou a tradição com a metafísica
indígena, fez autorretratos imbuídos do espírito indígena da maneira como estes acreditavam
manifestar-se, é a tradição sincrética, representam relíquias, talismãs que Kahlo deixa
sobrepassar e demonstra suas raízes de completa imaginação transcultural e uma capacidade
que ela tem de colocar o significado da dor como elemento de alegoria visual. ―Sin embargo,
los retratos de Bustos no se ofrecen como una serie abierta sino como ejemplos individuales,
mientras que los múltiples rostros impasibles de Kahlo enmascaran el mismo drama interior.‖
3.4 Virgen-Cerro (século XVIII). Casa de la Moneda de Potosí, Bolivia. A presença de
Códices pré-hispânicos no Peru, Bolívia, como também no México recria a reciprocidade de
formas humanas e naturais da imagem caracterizada fortemente como presença indígena, é o
Novo Mundo que traz as formas visuais barrocas, sejam elas esculpidas, pintadas, talhadas, é
o barroco híbrido. ―Maria, Madre Tierra – En las iglesias de estas comarcas suele verse a la
Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles, como princesa inca, y a Dios Padre em
forma de sol, entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y
aves del trópico‖33. Uma tela anônima mostra a Virgem Maria no cerro de plata de Potosí,
entre o sol e a lua. De um lado, aparece o Papa de Roma, e de outro, o rei da Espanha.
33

Eduardo Galeano. Memoria del fuego II: Las caras y las máscaras, 1984, p. 17.
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Entretanto, a virgem Maria não está sobre a serra, mas dentro dela, ela se transforma na serra,
ou seja, uma serra com a cara de mulher. María-cerro, María-piedra, fecundada por Dios
como fecunda el sol a la tierra.
3.5 La virgen lavadera (século XVIII). ―Descanso na fuga ao Egito‖. Melchor Pérez Holguín.
Museu Nacional de Arte. La Paz Bolívia. Melchor que trabalhava em Potosí, Alto Peru, hoje
Bolívia, fez obras que representam cenas religiosas em paisagens andinas, com santos e
virgens com vestimentas locais.
3.6 Xochitiotzin, Tlaxcala, México, Palacio Municipal. Desiderio Hernández Xochitiotzin –
desde 1957 a 1968 criou uma épica visual e deixou plasmadas as paredes do Palácio de
Governo, interpretando a história de seu povo. Os quatro lados do recinto interior do edifício
foram pintados com densos textos pictográficos e alfabéticos que retratam a história e as
relações políticas das culturas pré-hispanicas da região. Abaixo incluiu algumas passagens de
crônicas dos colonizadores espanhóis. É o encontro de culturas representado esteticamente em
um novo empleo de códices. Os murais de Hernández Xochitiotzin são lineares, intuindo o
expectador à história do México, ele que foi desenhista, pintor, escultor, escritor, arquiteto,
cronista, catedrático, investigador e também restaurador.

***

Foi a partir de Carpentier e Lezama Lima que o espírito barroco americano foi se
reconstituindo como ideologia da contraconquista abrindo espaço para um novo modelo de
formação cultural americana, em outras palavras seria a ―recuperação‖ da arte barroca a
América. Os historiadores e artistas, por conseguinte, também começaram a ver o Barroco
novomundista com novos olhos. Ángel Guido, argentino, escritor de Redescubrimiento de
América en el Arte (1944), foi um teórico que cunhou a arte do Barroco da América como
transculturizada, e dizia ―el Barroco novomundista era inerentemente invulnerable a la
hegemonia europea‖ (apud ZAMORA, 2011, p. 342). Entre os anos de 1942 e 1945 foram
publicados no México as obras: Poetas novohispanos (em 3 volumes), por Alfonso Méndez
Plancarte; e também Letras de la Nueva España, de Alfonso Reyes, em 1948, colocando à
disposição a edição de textos do Barroco colonial e a importância deste para a literatura.
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No ano de 1914, Alfonso Reyes (1889-1959), estabelece sua residência na
Espanha, dedica-se ao jornalismo e se integra ao Centro de Estudios Históricos de Madri,
dirigido por Ramón Menéndez Pidal, nos anos subsequentes aprofunda seus conhecimientos
da literatura medieval castellana, estuda os cronistas do descobrimento e a conquista da
América, e com Dámaso Alonso, participa desse ―ressoar‖ barroco.
Em Góngora y América (1929), Alfonso Reyes, que é mexicano, investigou a
influência do poeta barroco de Soledades no Novo Mundo, e se fundamentou na obra de
lógica do peruano intitulada Apologético a favor de Góngora, um tratado em prosa que
defendia o gongorismo, e assinalou a importância do sacerdote da catedral de Cuzco, Juan de
Espinosa Medrano34, que no ano de 1662, publicou em Lima, obra que defendia o cordobês
dos ataques de um crítico lusitano. Acerca deste assunto Chiampi (2010, p. 151) nos afirma:
Em 1662, um mestiço que falava latim e quéchua publicou em Lima o que se
pode chamar de o primeiro texto de crítica literária da América. Era um
folheto de 47 páginas, intutulado Apologético en favor de Don Luis de
Góngora, no qual Juan de Espinosa Medrano (1632-1688), conhecido como
Doutor Lunarejo pelas pintas de seu rosto, defendia com ardor o poeta
espanhol das censuras do historiador – e mau poeta – português Manuel de
Faria e Sousa [...], Espinoza analisava as agudezas de metáforas obscuras,
explicava a função de muita sintaxe retorcida e, argumentando com graça,
picardia e muita erudição, justificava os excessivos ‗atavios formais‘como
necessários à ‗conformidad de dicciones con el asunto‘.

Alfonso Reyes amplia sua defesa em Sabor de Góngora, publicada em 1928, e
também em Tres alcances a Góngora, em 1958, obra póstuma.
No ano de celebração do terceiro centenário de morte de D. Luis de Góngora,
Alfonso Reyes foi nomeado embaixador na Argentina, permaneceu na América do Sul até a

34 Espinosa Medrano, Juan o El Lunarejo (1632-1688). Religioso peruano, nacido en 1632 en Cuzco y muerto
en la misma ciudad en 1688. Destacó en el Perú de la segunda mitad del siglo XVII por sus obras poéticas y
teatrales. Adquirió una gran fama por sus escritos y por su oratoria y fue conocido popularmente como ―El
Lunarejo‖. Estudió en el seminario cuzqueño de San Antonio, donde fue catedrático de artes y de teología.
Posteriormente fue cura rector de la catedral de la misma ciudad y canónigo de su coro. El padre Espinosa
Medrano dejó una enorme producción literaria. Escribió una obra de lógica, un volumen de sus Sermones y el
Apologético a favor de Góngora, príncipe de los poetas de España, un tratado en prosa donde defendió el
gongorismo, que se publicó en Cuzco el año 1662. Mucho más importante fue su obra poética, muy marcada por
el culteranismo, en la que sobresalen Amar su propia muerte y el auto sacramental El hijo Pródigo, escrito en
quéchua para enseñar historia sagrada a los indios. Se le atribuye así mismo otra pieza teatral en quéchua: El
pobre más rico. Espinosa fue también músico y compositor de letras. ESTEVE BARBA, F. Historiografía
Indiana. Madrid, Gredos, 1964. Disponível em:<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=espinosamedrano-juan>. Acesso em dez 2014.
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Segunda Guerra Mundial. Obteve nesse período êxitos inegáveis, como o de representar o
México nas primeiras embaixadas, dentre elas, o Brasil. Teve oportunidade de conhecer
vários países, chegou a liderar, na Argentina, jovens como Jorge Luis Borges. Anota Liliana
Weinberg (2004, p. 51):
[...] si el héroe cultural roba a los dioses sus saberes para transmitirlos a los
hombres, Alfonso Reyes arrebata al orden conservador y eurocéntrico los
saberes que serán de utilidad en un nuevo orden democrático y plural;
explora las grandes bibliotecas porfirianas para extraer y socializar el
conocimiento y reconfigura su papel como miembro de una elite cultural.
Recibe, aunque de manera cada vez más crítica, la herencia de su padre […]
para afiliarse a una nueva forma de producir cultura para todos.

À solicitação de Jaime Torres Bodet, na época Secretário de Educación Pública,
Alfonso Reyes, escreveu em 1944, um ensaio, intitulado Cartilla Moral. A cartilha resume
algumas das mais ilustres opiniões sobre o tema. Reyes escreve com simplicade, clareza e
cortesia; na Lição III – ―A vontade moral trabalha para humanizar mais e mais o homem‖, e
discorre, ainda:
La voluntad moral trabaja por humanizar más y más al hombre, levantándolo
sobre la bestia, como un escultor que, tallando el bloque de piedra, va poco a
poco sacando de él una estatua. No todos tenemos fuerzas para corregirnos a
nosotros mismos y procurar mejorarnos incesantemente a lo largo de nuestra
existencia; pero esto sería lo deseable. Si ello fuera siempre posible, el
progreso humano no sufriría esos estancamientos y retrocesos que hallamos
en la historia, esos olvidos o destrozos de las conquistas ya obtenidas. En la
realidad, el progreso humano no siempre se logra, o sólo se consigue de
modo aproximado. Pero ese progreso humano es el ideal a que todos
debemos aspirar, como individuos y como pueblos. (Disponível em:
<http://regeneracion.mx/cultura/cartilla-moral-alfonso-reyes. Acesso em: 12
jan. 2015).

Reyes, chamado de Jinete del aire por Otavio Paz, tem uma obra com gêneros
diversificados, nas quais as análises e as propostas teóricas se retroalimentam, o
conhecimento histórico lhe propicia teorizar os problemas, os limites entre o conto e o ensaio
são imprecisos, diversos gêneros se mesclam, algumas vezes, com elementos autobiográficos.
Sobremaneira sua argumentação é no sentido de recuperar o conceito de ―cultura‖, que
engloba além das descobertas científicas e tecnológicas, como também as leis e sua criação.
Na obra Cartilla Moral, as palavras civilização e cultura são usadas de modo bem
amplo. No texto se discute, por exemplo, a concepção de ―civilização‖, que alguns entendem
como conjunto de conquistas materiais, descobrimentos práticos e técnicos da humanidade, e
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por ―cultura‖ as conquistas semelhantes de caráter teórico, seja no campo do saber e do
conhecimento, assim como as criações artísticas. Em todo caso, é importante dizer, que
segundo Reyes, a cultura e a civilização, criações artísticas, conhecimentos teóricos e
aplicações práticas nascem do desenvolvimento do espírito. Corrobora essa teoria quando
Liliana Weinberg (2004, p. 52), diz:
Reyes refunda el espacio y el tempo hispanoamericanos al postular uma
tradición renovada que incluye una reconciliación con la herencia cultural
española, una ampliación de horizontes con el énfasis puesto en la
recuperación del pasado prehispánico a la vez que en la apertura a los nuevos
hallazgos de la ciencia y los estudios sociales, así como la inclusión de un
nuevo tiempo para la historia de América, que es el de la utopía. A lo largo
de su trayectoria contribuirá a gestar un nuevo ―mito de origen‖,
paradójicamente apoyada en un orden racional y razonada. Pero además,
Reyes vive una enorme tensión entre la necesidad de expandir entre amplias
capas de la población una empresa civilizadora – que a su vez contiene,
como una nuez, el modelo del magisterio y del libro, de la razón y el
humanismo – y las exigencias de un modelo excluyente que siempre hizo de
la posesión de una competencia o capacidad diferencial un privilegio de
clase. Piedra angular de ese proyecto será la recuperación del concepto de
cultura en el sentido que le dio su generación.

A emergência ou fixação do barroco na história da cultura hispano-americana35 se
insere na fase terminal ou de crises da modernidade como encruzilhada de novos significados,
já que suas morfologias atualizadas ou recicladas criticamente potencializam a renovação
agora sob a exegese das vanguardas, com formas culturais desarraigadas, transplantadas e
reconstituídas em contextos hispano-americanos.
É o Novo Mundo se apresentando bajo el signo del Barroco. Como proposta
cultural Carpertier desenvolve sua teoria de Transculturación que se adequa às experiências
históricas da América Latina. Assim, teoriza:
Carpetier asumió esse desafio. Rechazó la idea de que el estilo barroco
hubiese florecido únicamente durante el siglo XVII, período designado
por los historiadores del arte europeo, y propuso en su lugar una constante
humana que puede renacer en cualquier momento y renace en muchas
creaciones […] Porque es un espíritu y no un estilo histórico (ZAMORA,
2011, p. 137-138).

35

A imagem indígena como presença, é a chamada cultura encarnada ou uma cultura de encarnación. Na poesia
náhuatl, a imagem para o ser humano é in ixtli, in yollotl – rostro y corazón – rosto e coração.
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3.1 A metáfora Barroca: No labirinto conceitual

O poeta italiano Giosuè Carducci foi quem, em 1860, adjetivou o estilo da época
do Seiscentos, referindo-se às manifestações artísticas ocorridas a partir do ano de 1600, como
sendo Barroco. Este período de revolução artística se manifestou em vários campos, ou seja,
na escultura, arquitetura, literatura, arte e música, isso tudo na maioria dos países europeus e
americanos. Não podemos esquecer que naquela época a América se encontrava colonizada
recentemente pelos espanhóis, portugueses e ingleses.
O Barroco do Seiscentos teve seu início em Portugal com a unificação da
Península Ibérica, fato este que acarretou ao período uma intensa influência espanhola.
Portugal enfrentava uma verdadeira decadência nos últimos vinte e cinco anos do século XVI,
o comércio tornava Lisboa a capital da pimenta, no entanto, a agricultura estava abandonada e
as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, não davam mais riquezas imediatas.
Somado a estas questões, outros motivos do surgimento desta manifestação
barroca, ocorreram por vários fatores, especialmente, relacionados como maior expoente da
igreja católica, o Vaticano36, que se encontrava sob duras críticas por setores que
questionavam atos de corrupção. A reforma protestante se fez presente, pouco tempo depois
Filipe II, da Espanha37, consolidou a unificação da Península Ibérica, o que possibilitou e
36

Para comprender esta relação da sociedade e o que se caracterizava no ambiente espiritual daquela época é
preciso ter conhecimento que a geografia do século XVII não é difícil de se definir, um dos centros mais
influentes éa Roma papal, centro da arte contrarreformista que desdobra para um barroco exuberante. Próxima
ideologicamente a Roma está a Corte espanhola dos Austria, com centros neurálgicos como Sevilha, Toledo e
Madri, na península Ibérica, e Nápoles, Lombardia e Flandes, no exterior.
37
Exemplo de monarca absolutista, o governo de Filipe II foi exercido com o recurso de Conselheiros e de
Secretários Reais, baseados em uma administração centralizada, marcada por um rigoroso fiscalismo. Completou
a obra unificadora começada pelos Reis Católicos. Afastou a nobreza dos assuntos de Estado, entregando postos
a secretários reais oriundos das classes médias, deu forma definitiva ao sistema de Conselhos, codificou leis,
realizou censos de população e riqueza econômica e impôs prerrogativas à Igreja. No plano religioso, recorreu à
Inquisição contra o protestantismo em seus domínios. Sob seu governo foi erigido um dos mais importantes
monumentos da Espanha - El Escorial, mosteiro perto de Madrid, que conta com valioso acervo artístico.
Palácios reais como o Escorial, mandado erguer por ele ao norte de Madri espelhavam a solidez e a
magnificência da estrutura arquitetônica da Espanha Imperial. Com os edifícios e catedrais vieram os grandes
pintores: El Greco, Juan de Ribera, Diego Velázquez, Zurbarán, Murillo, tantos mais. Com o novo público
urbano e cortesão surgiu a novela de Cervantes, a poesia de Calderón de la Barca, de Garcilaso de la Vega, de
Luís de Gôngora, de Francisco Quevedo, e as comédias de Lope de Vega, ao mesmo tempo em que a Espanha
acompanhava os relatos sensacionais das conquistas feitas por Ponce de León, Hernán Cortés ou de Bernal Díaz
del Castillo. Também salientou a narrativa de Garcilaso el Inca. Muitos dos gêneros literários destacaram
naquela época, o épico, o lírico, o dramático e o cômico, além de um produto tipicamente espanhol, a novela
picaresca (Lazarillo de Tormes, novela anônima surgida no século XVI, provavelmente na década de 1540,
praticamente inaugurou o gênero) e, o Don Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes, em 1605-1615. Ao
lado dessa riqueza, também prosperou a literatura beata, dos monges, das freiras, dos místicos. Foi sua a idade de
ouro. Entre a descoberta e a decadência passou-se um pouco mais de um século (para George Ticknor, o
historiador literário norte-americano que criou, em 1849, a expressão "Idade do Ouro" para as letras espanholas,
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favoreceu o avanço da Companhia de Jesus em nome da Contrarreforma, o que ocasionou a
permanência de uma cultura praticamente medieval na península, enquanto o restante da
Europa vivia as descobertas científicas de Galileu, Kepler e Newton, dentre outros.
É durante este quadro cultural europeu que o estilo Barroco surgiu, em meio à
crise dos valores renascentistas, ocasionada pelas lutas religiosas e dificuldades econômicas.
Sob a perspectiva de Maravall, em sua obra A Cultura do Barroco (2007, p. 63) afirma que ―o
Barroco é uma cultura que consiste na resposta dada, em torno do século XVII, por grupos
ativos pertencentes a uma sociedade que entrou em dura e difícil crise, relacionada com
flutuações críticas na economia desse período‖.
Helmut Hatzfeld38 afirma que o Barroco é a evolução do Renascimento
hispanizado no momento em que se celebra o Concílio de Trento. Começa, portanto, na Itália,
na atmosfera espanhola de Nápoles e na Roma dos Papas. Mas é na Espanha que obtém uma
excelente acolhida, enquanto na Itália, depois de alcançar uma precoce perfeição com Tasso,
degenera e se corrompe.
Tudo isto nos remete ao movimento em volta à expressão barroca dos Seiscentos.
Recordemos que o Barroco, do ponto de vista histórico e também historicista, serve para
designar, de maneira categórica, as manifestações artístico-culturais que surgiram na Europa
durante o século XVII e sua expansão pelas Américas através dos conquistadores. Sendo
assim, o Barroco foi um fenômeno inscrito nas mais diferentes manifestações da Europa do
século XVII. Vale ressaltar ainda que, ao longo desse século, toda a Europa viveu profundas,
senão violentas, transformações culturais, artísticas, religiosas, econômicas, e ao mesmo
tempo ficou designado como século barroco.
Kepler39 já denunciava a estreiteza da antiga concepção segundo a qual os astros
se movem em órbitas circulares, e passa a afirmar e apresenta outro esquema, onde o módulo

esse período se estenderia de 1492 até 1665). A prata e o ouro mexicano e peruano, as essências indianas vindas
da conquista das Américas e das rotas orientais, contribuíram para que a arte espanhola atingisse um nível
extraordinário.
38
Na obra ―Estudos sobre o Barroco‖. Tradução de Célia Berrettine. 2. ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002.
39
Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo.
Apesar de as discussões da possibilidade do heliocentrismo datarem da antiguidade clássica, somente 1800 anos
mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer o divórcio entre o
pensamento dogmático religioso e o pensamento científico; a ele e ao julgamento de Galileu perante a Santa
Inquisição remontando as origens da ciência em acepção moderna. Àquela época, o matemático e astrônomo
polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático preditivo consistente e completo
de um sistema heliocêntrico. Ainda sem a acurada precisão e um pouco confuso, contudo, o modelo de
Copérnico foi mais tarde reestruturado, expandido e aprimorado por Johannes Kepler. A explicação física causal
para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton via lei da gravitação universal, sendo o modelo então
estabelecido de grande valia até hoje. Todos os cálculos necessários ao lançamento de satélites e veículos
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é uma curva mais complexa formando uma elipse e agora com seus dois centros. É o símbolo
de movimento. Enquanto filósofos desde Pitágoras falavam da música das esferas, Kepler
procurava harmonias físicas no movimento planetário. Este descobriu que cada um dos cinco
sólidos platônicos poderia ser unicamente inscritos e circunscritos por órbitas esféricas;
encaixando estes sólidos, cada um envolto em uma esfera, uma dentro da outra, produziria
seis camadas, correspondentes aos seis planetas conhecidos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte,
Júpiter e Saturno, que, dentro dos limites de precisão das observações astronômicas,
disponíveis à época, aproximavam bem os raios relativos das órbitas de cada planeta,
assumindo que os planetas circulassem ao redor do Sol.
A partir daí, Kepler quebrou o paradigma da perfeição do círculo, partindo do
princípio que a regularidade e a perfeição de uma órbita circular eram muito raras no
universo. As elipses se ajustaram perfeitamente às observações de Tycho40.
Kepler descobriu, então, que os planetas descreviam órbitas elípticas, porém
algumas com excentricidades tão baixas que pareciam círculos a um observador desatento.
Surge então a Primeira Lei de Kepler, também conhecida como Primeira Lei do Movimento

Figura 04: Primeira Lei do Movimento Planetário. Disponível em:
«http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Keple
r_Mars_retrograde.jpg/220px-Kepler_Mars_retrograde.jpg». Acesso
em: 16 jun 2013.

Planetário:

espaciais fundamentam-se, até hoje, nos conhecimentos acerca do heliocentrismo estabelecidos à época de
Galileu, Kepler e Newton.
40
Os estudos de Kepler atravessaram fronteiras e este é convidado a trabalhar com o dinamarquês Tycho Brahe,
um matemático que possuía as observações astronômicas mais precisas do mundo. Após a sua morte, Kepler
teve acesso a essas observações, que tinha em destaque um estudo minucioso sobre o movimento orbital de
Marte.
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Severo Sarduy corrobora com esse conceito do Barroco identificado à figura da
elipse com seu centro indefinido. Ele associa o conceito barroco à intenção da ciência
cosmológica, representado num movimento móvel de formas e sentido, arremessando forma
sobre forma, que se comparado à teoria de Deleuze, teríamos a dobra sobre a dobra. Nesse
sentido, em Sarduy temos:
Como a metáfora, a rotação circular é a única translação dos corpos que
garante a sua inalterabilidade e a invariabilidade da sua distância de um
centro que os anima e os modela; esse deslocamento permite, como no
espaço simbólico, a produção de sentido: o funcionamento do sistema
retórico solar. Metáfora em sentido simplesmente retórico: rotação circular:
no universo pré-barroco, sentido e planetas mantêm-se idênticos a si
próprios, tudo se move sem se alterar, tudo se desloca a sempre igual
distância do mesmo centro brilhante – Sol, Logos – sem modificar a sua
identidade. A metáfora é o ―recaimento‖ do círculo –: da órbita circular –,
como a elipse (retórica) é o recaimento da elipse (geométrica) – : da órbita
elíptica – ; o espaço do barroco é o de Kepler (SARDUY, 1989, p. 55).

Também conhecida como lei das órbitas elípticas: o planeta em órbita em torno do
sol descreve uma elipse em que o sol ocupa um dos focos. Esta lei definiu que as órbitas não
eram circunferências, como se pensava na época, mas sim elipses. O próprio Eugenio D‘ors já
nos indagava ―não estaria Kepler estilizando o saber astronômico numa maneira já não
clássica, mas agora Barroca?‖:
A ideia do barroco, ao constituir-se em eixo de uma discussão aberta e
flexível, tem favorecido a modernização da crítica. Revisaram-se os métodos
e as técnicas de análise, bem como a aplicação dogmática dos valores
artísticos; incorporou-se a ‗periferia‘ artística e problematizou-se o conceito
de cultura (CHIAMPI, 2010, p. 127).

Para enfatizar ainda D‘Ors qualifica que sempre que encontramos reunidas em um
único gesto várias intenções contraditórias, o seu resultado estilístico é sempre pertencente à
categoria do Barroco. É como se quisesse ao mesmo tempo o pró e o contra, e ao mesmo
tempo não saber o que se quer. Chega a ser um ―paradóxico patético‖ de querer ao mesmo
tempo ―gravitar e voar‖; afasta-se e aproxima-se em ―espiral‖. (D‘ORS, s.d., p. 25)
Há a volta do barroco, Eugenio D‘ors afirma ―não imaginamos um círculo, mas
um canal; cremos na presença de elementos fixos‖. É como se a ideia e o sistema do barroco
se encontrassem submersos, ocultos, fechados nos sótãos de um século, muitas vezes até
parecem (ideia e sistema) ter ficado no passado, que já não podia fazer parte da
contemporaneidade, mas eis que surgem poetas que os trazem, resgatam e comprovam que
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apesar de o barroquismo estar submersos, oculto, não estão mortos, daí afirmar que o Barroco
não pode ser considerado um estilo de época, mas:
Todo barroquismo é vitalista, será libertino, e traduzirá um abandono, uma
veneração perante a força. Por isso, o classicismo foi também chamado
humanismo, numa denominação quase sinônima. O sentido cósmico do
barroquismo, ao contrário, bem se revelou na sua vocação sempiterna pela
paisagem e pelo folklore. Mais de uma vez comparamos – comparação que
se nos afigura muito útil para o esclarecimento das relações invocadas no
problema – as que medeiam, dentro do quadro da Cultura, em geral, entre o
―eon‖ do clássico e o ―eon‖ do Barroco, aquelas que, no domínio da
linguagem, permitem aos filólogos distinguir entre ao que chamam ―uma
língua‖ e ao que chamam ―dialectos‖. A matéria-prima de uma língua, de
qualquer língua, é dialectal; do mesmo modo que os dialectos são ―idiomas
naturais‖, o Barroco é o idioma natural da cultura, aquele por meio do qual a
Cultura imita os procedimentos da natureza. O Barroco contém sempre na
sua essência algo de rural, de pagão, de campesino. Pan, deus dos campos,
deus da natureza, preside a qualquer criação barroca autêntica (D‘ORS, s.d.,
p. 87).

Importa-nos expressar esse interesse pelo Barroco generalizador, que apresenta
sua máxima na exibição da ―constância‖ de seu movimento de curvas e elipses, e isso está
expresso significativamente na arquitetura, na escultura, na poesia e é tão significativo como o
movimento da tourada, para o qual utilizamos em língua espanhola a expressão ―del arte del
toreo con giros y quiebros‖. Cano (1973, p. 99) demonstra a beleza desse movimento próprio
do Barroco no poema ―Oda a Belmonte‖, escrito por Gerardo Diego:
Desde el brindis inicial, en airosa décima – promete en ella el poeta ceñirse
al verso, y lo cumple a todo lo largo del libro, como el torero al toro – hasta
esa ―Plaza vacía‖ que corona melancólica y meditativamente el largo poema,
el lector se asoma a una rica lira de motivos taurinos, llena de luz y
movimiento. Todo el arte del toreo, y sus figuras más ceñeras, es evocado
con verso airoso y parpadeante, fugacísimo a veces en giros y quiebros, otras
en verso noble y sereno, con reposado acento clásico.

Para contextualizar de fato esta pesquisa é fundamental que tenhamos claro que a
Geração de poetas de 27 se voltou aos temas barrocos e que se manifestou a partir do
aniversário do então terceiro centenário da morte de Luis de Góngora, para idealizar e colocar
à prova toda a inspiração do barroquismo.
O poeta Gerardo Diego, em sua obra intitulada Antología poética em honor de
Góngora (1979, p. 16), traz poemas desde Lope de Vega até Rubén Darío, e afirma que ―A
Góngora se le discutía en su poética o en sus procedimientos, pero se le respetaba en su obra‖.
Consoante a isto, fica-nos claro, que não há mais epítetos a reverenciar, hipérboles que
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engrandecer e nem louvores a acrescer. A presença de Góngora nas Soledades é comentada
por Dámaso Alonso, que apresenta ―mayor âmbito para los puros goces de la belleza‖. O que
estariam querendo os poetas da Geração de 27 e o poeta Dámaso Alonso com o poeta das
Soledades? Era preciso expressar que o importante no poema era a beleza em função de lograr
um conjunto estético, não a poesia com argumento, com anedota humana, ou uma poesia
sentimental ou realista, mas uma poesia que consegue trazer rasgos de voo poético, que se
eleva por cima do real e do cotidiano; as Soledades é a expressão gongorina. Aí está o
artifício da poesia pura. No afã de desnudez e da pureza poética dos versos é que os poetas da
Geração de 27 estavam ancorados sob a luz do farol barroco. Era necessário recuperar o eco.

3.2 A Luz Barroca de D. Luis de Góngora

Va la metáfora hacia la imagen con uma decisión de
epístola; va como la carta de Ifigenia a Orestes, que
hace nacer en éste virtudes de reconocimiento.
Lezama Lima

Lezama Lima (1970) diz a respeito de Góngora em Sierpe de Don Luis de
Góngora, ―es el pregonero de la gloria. [...] Pregonero y relator de la gloria alza em sus manos
las formas del esplendor para que Dios y las criaturas las reencuentren y contemplen‖. Fala
também que em Góngora há uma luz, e que provoca um realce dos objetos e um tempo de
manutenção da incitação – é a luz que se soma ao objeto e que depois produz irradiação. É a
luz ouvida a que aparece no acompanhamento angélico, é a luz acompanhada da transparência
e do cantar dos anjos no balanço das asas. Os objetos em Góngora são levantados
proporcionalmente ao pertencimento que o raio lhe incide.
O ―siglo de oro‖ espanhol é sinônimo de Góngora, do poeta das Soledades.
Tradicionalmente, a literatura barroca espanhola, especialmente a poesia foi agrupada em
torno de duas correntes poéticas, conceptismo e culteranismo41. Também sabemos que as
relações entre ambas, desde a definição, como também a terminologia provocaram muitas
discussões. O estilo culterano a partir do barroco nasceu com sentido do cultismo latinizante,
como diziam del hiberbatón violento, da metáfora brilhante e sensorial.
41

O culteranismo deriva diretamente do conceptismo, ambos têm em comum o procedimento metafórico, no
entanto a latinização da linguagem é particular do culteranismo, e também é no culteranismo que se reconhecem
muitos dos recursos formais da lírica petrarquista do Renascimento, que na Espanha foi representado por Ausias
March e Garcilaso de la Veja.
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Figura 5. El Caballero con la mano en el pecho. 1577-79, óleo sobre lienzo, 81,8 x 65,8
cm. Museo del Prado, Madrid. Pintura de El Greco.

O conceptismo, por sua vez, de acordo com a sua terminologia, remete ao
conceito, contem frases breves e conceituais, ou de acordo com Gracián, o ato de
entendimento que se exprime a correspondência que existe entre os objetos, que na realidade
têm a repercussão de um jogo intelectual que gera um impacto no leitor. Temos que não se
pode afirmar que exista oposição clara entre as correntes, uma vez que o maior expoente
representante do culteranismo, o poeta D. Luis de Góngora, também é o poeta mais
conceptista do seu tempo, pois o que caracterizou o barroco seiscentista foi o uso extremo do
conceito. O movimento conceptista teve sua origem remota na poesia cortesã do século XV
(uso da glosa, desenvolvimento da literatura emblemática e didática, que utiliza frases
conceituais e breves), dando fomento ao desenvolvimento da poesia com os princípios
conceptistas.
D. Luis de Góngora foi a maior inspiração dos poetas da Generación del 27. Por
motivo do terceiro centenário da morte deste ícone das letras hispânicas, estes reviveram seus
temas, planejaram publicações como comemorações, escreveram artigos em Revistas, e ainda
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este grupo de poetas lhe preparou uma grande homenagem na cidade de Sevilha, em
dezembro de 1927.
Contra el tópico acadêmico del Góngora oscuro reaccionaron briosamente
los poetas de la generación, que exaltaron al Góngora de los grandes poemas
barrocos como el admirable ejemplo de un poeta que persiguió incansable
altas cimas de belleza, a contrapelo de toda suerte de ataques y burlas de los
mediocres, incapaces de entender aquel raro paraíso de poesía (CANO,
1973, p. 12).

Letrillas, romances e sonetos são as composições mais frequentes na produção da
primera época de D. Luis de Góngora. Foram as que lhe deram o atributo de Príncipe de la
luz. Entre os anos de 1582 e 1586, Góngora escreve uma série de sonetos de temática
amorosa. Neste soneto, de 1582, Góngora tinha 21 anos, e se transformou no mais famoso
poeta espanhol. É um exemplo do Góngora inicial, ainda carregado do estilo petrarquista que
inundava a poesia amorosa pagã.

Figura 06:. Retrato de Luis de Góngora y Argote, 1622, Boston, Museum off
fine Arts. Pintado por Diego Rodríguez da Silva y Veláquez.
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A sociedade espanhola do seiscentos é destacada com todos os ―velos‖ e porque
não dizer ―belos‖ frutos de uma herança cultural diversificada pelo espírito da contrarreforma,
a região andaluza se sobressaía, as universidades de Granada e Sevilha tinham um papel de
grande importância, representando assim um marco na vida de homens, juristas, médicos,
poetas, escritores, e nesse panorama também se insere D. Luis de Góngora, como cita Orozco
Díaz42:
En ese gran florecimiento de nuestro humanismo, que se produce sobre todo
al adentrarnos en el período del clasicismo manierista, también cuenta
Granada, ya con una sociedad más integrada en su variedad de clases y de
castas en la que comienza a dar sus frutos la Universidad, fundada en 1532,
donde actúan maestros venidos de fuera como don Martín Pérez de Ayala.
Al finalizar el siglo se inicia el florecimiento del grupo propiamente
granadino en íntimo contacto con los antequeranos. Precisamente algunos de
éstos vienen a estudiar a su Universidad — aunque en Andalucía ya
competía con ella otras Universidades como las de Sevilla, Osuna y Baeza.
Así coinciden en Granada en el último tercio del siglo una serie de hombres
doctos, juristas, médicos, letrados y con ellos los escritores y poetas. Y
asimismo junto a los más propiamente granadinos como Baeza, los Berrio, y
el doctor Faría, pasarán Barahona, Góngora y los antequeranos comenzando
por Tejada.

De acordo com Orozco infere-se que Góngora pertenceu ao grupo de homens
doutos que Granada teve ao final do século XVI, fazendo parte da academia literária da época,
já que ―tal coincidencia de hombres doctos en la Granada de finales del XVI cristalizó en la
conformación de una academia literária‖43. Foi também uma das figuras mais ilustres do
parnaso español e Granada proporcionou o cenário:
Y es que la ciudad de Granada congregó en las décadas finales del XVI a las
figuras poéticas más señeras del parnaso español. El momento más
trascendente para la futura trayectoria poética del antequerano Tejada Páez
sería el más que probable encuentro en esta misma ciudad con el gran poeta
cordobés Luis de Góngora.

É bem possível que Góngora tenha visitado a cidade da Alhambra no ano de 1584
ou 1583, já que tinha processos com a Real Chancillería e, também tenha iniciado contato
com Tejada Páez, passou a sentir particular predileção pelas filigranas poéticas do grupo
granadino:
42

E. Orozco Díaz. La literatura en Andalucía (de Nebrija a Ganivet), ed. de J. Lara Garrido. Universidad de
Málaga, 2006, pág. 68. Cf. J. Lara. La trayectoria creativa del humanismo granadino. Poesía y prosa en los siglos
XVI y XVII. J. González Vázquez, M. López Muñoz y J. J. Valverde Abril (eds.). Clasicismo y humanismo en el
Renacimiento granadino. Universidad de Granada, 1996, p. 227-287.
43
Referência aportada por María D. Martos Pérez. La obra poética de A. de Tejada Páez: estudio y edición. Tesis
Doctoral. Universidad de Málaga, 2008, p. 52.
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Viendo el florecer literario de Andalucía no es de extrañar que la formación
poética de Góngora no necesitara de otro ambiente para desarrollar su obra.
Es innegable que Góngora leyó las Anotaciones de Herrera a las obras de
Garcilaso y que, sobre todo, lo referente a técnica y doctrina poética
manierista lo asimiló. Sin embargo sintió más atracción humana y estética
hacia el grupo granadino y antequerano, que debió acogerlo con los brazos
abiertos en 158544.

Apresentamos abaixo o soneto ―De pura honestidad templo sagrado‖, escrito por
Góngora no ano de 1582, na edição de sonetos gongorinos de Biruté Ciplijauskaité, vem
encabeçando a série de ―sonetos amorosos‖. Também fez referência a ele o poeta Dámaso
Alonso, por ocasião da seleção da obra do célebre poeta D. Luis de Góngora, intitulada
Góngora y el ―Polifemo‖45. No ano de 1582, Góngora tinha 21 anos, acabava de concluir seus
estudos em Salamanca e, provavelmente, já se encontrava na sua cidade, Córdoba, para quem
fez homenagens em versos até hoje inesquecíveis. O poeta já gozava do título de grande poeta
espanhol, sua fama ia crescendo, atravessava uma época de tranquilidade, e só mais tarde
amargaria sua estância na corte. Conforme Dominguez Matito ―con veintiún años redactó esta
composición cultista, línea estilística que simultaneará a lo largo de su vida con la vena
popular humorística e irónica de sus deliosas letrillas‖.
Apresentamos o referido soneto e uma primeira versão de tradução46, ainda é o
poeta Góngora na sua fase inicial, no mais puro estilo petrarquista que inundava a poesia
amorosa pagã do século XVI. No entanto, já se percebe o matiz inconfundível do Góngora
Barroco na acumulação de elementos retóricos, na presença de léxico santuário, colorido e
sonoro, na abundância de fórmulas estilísticas, no uso de metáforas e hipérbatos, além da
métrica dos versos hendecassílabos na forma ABBA/ABBA/CDE/CDE. Apresenta a absoluta
metaforização da realidade, faz a descrição da beleza feminina com grande qualidade,
inspirado em um léxico que deriva as sensações de beleza, brancura e perfeição:

44

E. Orozco Díaz. La poesía de Góngora: andalucismo y universalidad. La literatura en Andalucía (de Nebrija a
Ganivet), pág. 93.
45
Ver em Damaso Alonso. Góngora y el ―Polifemo‖. II. Madrid: Gredos, 1974, p. 131-132.
46
Quando apresentamos o poema e o poeta no decorrer da tese, colocamos uma proposta de ―travessia‖ a
tradução para a língua portuguesa como língua de chegada, não será inserido no final da tradução o nome do
tradutor, que neste caso são realizados pela autora da tese.
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3.3 Soneto: De pura honestidad altar sagrado

SONETO

SONETO

De pura honestidad templo sagrado,
cuyo bello cimiento47 y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado;

De pura honestidade templo sagrado,
cujo belo cimento e gentil muro
de branco nácar e alabastro duro
foi por divina mão fabricado;

pequeña puerta48 de coral preciado,
claras lumbreras de mirar seguro,
que a la esmeralda fina el verde puro
habéis para viriles usurpado;

pequena porta de coral apreciado,
claros resplendores de mirar seguro,
que à esmeralda fina o verde puro
haveis para viris usurpado;

soberbio techo, cuyas cimbrias49 de oro
al claro sol50, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza;

soberbo teto, cujas molduras de ouro
ao claro sol, quanto em torno gira,
ornam de luz, coroam de beleza;

ídolo51 bello, a quien humilde adoro,
oye52 piadoso al que por ti suspira,
tus himnos canta, y tus virtudes reza.

ídolo belo, a quem humilde adoro,
ouve piedoso ao que por ti suspira,
teus hinos canta, e tuas virtudes reza.

Luis de Góngora y Argote, 1582

Luis de Góngora y Argote, 1582
(Tradução nossa)

47

Principio y raíz de algo. Los cimientos de la fe. Del orden de las palabras hay en el poema un equilibrio entre
la anteposición y la posposición del adjetivo – 09 se anteponen (pura honestidad; bello cimiento; gentil muro;
blanco nácar; divina mano; pequeña puerta; claras lumbreras; soberbio techo; claro sol) y 8 se posponen
(templo sagrado; alabastro duro; coral preciado; mirar seguro; esmeralda fina; verde puro; cimbrias de oro;
ídolo bello).
48
Hay riqueza en la frecuencia de sustantivos, nos muestra su interés en lo sustancial, en lo concreto; habiendo
siempre muchas más cosas o ideas de cosas que ideas abstractas. Se acentúa este estatismo el hecho de que
varios de los sustantivos (cimiento, muro, puerta) matizan metonímicamente elementos de una misma realidad:
el templo.
49
Vuelta o curvatura de la superficie interior de un arco o bóveda. Moldura arquitectónica fina en forma de cinta.
50
Es innegable el abundante uso del adjetivo en Góngora, intensificando un recurso expresivo que viene de
Garcilaso; adjetivos epítetos abundan en este poema; como nos señala J. Mª Pozuelo frente a la ausencia del
epíteto en Quevedo y otros conceptistas, ―el epíteto es uno de los pilares sobre los que descansa el
decorativismo, la profusa ornamentación y la calidad sensorial de la poesía gongorina‖. Encontramos en el
presente poema epítetos que realzan cualificaciones de luminosidad, color, consistencia: ―pura honestidad‖,
―templo sagrado‖, ―blanco nácar‖, ―alabastro duro‖, ―coral preciado‖, ―claras lumbreras‖, ―esmeralda fina‖,
―claro sol‖.
51
Igual a los elementos arquitectónicos el poeta se refiere a las distintas partes del cuerpo femenino, que se
compara con un templo. Caracterizan al Góngora barroco, desde la acumulación de elementos retóricos, léxico
santuario, colorista y sonoro, con uso de determinadas fórmulas estilísticas, la perfección estructural, con
absoluta metaforización de la realidad.
52
El núcleo verbal en modo imperativo (―oye piadoso‖) nos revela la modalidad de predicación, hay una
relación entre el yo poético y el actuante objeto, demostrando: queja, sumisión, apelación; muestra la actitud
lírica que configura el poema: el apóstrofe o invocación lírica.
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SONETO53
De pura honestidade altar sagrado,
cuja base formosa e gentil muro
de branco nácar e alabastro duro
foi pela mão divina fabricado;
pequena porta de coral torneado,
claros luzeiros de mirar seguro,
que à esmeralda fina o verde puro
haveis para redomas usurpado;
soberbo teto, cujos frisos de ouro,
ao claro sol, enquanto em torno gira,
ornam de luz, coroam de beleza;
ídolo belo, a quem humilde adoro:
ouve piedoso o que por ti suspira,
canta os teus hinos e os teus dotes reza.
(Tradução de Anderson Braga Horta)
3.4 Soneto: Mientras por competir con tu cabello
Adentrando na poética de Góngora, apresentamos o Soneto ―Mientras por
competir con tu cabello‖ e, na sequência, tentaremos dialogar e argumentar algumas nuances
referentes ao poema:
SONETO
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello.
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
53

Demonstrando e enriquececendo os artifícios da tradução, colocamos o soneto de Luís de Góngora traduzido
agora por Horta, e no que difere em relação ao primeiro, destacamos em itálico.
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oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
Estamos diante um soneto célebre, em que Góngora desenvolve o tema clássico:
do efêmero e da brevidade, da juventude e da beleza humanas, conhecido também como
―carpe diem‖. Este tropo clássico pode ser traduzido por ―aproveita o dia‖, ou seja, ―goza de
tua juventude antes que esta se vá, sem pensar no amanhã‖. Temos isto documentado em um
poema de Horacio (Carmina, I, XI): Dum loquimur, fugerit invidaaetas: carpe diem, quam
minimum credula postero. /Mientras hablamos habrá huido, envidioso, el tiempo.Goza el
hoy; mínimamente fiable es el mañana.
No século IV, Décimo Magno Ausonio escreveu em seu poema ―De rosis
nascentibus‖ outra formulação em Collige, virgo, rosa: ―recolhe, donzela, as rosas enquanto a
flor está exuberante e a juventude fresca…‖. São abundantes os exemplos de autores que
trouxeram esse sentimento em suas poesias; Pierre de Ronsard, em um de seus Sonnets pour
Helène, de 1578; na tradição espanhola, temos o soneto XXIII de Garcilaso de la Veja;
também nos poetas modernos, temos Francisco Brines (El otoño de las rosas) e Luis Alberto
de Cuenca (Collige, virgo, rosas).
O tema principal da composição é uma exortação a disfrutar sem demora da
juventude e da beleza, como um aviso de proximidade da morte inexorável que reduzirá tudo
o que hoje triunfa fresco e alegre ao esquecimento, ao vazio. Podem-se distinguir três
elementos que se entrecruzam: a beleza, o tempo e o gozo vital. Quanto à estrutura do soneto
estamos diante de um soneto clássico impecável, com quatorze versos hendecassílabos,
agrupados em dois quartetos e dois tercetos com a seguinte rima consoante: ABBA ABBA
CDC DCD. Como em todo bom soneto, a divisão interna está condicionada pela métrica, que
podemos distinguir das seguintes partes:
A 1ª parte dos versos 1 a 8 ocupa os dois quartetos – uma descrição canônica da
beleza feminina remete aos cabelos, da fronte, dos lábios e de um possível pescoço luzente.
Do ponto de vista sintático há quatro orações subordinadas adverbiais de tempo, introduzidas
por ―mientras‖, que em português teríamos ―enquanto‖, que funcionam como complementos
circunstanciais do verbo principal, ―goza‖, que vem em seguida, já na segunda parte. No
verso 9, da segunda parte, temos o verbo ―gozar‖ que, sintaticamente, representa o verbo
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principal da oração complexa que se configura no soneto. Esta dependência sintática revela
uma subordinação quanto ao sentido. Na 3ª parte, nos versos 10 a 14, há outra oração
subordinada adverbial que depende da forma verbal ―goza‖, apontada antes como elemento
chave do soneto.
Como Góngora utiliza os recursos literários para transmitir o tema principal? Na
primeira parte, o poeta faz a descrição física da amada, que segue os padrões da beleza
canônica na lírica cortês. Esta lírica amorosa teve sua origem na Provenza do século XI,
influenciou na concepção amorosa de muitos poetas posteriores. Temos El Marqués de
Santillana, Lope de Vega ou D. Luis de Góngora como poetas representantes que se
inspiraram nesta tradição para compor seus versos.
Aqui o amante cortês enumera numa ordem fixa as partes do corpo da amada, que
segue a norma e ao que também espera o leitor. Neste caso, se estabelece uma comparação
entre eles e diversos elementos da natureza. A adjetivação ponderativa não se aplica só à
mulher, mas ao outro limite da comparação. Cada um destes limites configura uma hipérbole
ou exagero, cuja intenção é realçar a graça e a beleza da dama. No primeiro e segundo versos,
o cabelo se compara com o ouro que reluz sob o sol. A regra de beleza da lírica provençal
exige que a mulher seja loira, branca. O cotejo do cabelo como ―ouro polido‖ ressalta seu
atrativo ao ponto de alto elogio.
Nos versos 3 e 4, a fronte se valora com um lírio, flor branca tradicional na
poesia. Trata-se, ademais, de un ―lilio bello‖, o que exige da epiderme cantada maior alvura e
esplendor. A pele branca é então considerada bela e aristocrática, frente à tez escura, que
denuncia os envelhecedores labores do campo, apropriados para uma camponesa ou à mais
desonrosa cortesã.
Nos versos 5 e 6, os lábios se comparam ao cravo. Os lábios são formosos e
também, vermelhos, aqui o poeta evoca o indício de boa saúde. O cravo é ―prematuro‖, ou
seja, abre a cor encarnada de modo mais veemente. Tão belos são os lábios da amada que,
ainda assim, se elevam sobre o vermelho quase perfeito da flor. Neste caso, no aspecto
sintático, a comparação é mais convencional, porque temos a locução adverbial: más que. A
glória dos lábios é seu maior poder de atração, como diz no verso: ―siguen más ojos‖, ou seja,
afirma-se que atrai mais olhares de todos. Ratificando que era questão de honra no amante
cortês ter a namorada mais bela que se poderia ter no mundo.
Nos versos 7 e 8, no ―pescoço‖ da amada e o ―cristal‖ se configuram os dois
elementos da comparação. Aqui encontramos um sintagma muito expressivo para resolver o
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desafio entre ambos: ―triunfa con desdén Lozano / triunfa com desdém abundante‖.
Expressivo também é o ―luciente / brilhante‖ que vem no verso 8 ―del luciente cristal tu
gentil cuello‖, que intensifica o cristal como brilhante, aparece anteposto ao substantivo; no
verso 11, já posposto, que diz ―oro, lilio, clavel, cristal luciente‖. Enfatiza a beleza de
conjunto do corpo da mulher na juventude.
E nas comparações hiperbólicas na primeira parte do poema, sentimos uma voz
poética que coloca como plano de fundo a beleza insuperável da mulher. Colocado desta
maneira, se intensifica o tema principal, pois tanto mais dramática é a perda da beleza diante
da formosura que um dia teve na juventude.
O elemento fundamental da segunda parte, e de todo o poema, está na forma
verbal ―goza‖. Por um lado, é o verbo principal do qual dependem todos os demais; por outro,
representa por si só a ideia principal do soneto, já que pressiona ao deleite de tudo o elogiado
na primeira parte. A enumeração neste verso 9, das partes do corpo despidas de adjetivação
elogiosa anuncia o tom cru da terceira parte.
Aqui destaca o paralelismo entre este verso e a partir do verso 11, enumera uma
lista dos elementos comparados nos dois cuartetos. Esta terceira parte se abre com um novo
presságio do cruel verso final. Temos que o advérbio ―antes‖ transforma o que era um
conselho (―goza‖) em uma advertência (―goza antes que‖). É a sensação de perda da
juventude que se revela nesta composição, e traz com mais nitidez o passado na forma verbal
―fue‖, e que está complementada onde diz ―tu edad dorada‖.
Na enumeração, a advertência se completa e se repassa a mensagem do soneto. Há
um efeito lírico excepcional quando coloca em termos estremecedores a transformação dessa
beleza ―en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada‖. Representando o esquecimento, a
ausência e morte, joga ao leitor uma sensação de vazio, ao verdadeiro desaparecimento do ser
e por fim da beleza, transformando-se numa mensagem preocupante. Esta progressão se
estabeleceu com a fragmentação sintática ―mientras / goza / antes que / se vuelva‖. O poeta
põe em destaque uma intensidade crescente no poema, que vai desde os amáveis e singelos
versos iniciais até apresentar no último verso do segundo terceto um verso de tom
completamente atroz.
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3.5 Outros Poemas

SONETO 273

SONETO 273

Hermosas damas, si la pasión ciega
no os arma de desdén, no os arma de ira,
¿quién con piedad al andaluz no mira,
y quién al andaluz su favor niega?

Formosas damas, se a paixão cega
não lhes arme de desdém, não lhes arme de
ira.
Quem com piedade ao andaluz não mira?
E quem ao andaluz seu favor nega?

En el terrero, ¿quién humilde ruega,
fiel adora, idólatra suspira?
¿Quién, en la plaza, los bohordos tira
mata los toros y las cañas juega?

No terreiro, quem humilde roga
fiel adora, idolatra suspira?
Quem, na praça, as varas atira?
Mata os touros e as varas joga?

En los saraos ¿quién lleva las más veces
los dulcísimos ojos de la sala,
sino galanes del Andalucía?

Nos saraus quem leva a melhor?
Os afáveis olhos da sala,
senão os galãs da Andaluzia?

A ellos les dan siempre los jueces,
en la sortija, el premio de la gala;
en el torneo, de la valentía.

A eles lhes dão sempre os juízes,
o anel, o prêmio de gala;
no torneio, da valentia.

ROMANCE 9

ROMANCE 9

Diez años desperdicié
— los mejores de mi edad —
en ser labrador de amor,
a costa de mi caudal.
Como aré y sembré cogí:
aré un alterado mar,
sembré una estéril arena,
cogí vergüenza y afán...
¡Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz!

Dez anos desperdicei
— os melhores da minha idade —
sendo lavrador de amor,
às custas de meu capital.
Como arei e semeei, colhi:
arei um alterado mar,
semeei uma estéril areia,
colhi vergonha e afã...
Deixa-me em paz, amor tirano,
deixa-me em paz!
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LETRILLAS 135 - 1609
DÉCIMAS

LETRILHAS 135 – 1609
DÉCIMAS

¡Oh montañas de Galicia
cuya (por decir verdad )
espesura es suciedad,
cuya maleza es malicia!
Tal, que ninguno codicia
besar estrellas, pudiendo;
antes os quedáis haciendo
desiguales horizontes;
al fin gallegos y montes,
nadie dirá que os ofendo.

Oh montanhas da Galícia
cuja – para dizer a verdade –
espessura é sujeira,
cujo arbusto é malícia!
Tal, que ninguém cobiça
beijar estrelas, podendo;
antes vocês ficam fazendo
desiguais horizontes:
ao fim galegos e montes,
ninguém dirá que lhes ofendo.

¡Oh Sil, tú cuyos cristales
desatas ociosamente,
mal coronada tu frente
de castaños y nogales:
qué bien de los naturales
vas murmurando, y no paras!
Perdonen tus aguas claras
de Baco el poder injusto,
si ellos te niegan el gusto
y ellas te niegan las caras.

Oh Sil54, cujos cristais
tu desatas ociosamente,
mal coroada tua cabeça
de castanhas e nozes:
que bom dos naturais
vais murmurando, e não paras!
Perdoem tuas águas claras
de Baco o poder injusto,
se eles te negam o gosto
e elas te negam as caras.

¡Oh posadas de madera,
arcas de Noé, adonde,
si llamo al huésped, responde
un buey, y sale una fiera!
Entróme (que non debiera)
el cansancio, y al momento,
lágrimas de ciento en ciento,
a derramallas me obliga,
no sé cuál primero diga,
humo o arrepentimiento.
[...]

Oh pousadas de madeira,
arcas de Noé, aonde,
se chamo ao hóspede, responde
um boi, e sai uma fera!
Entra-me (não devendo)
o cansaço, e ao momento,
lágrimas de centena em centena,
a derramá-las me obriga,
não sei qual primeiro diga,
fumaça ou arrependimento.
[...]

54

Nome dado a um rio da Galícia. É o principal afluente do Rio Minho. Nasce em La Cueta, na Província de
León, ao pé de Peña Orniz, a 1.980 metros de altitude. Após passar pela comarca de El Bierzo e pela cidade de
Ponferrada, entra na Galícia pela província de Ourense, onde atravessa o Montefurado. Antigamente o rio
rodeava este monte em um percurso de 3km. Na metade de seu tramo ele define a fronteira entre as Províncias de
Lugo e Ourense. Junta-se ao Minho na povoação de Os Peares. Antes de ele chegar ao Rio Minho estão os
Canions do Sil. O seu curso é de 228 km e a sua bacia hidrográfica é de 4.500 km². Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sil. Acesso em 15 mai 2014.
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244 – 1585
A CÓRDOBA

A CÓRDOBA55

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas!

Oh excelso muro! Oh torres coroadas
de honra, de majestade, de galhardia!
Oh grande rio, grande rei de Andaluzia56,
de areias nobres, já que não douradas!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre gloriosa patria mía,
tanto por plumas cuanto por espadas!

Oh fértil planície; oh serras levantadas,
que privilegia o céu e doura o dia!
Oh sempre gloriosa pátria minha,
Tanto por letras quanto por armas!

¡Si entre aquellas ruinas y despojos
que enriquece Genil y Dauro baña
tu memoria no fué alimento mío,

Se entre aquelas ruínas e despejos
que enriquece Genil e Dauro57 banha
tua memória não foi alimento meu,

nunca merezcan mis ausentes ojos
ver tu muro, tus torres y tu río,
tu llano y sierra, oh patria, oh flor de
[España!

nunca mereçam meus ausentes olhos
ver teu muro, tuas torres e teu rio,
tua planície e serra, oh pátria, oh flor de
[Espanha!

245-1585

245-1585

Tres veces de Aquilón el soplo airado
del verde honor privó las verdes plantas,
y al animal de Colcos otras tantas
ilustró Febo su vellón dorado,

Três vezes do Norte o sopro airado
da verde honra privou as verdes plantas,
e ao animal de Colcos58 outras tantas
adornou Febo seu velo dourado,

Después que sigo (el pecho traspasado
de aguda flecha) con humildes plantas
(¡Oh, bella Clori!) tus pisadas sanctaspor las
floridas señas que da el prado.

Depois que sigo (o peito transpassado
de aguda flecha) com humildes plantas
(oh, bela Clori!) tuas pisadas santas
pelas floridas trilhas que dá o prado.

A vista voy (tiñendo los alcores
en roja sangre) de tu dulce vuelo,

A vista vou (tingindo as colinas
de vermelho sangue) de teu doce vôo,

55

Córdoba é a cidade onde nasceu e morreu o poeta Luis de Góngora. Possui muitos rios e torres. Garcia Lorca
escreveu o lindo poema Canción de Jinete (1927), e dedica a Córdoba uma irremediável nostalgia, enumerando
um caminho à solidão: Córdoba./Lejana y sola.// Jaca negra, luna grande/ y aceitunas en mi alforja./Aunque
sepa los caminos/yo nunca llegaré a Córdoba.//Por el llano, por el viento,/jaca negra, luna roja./La muerte me
está mirando/desde las torres de Córdoba./ ¡Ay qué camino tan largo!/ ¡Ay mi jaca valerosa!/ ¡Ay que la muerte
me espera,/antes de llegar a Córdoba!/Córdoba,/ Lejana y sola.
56
A Andaluzia é uma das regiões mais quentes da Europa, com praias e lugares montanhosos. Sua capital é a
cidade de Sevilha.
57
Rios: Genil, situado ao Sul da Espanha, em Andaluzia. Nasce na província de Granada e desemboca em
Guadalquivir. Dauro, também nomeado de Duero ou Douro (em português) nasce na província de Sória,
Espanha e atravessa o Norte de Portugal. Etimologicamente há duas versões para a origem do seu nome. Uma
delas diz que, nas encostas escarpadas, um rio banhava margens secas e inóspitas. Nele rolavam, noutros tempos,
brilhantes pedrinhas que se descobriu serem de ouro, por isso, o nome dado a este rio: Douro (de + ouro).
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro. Acesso em 02 mai 2014.
58
Nome dado a uma ilha – Ilha de Colcos. Referência à Literatura Grega.
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que el cielo pinta de cien mil colores,

que ao céu pinta de cem mil cores,

tanto, que ya nos siguen los pastores
por los extraños rastros que en el suelo
dejamos, yo de sangre, tú de flores.

tanto, que já nos seguem os pastores
pelos estranhos rastos que no solo
deixamos, eu de sangue, tu de flores.

246 - 1585

246 - 1585

Sacra planta de Alcides, cuya rama
fué toldo de la yerba, fértil soto
que al tiempo mil libreas le habéis roto
de frescas hojas de menuda grama:

Sacra planta de Alcides, cuja rama
foi toldo de erva, fértil sítio
que ao tempo mil trajes os haveis gasto
de frescas folhas de miúda grama:

sed hoy testigos de estas que derrama
lágrimas Licio, y de este humilde voto
que al rubio Febo hace, viendo a Cloto
de su Clori romper la vital trama.

sê hoje testemunho destas que derrama
lágrima Licio, e deste humilde voto
que ao loiro Febo faz, vendo a Cloto59
de seu Clori romper a vital trama.

Ardiente morador de el sacro coro,
si libre a Clori por tus manos deja
de alguna yerba algún secreto jugo,

Ardente morador do sacro coro,
se livre a Clori por tuas mãos deixa
de alguma erva algum secreto suco,

tus aras teñirá este blanco toro,
cuya cerviz así desprecia el yugo,
como el de Amor la enferma zagaleja.

teu altar tingirá este branco touro,
cujo dorsal assim despreza a junta,
como o de amor a enferma dama.

247 – 1585

247 – 1585

Aunque a rocas de fe ligada vea
con lazos de oro la hermosa nave
mientras en calma humilde, en paz suave
sereno el mar la vista lisonjea,

Ainda que a rochas de fé ligada veja
com laços de ouro a formosa nave
enquanto em calma humilde, em paz suave
sereno o mar a vida lisonjeia,

y aunque el céfiro esté (porque le crea),
tasando el viento que en las velas cabe,
y el fin dichoso del camino grave
en el aspecto celestial se lea,

e ainda que a brisa esteja (porque se acredita),

he visto blanqueando las arenas
de tantos nunca sepultados huesos
que el mar de Amor tuvieron por seguro
que dél no fío si sus flujos gruesos
son el timón o con la voz no enfrenas,
¡oh, dulce Arión, oh, sabio Palinuro!

vi branqueando as areias
de tantos nunca sepultados ossos
que o mar de Amor tiveram por seguro
que dele não fio se seus fluxos grossos
são o volante ou com a voz não freias,
Oh, doce Arión60, oh, sábio Palinuro61!

apoiando o vento que nas velas cabe,
e o final feliz do caminho grave
no aspecto celestial se leia,

59

Cloto (Κλωθώ; klothó: em grego significa "fiar") segurava o fuso e tecia o fio da vida. Junto de Ilítia, Ártemis
e Hécata, Cloto atuava como deusa dos nascimentos e partos. Ela era uma das três irmãs moiras que
determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos, uma das três mulheres lúgubres,
responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Cloto decidia o
destino individual dos antigos gregos. Disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloto#Cloto. Acesso em 10 de
mai. de 2014.
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4 NAS TRAVESSIAS DA TRADUÇÃO: ARTE, RECRIAÇÃO OU PRAGMÁTICA?
A tradução é o procedimento mais puro pelo qual a
habilidade poética pode ser reconhecida.
Rainer Rilke62

A primeira pergunta de um conhecedor que fala e lê noutro idioma poderia ser:
porque e para que traduzir? Nessa questão da diversidade das línguas, Paulo Ricouer (2011, p.
35) já ressaltava:
[...] o fato igualmente considerável de que sempre se traduziu; antes dos
intérpretes profissionais, houve viajantes, mercadores, embaixadores,
espiões, ou seja, muitos bilíngues e poliglotas! Toca-se aí num aspecto tão
remarcável quanto a incomunicabilidade deplorada, a saber, o fato mesmo da
tradução, o qual pressupõe em cada locutor a aptidão a aprender e a praticar
outras línguas além da sua.

A arte de traduzir vem ao longo da história da humanidade; grandes homens se
tornaram grandes tradutores. Em toda a humanidade, com a multiplicidade de línguas, a
tradução sempre foi uma tarefa necessária e árdua.
Rilke foi um desses poetas que, em suas leituras, estava constantemente
relembrando a própria biografia, cuja infância miserável, o pai dominador, a mãe que
lamentava não ter tido uma filha e o vestia com roupas de menina levaram-no a ter uma vida
de erimita. Rilke foi secretário e amigo do escultor Rodin. O quarto foi uma de suas muitas
moradias transitórias, de hotel em hotel, de castelo em castelo, dizia: ―Nunca esqueça que a
solidão é meu destino‖. Em uma carta escreveu ―Não penso em trabalho, apenas em recuperar
minha saúde, lendo, relendo e refletindo‖.
Na epígrafe, Rilke conceitua a tradução – certa feita, um livreiro citou alguns
versos de Racine, pois os achava serem tradução literal do Salmo 36. Rilke faz menção de um
60

Árion (Ariōn), poeta líricogrego muito ligado ao canto. É de duvidosa existência histórica (c. 600 a.C.).
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ã•rion. Acesso em 10 de fev. de 2014.
61
Palinuro é um representante da mitologia romana. Ele é considerado o timoneiro do navio de Enéias, desde
que saiu de Tróia, depois que esta cidade foi destruída numa guerra que durou dez anos. Ele cai no mar numa
noite, depois que o deus sono o fez dormir, quando conduzia uma frota para a Itália. Disponível
em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Palinuro>. Acesso em 10 de mai. de 2014.
62
Rainer Maria Rilke nasceu em Praga em 4 de dezembro de 1875. É considerado como um dos mais
importantes poetas modernos da literatura e língua alemã, por sua obra inovadora e seu incomparável estilo
lírico.
Paulo Plínio Abreu acrescentou ―Poeta fundamental, Rilke é a voz de uma época em transição. Talvez seja a
última voz do seu tempo, aquela que anunciou o fim dos tempos modernos, como quer Romano Guardini, e ao
mesmo tempo a primeira voz e o primeiro poeta dessa nova era que estamos começando a viver‖.
Introdução sobre a obra de Rilke publicado no jornal paraense: "Folha do Norte" entre os anos de 1946 e 1948.
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autor a outro e, afirma ―sim, são as mesmas palavras humanas, os mesmos conceitos, as
mesmas experiências e intuições‖. Ao recriar os sonetos de Labé em Alemão, Rilke engajavase em muitas leituras ao mesmo tempo. Estaria ―recuperando‖ o passado, embora não o de
Labé, do qual não sabia nada, mas o seu próprio. Isso quer dizer que ―nas mesmas palavras
humanas, os mesmos conceitos, as mesmas experiências e intuições‖, ele poderia ler o que
Labé jamais evocara. Daí sugere-se que Rilke lia pelo sentido, descifrando um texto numa
língua que não era a sua, mas o importante é que este teria a fluência suficiente para escrever
sua própria poesia.
O que é dito na língua de partida não necessariamente porque o autor escolheu
dizê-lo dessa ou outra maneira em particular, mas porque ―naquela língua específica é preciso
uma certa sequência de palavras para constelar o sentido, nela uma certa música é considerada
agradável, nela certas construções são evitadas [...] ou terem duplo sentido, ou parecerem fora
de uso‖ (MANGUEL, 1997, p. 298). Rilke estaria lendo pelo significado; então, a tradução é
um ato de compreensão, para ele há uma espécie de alquimia particular nesse tipo de leitura: o
significado é transformado imediatamente em outro texto equivalente. Devemos ratificar, por
conseguinte, que nessa teoria qualquer tradução é necessariamente diferente do original, pois
pressupõe que o texto original seja algo já digerido, despojado de sua frágil ambiguidade,
interpretado:
É na tradução que a inocência perdida depois da primeira leitura é restaurada
sob outra forma, tendo em vista que o leitor se defronta mais uma vez com
um texto novo e seu mistério concomitante. Esse é o paradoxo inescapável
da tradução, e também sua riqueza (MANGUEL, 1997, p. 306).

Entretanto, se pensarmos na pluralidade e na diversidade das línguas, vamos
defender que é porque os homens falam línguas diferentes que a tradução existe; é nesse
aspecto, o da diversidade das línguas, que Humboldt se embasa e Alberto Manguel, em sua
obra Uma história da leitura (1997, p. 308), ainda acrescenta:
O erudito alemão von Humboldt sugeriu que cada língua possui uma forma
linguística interna que expressa o universo particular do povo que a fala. Isso
implicaria que nenhuma palavra de determinada língua é exatamente idêntica
a qualquer palavra em outra língua, tornando a tradução uma tarefa
impossível, como cunhar o rosto do vento ou trançar uma corda de areia.

Humboldt concebe a língua como mediadora entre o mundo real e o mundo da
consciência; Manguel ainda nos aponta que quando lemos um texto em nossa própria língua,
o próprio texto torna-se uma barreira. Podemos penetrá-lo na medida em que as palavras o
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permitem, abarcando todas as suas possíveis definições; podemos trazer outros textos para
estabelecer relações e refleti-lo. (MANGUEL, 1997, p. 309)
Não esqueçamos que o processo de tradução implica ao tradutor superar as
dificuldades que a diferença das duas línguas (a de origem e a de chegada) impõe. É a própria
língua de chegada que impõe o processo de tradução. Cabe ao tradutor resolver essas nuances
da língua, ou poderíamos chamar de ―dificuldades‖, o que Costa chama de probabilidade
tradutória existente entre as duas línguas.
Temos aqui a tradução como tarefa emblemática, contendo ―lapsos de
intraduzibilidade‖ dentro do texto, que muitas vezes nos trazem um verdadeiro impasse, por
assim dizer, ―um drama‖. Estamos envoltos nessa tarefa, submersos sob vários aspectos, e
uma vez que o propósito de produzir uma boa tradução é imenso, muitas vezes se nos
apresentam (implicitamente) verdadeiras ―apostas‖.
É nesse nível que o intraduzível se revela uma segunda vez inquietante; não
somente no recorte do real, mas na relação do sentido ao referente [...] as
frases do mundo inteiro flutuam entre os homens como borboletas
incapturáveis. Não é tudo, e nem mesmo o mais difícil [...]. Os tradutores o
sabem bem: não são frases ou palavras, mas textos que os nossos textos
querem traduzir. E os textos, por sua vez, fazem parte de conjuntos culturais
através dos quais se exprimem visões de mundo diferentes (RICOUER,
2011, p. 60).

Moya (2004, p. 10) em sua obra La selva de la traducción, já apresenta uma
reflexão para a prática do ato de traduzir. Vemos que há um lastro teórico acerca do tema e
que a partir do século XX essas teorias foram sendo assentandas:
En otras palabras, que, desde que la traducción es traducción, ésta siempre se
ha apoyado en una base teórica que en principio fue implícita, pero que con
el paso del tiempo vio la luz en forma de anotaciones marginales o para
textuales, prefacios, introducciones, dedicatorias, comentarios etc.

Em sua obra Sobre a Tradução, Ricoeur (2011, p. 34) aborda o estudo da teoria e
prática de tradução, apresenta a tarefa de ―traduzir‖ como um liame entre a tradução e a
interpretação, como um paradigma ―o enigma não está apenas no impedimento da
comunicação [...] mas também no contraste com outros elementos que dizem respeito à
linguagem‖.
Isso quer dizer que na tradução livre há uma tradução opcional, criativa, poética.
Livre não porque não tem parâmetros ou tem os parâmetros que cada tradutor escolhe, mas
porque o tradutor escolhe uma opção dentre opções, mas sempre em um plano estético:
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Em breves palavras, o que pretendemos é (talvez um tanto
apologeticamente) lembrar ao leitor que toda tradução representa uma dentre
várias possíveis opções de transposição de um texto da língua onde ele se
formou e informou para uma outra língua onde ele surge dependente e
originário de n fatores – a começar pela indispensável consideração da
identidade cultural dos prováveis consumidores desse texto de chegada
(COSTA, 1990, p. 25).

O tradutor deve possuir uma metodologia de trabalho eficaz no momento que
estiver munido de subsídios e documentos, ou seja, deve saber identificar qual é a informação
de que necessita, e deve ser capaz de localizá-la e assimilar tudo da forma mais eficaz
possível. Além disso, o tradutor deve ainda possuir conhecimento temático extralinguístico –
(competência de compreensão) sobre a matéria técnica ou científica sobre a qual traduz. A
tarefa de tradução nos faz trilhar na compreensão do texto, deixando-nos livres para decidir
que percurso se quer dar ao texto, é o tradutor, por isso que:
Atravessar o aberto do horizonte não deixa de ser o perigo de perder-se no
canto do infinito, no canto doce e divino do aberto, do indeterminado, no
aoristo da pura possibilidade (SCHUBACK, 1999, p. 173).

Em toda tradução se pressupõe o desenvolvimento de um processo mental, por
parte de quem traduz, que permite efetuar a transferência do texto original até a produção do
texto de chegada. Este processo mental consiste no essencial em compreender o sentido do
texto de partida para logo reformulá-lo com os signos da outra língua. No desenvolvimento
deste processo mental, é conveniente distinguir: os processos básicos da língua que a integra,
no campo da compreensão e (re)expressão; os mecanismos que ajudam a resolver os
problemas encontrados através das estratégias tradutoras.

PROCESSO MENTAL
DO TRADUTOR

TEXTO ORIGINAL

TEXTO TRADUZIDO

FINALIDADE
COMUNICATIVA

Figura 7: Quadro do processo mental do tradutor na tarefa de traduzir
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Sabemos que em todo exercício de tradução se adota um método tradutor. Esse
método é o desenvolvimento de um processo fundamentado num princípio para alcançar com
êxito a língua de chegada.63
A reformulação acerca dos processos pragmático-linguísticos em geral e,
tradutórios, em particular, abrem um novo espaço de discussão, onde as abordagens
conexionistas são bastante significativas e promissoras, corrobora Alves (1996, p. 86) dizendo
que a tradução caracteriza-se pela busca de semelhança interpretativa entre duas formas
proposicionais originadas de dois sistemas linguísticos distintos:
[...] o processo tradutório é caracterizado como a busca mental de uma
semelhança interpretativa para uma dada representação semântica através de
duas formas proposicionais – uma na língua de chegada e outra na língua de
partida. Essas duas formas proposicionais dividem entre si uma semelhança
interpretativa.

Isso demonstra que muitas vezes o tradutor terá ao seu encargo unidades menores,
muitas delas concernentes a aspectos de ―codificação conceitual‖ e ―procedimental‖, ou, às
vezes, maiores, como segmentos macro-textuais do texto-fonte e do texto-alvo, macroproposições, por exemplo. De acordo com Gonçalves (2003, p. 45) ―o processo tradutório
caracteriza-se pela atribuição e avaliação de semelhança interpretativa [...] contextuais
gerados pelo processamento de unidades de tradução recíprocas, uma na língua-fonte (LF) e
outra na língua-alvo (LA)‖.
A escolha de um método ou outro depende da finalidade da tradução, não se trata
de formas opostas de traduzir, mas de contextualizar ao objeto de estudo, neste caso, sobre
poéticas da tradução, procurar-se-á respeitar a língua original, adaptando-se ao destinatário,
informando e mantendo a mesma função e gênero textual.
Devemos ressaltar que no exercício da tradução há uma operação entre textos, e
não somente entre línguas – a escrita funciona de maneira diferente em cada língua e cultura.
A partir deste ponto de vista temos de levar em consideração como funcionam os textos em
cada língua, considerando que o texto poético trabalha com a linguagem em todos os níveis,
semânticos, sintáticos, fonéticos, rítmicos, dentre outros, além de verificarmos que princípios
os regem, que convenções seguem, dentre outros.
63

Quando aplicado o artifício da tradução em alguns poemas de Góngora e dos poetas da Geração de 27, foi
levado em consideração alguns aspectos das teorias de tradução aqui estudadas, muitas vezes, conhecer a cultura,
a língua, o contexto histórico não foi suficiente para oferecer uma ―saída‖ eficaz no poema traduzido (ou língua
de chegada). As notas de rodapé deram a melhor solução para apontar, explicar aspectos que foram utilizados na
tradução em verso. Por isso, ao longo dos poemas transcritos dos poetas há inserção de notas com comentários
históricos, culturais, na tentativa de esclarecer algum aspecto pertinente ao contexto do poema.
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En lo que se refiere a la traducción, los mecanismos de coherencia no
cambian, al ser fundamentos universales de significación; lo que cambia son
los mecanismos cohesión y la manera de estructurar la progresión temática.
De ahí el interés de los estudios contrastivos textuales, que nos ayudan a
conocer las discrepancias y semejanzas. (HURTADO ALBIR, 2001, p. 33)

Falamos de competência ou competências do tradutor e, de fato, o texto técnico
pressupõe conhecimentos que não são os mesmos dos textos poéticos. A tradução literária
difere das características da tradução geral, sobretudo pela sobrecarga estética. Na linguagem
literária, marcada com recursos literários, temos como objetivo preponderante o deleite no uso
estético da língua e ao transmitir emoções ao leitor.
De modo mais específico, é a peculiaridade da tradução poética que se pretende
alcançar como parte deste objeto de estudo. É justamente esse conceito de recriação – no caso
da tradução poética – a peça fundamental para se entender a tarefa específica do tradutor
"poético". Trabalha-se na tradução poética com o que Mario Laranjeira denomina de
significância do texto e que Walter Benjamin chamou de significação poética: "... não se
trata, então, da mera reprodução do sentido, não visa ao significado enquanto tal, mas à
vinculação do significado com o modo de significar, com uma forma significante".
(CAMPOS, 1996, p. 207)
Romanelli (2009, p. 32), ao contrário de Roman Jakobson, acha possível, mesmo
não sendo tão categórico, que no caso da poesia só uma transposição criativa teria sentido:
"Depende do texto fonte, em alguns casos encontram-se traduções de rara felicidade, devido
também à proximidade das duas línguas. Em outros casos, só uma recriação é possível".
No momento em que se chega à significância das palavras, ou seja, ao seu modo
de significar, o tradutor se embate nos seus limites: de fato, a cada palavra está associado um
modo de significar e, para manter essa significância, deve-se escolher a forma mais
apropriada na língua de chegada. Isso é mais difícil na poesia, onde som, ritmo, prosódia
contribuem para se criar o sentido64.
É a isso que Haroldo de Campos se refere com frequência – à ―lei das
compensações‖ – no ato de traduzir, como enfatiza Schnaiderman (2011, p. 102):
Isto é, ao traduzir um autor, deve-se utilizar seus procedimentos
característicos, mesmo nas passagens em que eles não aparecem, para
compensar aquelas em que o tradutor não conseguirá reproduzi-los. Pois

64

O tradutor profissional, ao chegar a esse ponto, talvez por medo de fazer as escolhas necessárias da tradução
livre, se prende ao literal, ao significante, à forma.
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bem, Berman afirma o mesmo, baseado num texto de Fernado Pessoa
traduzido para o francês.

Assim, o tradutor deve conhecer o processo criativo que está atrás de uma frase;
sabe que antes de traduzir um poema, tem que traduzir e compreender o sentir poético do
autor. É esse sentir poético do autor que o leva a escolher aquela e não outra combinação
específica de palavras. Como da Costa (2006) afirma, numa tradução poética deve-se
permanecer fiel à criação poética, ao processo criativo, ao pensamento que está atrás da
palavra. Benjamim também corrobora a respeito do resultado de traduzir o texto:
Assim como os cacos de um vaso, para poderem ser recompostos, devem
seguir-se uns aos outros nos menores detalhes, mas sem se igualar, a
tradução deve, ao invés de procurar assemelhar-se ao sentido do original, ir
reconfigurando, em sua própria língua, amorosamente, chegando até os
mínimos detalhes, o modo de designar do original, fazendo assim com que
ambos sejam reconhecidos como fragmentos de uma língua maior, como
cacos são fragmentos de um vaso (BENJAMIN, 2001, p. 207).

Mais que um desafio é o estado de tristeza, de solidão, de certa melancolia que
perpassa a tarefa do tradutor, relembrando as palavras de Steiner apud Schnaiderman (p. 104)
que fala ―com razão, da tristeza que acompanha sempre o ato de traduzir‖, pergunta-se: em
que momento o júbilo e o regozijo do tradutor aparecem? Até que ponto é certo dizer acerca
do céu e inferno do ato de traduzir, ou mesmo da (in)fidelidade da tradução ou também
(in)decisão do tradutor?
Fazemos esses questionamentos como premissa primeira para apresentar a beleza
do pensar, do fazer, desafio e (in)decisão da tradução da poesia do século XX espanhol,
década de vinte, que trouxe conscientemente a alta poesia de Góngora, um novo resplandecer
do ―Siglo de Oro‖ nas letras desses jovens poetas, que segundo SILVA (2014, p.23), estavam
em busca do ―grito barroco moderno‖.
Aqui se abre o álbum da geração de poetas del 27, com ele se permite a travessia
dos poemas à língua portuguesa como língua de chegada, como dizia Gadamer, a tradução
pressupõe um diálogo hermenêutico. E, dialogando com Eco (2007), dizemos que traduzir
não se diz nunca a mesma coisa, mas quase a mesma coisa...
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5 A POESIA E OS POETAS DEL 27: ÀQUELES EM QUEM ECOOU O GRITO
BARROCO DE GÓNGORA

Figura: 08: Rafael Alberti. Disponível em:http://www.rafaelalberti.es/.Acesso em: 22 nov 2013.

RAFAEL ALBERTI
Puerto de Santa María (Cádiz) 1902 - Puerto de Santa María (Cádiz), 1999.
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5.1 Rafael Alberti
“ininterrumpida ola de hermosura, con una
milagrosa variedad de colores, espumas, esencias y
músicas… Poesía popular, pero sin acarreo fácil;
personalísima, de tradición española, pero sin
retorno innecesario: nueva; fresca y acabada a la
vez; rendida, ágil, graciosa, parpadeante;
andalucísima.”
Juan Ramón Jiménez

Rafael Alberti nasceu no Puerto de Santa María, e aos 15 anos sua família se
muda para Madri. Lá, se torna assíduo visitador do Museu do Prado, após dois anos regressa a
sua cidade natal e com grande nostalgia diz: ―Lo que al regresar a Madrid senti de nuevo por
el Puerto fue la aguda nostalgia de sus blancos y azules, de mis arenas amarillas pobladas de
castillos, de mi infância feliz llena de transatlânticos y velleras al viento relampagueantes de
la bahía‖.
Entre os anos de 1920 e 1921 padeceu de turbeculose, o que fez com que ficasse
de repouso, e isso deu um grande reforço na sua vocação literária, nesse momento seus
poemas têm influencia de Bécquer e da lírica tradicional.
Em 1922, quando realiza uma exposição de seus quadros no Ateneu de Madri,
inicia sua relação de amizade com García Lorca, Buñuel, Salvador Dalí e Moreno Villa. Foi
com a obra Marinero em tierra (1925), que recebe o Prêmio Nacional de Literatura. As suas
primeiras obras como La amante (1926) ou El alba del alhelí (1927) inserem-se dentro da
tradição dos cancioneiros espanhóis, ainda que tomando elementos vanguardistas.
Em 1927, sofre uma profunda crise espiritual, conhece a escritora María Teresa
León após três anos, que se tornou sua companheira inseparável. Em 1931, se filia ao Partido
Comunista, fundou a revista Octubre e, durante a guerra civil, participa ativamente do lado
republicano. Dirige uma revista de grande interesse, El mono azul, acaba asssumindo como
secretário da Alianza de Intelectuales, multiplica sua participação política escrevendo peças
teatrais, compondo poemas para serem lidos e atua em diversas atividades editoriais. Ao
longo dos anos de 1931 e 1932, após realizar diversas viagens pela Europa, Alberti decide
usar a poesia como instrumento de luta política.
Em 1939, é exilado na França, e em seguida na Argentina, mas já em ―De un
momento a otro (poesia e história) publicado em 1937 e em Poesía (1939) apresenta boa parte
da poesia política e comprometida desse período.
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É a partir de Cal y Cuanto (1929) que a influência de Góngora faz-se evidente,
contudo em Sobre los ángeles (1929) onde atinge a maturidade poética; nele desaparece o
classicismo anterior e concretiza-se a densidade das imagens, a violência do verso e a criação
de um mundo onírico e infernal.
Em 1983, recebeu o Prêmio Cervantes. Nos últimos anos, Rafael Alberti cultiva
esporadicamente uma poesia de circunstâncias, prolongando seu estilo das Coplas de Juan
Panadero, intensificando sua dedicação ao desenho e à pirografia.

Obra Poética

Marinero en tierra (Madrid, 1924), La amante (Málaga, 1926), El alba de alhelí (Santander,
1927), Cal y canto (Madrid, 1929), Sobre los ángeles (Madrid, 1929), Consignas (Madrid,
1933), Un fantasma recorre Europa (Madrid, 1933), Poesía, 1924-1930 (Madrid, 1934),
Verte y no verte (México, 1935), 13 bandas y 48 estrellas (Madrid, 1936), De un momento
aotro (México, 1937), Poesía, 1924-1937 (Madrid, 1938), Entre el clavel y la espalda
(Buenos Aires, 1941), Pleamar (Buenos Aires, 1944), A la Pintura (Buenos Aires, 1948),
Coplas de Juan Panadero (Montevideo, 1949), Retorno de lo vivo lejano (Buenos Aires,
1952), Ora(sic) marítima (Buenos Aires, 1953), Baladas y canciones del Paraná (Buenos
Aires, 1954), Sonríe, China (Buenos Aires, 1958), Poesías completas (Buenos Aires, 1961),
Suma taurina (Barcelona, 1962), Abierto a todas horas (Madrid, 1964), Poemas de amor
(Madrid, 1967), Roma, peligro para caminantes (México, 1968), Los ocho nombres de
Picasso (Barcelona, 1970), Canciones del Alto Valle del Aniene (Buenos Aires, 1972), Poesía
(Madrid, 1972), Picasso, el rayo que no cesa (Barcelona, 1975), Fustigada luz (Barcelona,
1980), Versos sueltos de cada día (Barcelona, 1982), Los hijos del dragón y otros poemas
(1986).

***
O poema que segue, de Rafael Alberti, faz parte do poema central de ―Sobre los
ángeles‖ e, sem dúvida, estamos diante de um dos principais poemas de Alberti. Logo no
―Prólogo‖ nos dá a ideia de um tempo anterior, não necessariamente cronológico, mas com
teor puramente anímico e sentimental. O tema principal são as ―lembranças do céu‖, e este
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céu, ao contrário da terra, tem um valor simbólico diferente dos que se tem aqui na vida
terrena: no ceu tem-se a pureza, a inocência e a felicidade presentes. No primeiro verso,
quando o poeta diz ―No habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel‖, aponta-se algo
revelador, pois embora a rosa seja o símbolo da beleza natural, tem um ―tempo‖ máximo do
belo em si. Se tivesse ela completado anos, ou ano, a referida beleza da flor já não existiria,
seria uma rosa sem a agudeza da cor, do cheiro, da textura das pétalas etc, enfim teria perdido
suas qualidades essenciais. O arcanjo que é um espírito celeste, que está fora do contexto do
tempo humano, não tem como completar anos, pois perderia sua essência de eternidade.
No verso em que diz ―Cuando la luz ignoraba todavía / si el mar nacería niño o
niña‖ questiona o gênero das palabras, não limita em dizer / el mar / ou / la mar /, ainda não
se tinha definido relações derivadas da diferença de gênero. A luz é a primeira manifestação
do dia, contrário da noite, que pela escuridão nos dá a relação de opostos; ainda nos remete ao
símbolo da vida.
Na época em que escreveu este poema, Rafael Alberti, ainda vivia na cidade de
Puerto de Santa María, ou seja, não havia passado pelo choque de ter saído da sua cidade
natal, vivia em uma época de inocência e felicidade, como ele próprio imaginava no céu:

TRES RECUERDOS DEL CIELO

TRÊS LEMBRANÇAS DO CÉU

Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer

Homenagem a Gustavo Adolfo Bécqueri

PRÓLOGO

PRÓLOGO

No habían cumplido años ni la rosa ni el
arcángel.
Todo, anterior al balido y al llanto.
Cuando la luz ignoraba todavía
si el mar nacería niño o niña.
Cuando el viento soñaba melenas que peinar,
y claveles el fuego que encender, y mejillas,
y el agua unos labios parados donde beber.
Todo, anterior al cuerpo, al nombre y el
tiempo.
Entonces, yo recuerdo que, una vez, en el
cielo...

Não fizeram anos nem a rosa nem o arcanjo,
Tudo, anterior ao balido e ao pranto.
Quando a luz ainda ignorava
se o mar nasceria menino ou menina.
Quando o vento sonhava melenas para pentear,
e cravos o fogo para acender, e bochechas,
e a água alguns lábios parados onde beber.
Tudo, anterior ao corpo, ao nome e ao tempo.
Então, eu me lembro que, uma vez, no céu...

PRIMER RECUERDO

PRIMEIRA LEMBRANÇA

...una azucena tronchada...

...uma açucena partida...
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G. A. BÉCQUER

G. A. BÉCQUER

Paseaba con un dejo de azucena que piensa,
casi de pájaro que sabe ha de nacer.
Mirándose sin verse a una luna que le hacía
espejo el sueño
y a un silencio de nieve, que le elevaba los pies.
A un silencio asomada.
Era anterior al arpa, a la lluvia y a las
palabras.
No sabía.
Blanca alumna del aire,
temblaba con las estrellas, con la flor y los
árboles.
Su tallo, su verde talle.

Passeava com um deixo de açucena que pensa,
quase de pássaro que sabe que vai nascer.
Olhando sem enxergar a lua que lhe fazia
espelho o sonho
e a um silêncio de neve, que lhe elevava os pés.
A um silêncio assomava.
Era anterior à harpa, à chuva e às palavras.

Con las estrellas mías
que, ignorantes de todo,
por cavar dos lagunas en sus ojos
la ahogaron en dos mares.

Com as minhas estrelas
que, ignorantes de tudo,
por cavar duas lagoas em seus olhos
a afogaram em dois mares.

Y recuerdo...

E me lembro...

Nada más: muerta, alejarse.

Nada mais: morta, distante.

SEGUNDO RECUERDO
...rumor de besos y batir de alas...
G. A. BÉCQUER

SEGUNDA LEMBRANÇA
...rumor de beijos e bater de asas...
G. A. BÉCQUER

También antes,
mucho antes de la rebelión de las sombras,
de que al mundo cayeran plumas incendiadas
y un pájaro pudiera ser muerto por un lirio.
Antes, antes que tú me preguntaras
el número y el sitio de mi cuerpo.
Mucho antes del cuerpo.
En la época del alma.
Cuanto tú abriste en la frente sin corona, del
cielo,
la primera dinastía del sueño.
Cuanto tú, al mirarme en la nada,
inventaste la primera palabra.

Também antes,
muito antes da rebelião das sombras,
de que ao mundo caíram plumas incendiadas
e um pássaro pudesse ser morto por um lírio.
Antes, antes que tu me perguntasse
o número e o lugar do meu corpo.
Muito antes do corpo.
Na época da alma.
Quando tu abriste na testa sem coroa, do céu,
a primeira dinastia do sonho.
Quando tu, ao olhar o nada,
inventaste a primeira palavra.

Entonces, nuestro encuentro.

Então, nosso encontro.

TERCER RECUERDO

TERCEIRA LEMBRANÇA

... detrás del abanico
de plumas y de oro...

...detrás do leque
de plumas e de ouro...

86

Não sabia.
Branca aluna do ar,
tremia com as estrelas, com a flor e com as
árvores.
Seu talo, seu verde talo.

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

G. A. BÉCQUER

G. A. BÉCQUER

Aún los valses del cielo no habían desposado al
jazmín y la nieve,
ni los aires pensado en la posible música de tus
cabellos,
ni decretado el rey que la violeta se enterrara
en un libro.
No.
Era la era en que la golondrina viajaba
sin nuestras iniciales en el pico.
En que las campanillas y las enredaderas
morían sin balcones que escalar y estrellas.

Ainda as valsas do céu não haviam desposado o
jasmim e a neve,
nem os ares pensado na possível música de teus
cabelos,
nem decretado o rei que a violeta se enterrasse
em um livro.
Não.
Era a era em que a andorinha viajava
sem nossas iniciais no bico.
Em que as campainhas e as enredadeiras
morriam sem varandas para escalar e estrelas.

La era
en que al hombro de un ave no había flor que
apoyara la cabeza.
Entonces, detrás de tu abanico, nuestra luna
primera.

A era
em que no ombro de uma ave não havia flor
que apoiasse a cabeça.
Então, por trás de teu leque, nossa lua
primeira.

(Sobre los ángeles, 1928

(Sobre os anjos, 1928)

EL NIÑO DE LA PALMA
(CHUFLILLAS)

O MENINO DA PALMA65
(GRACEJOS)66

¡Qué revuelo!

Que alvoroço!

¡Aire, que al toro torillo
le pica el pájaro pillo
que no pone el pie en el suelo!

Ar, que ao touro tourinho
toca-lhe o pássaro astuto
que não põe o pé no solo!

¡Qué revuelo!

Que alvoroço!

Ángeles con cascabeles
arman la marimorena,
plumas nevando en la arena
rubí de los redondeles.
La Virgen de los caireles
baja una palma del cielo.

Anjos com chocalhos
armam o alvoroço,
plumas nevando na areia
rubi das arenas.
A Virgem de franjas
desce uma palma do céu.

¡Qué revuelo!

Que alvoroço!

65

La palma é uma ilha vulcânica pertencente às Ilhas Canárias na Espanha.
Este poema foi musicado por Antón García Abril e cantado por Micaela Rodríguez Cuesta num LP sob o título
―Mikaela canta poesías de Rafael Alberti‖, em 1970.
66
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—Vengas o no en busca mía,
torillo mala persona,
dos cirios y una corona
tendrás en la enfermería.

– Venhas ou não em minha busca,
tourinho pessoa má,
dois círios e uma coroa
terás na enfermaria.

¡Qué alegría!
¡Cógeme, torillo fiero!
¡Qué salero!

Que alegria!
Pega-me, tourinho feroz!
Que garbo!

De la gloria a tus pitones,
bajé, gorrión de oro,
a jugar contigo al toro,
no a pedirte explicaciones.
¡A ver si te las compones
y vuelves vivo al chiquero!

Da glória às tuas aspas,
baixei, pardal de ouro,
para o touro brincar contigo,
não para te pedir explicações.
Vejamos se as compõe
e voltas vivo ao curral!

¡Qué salero!
¡Cógeme, torillo fiero!

Que garbo!
Pega-me, tourinho feroz!

Alas en las zapatillas,
céfiros en las hombreras,
canario de las barreras,
vuelas con las banderillas.
Campanillas
te nacen en las chorreras.

Asas nas sapatilhas,
zefiros nas ombreiras,
canário das barreiras,
voas com as bandarilhas.
Sinetas
nascem em ti nos folhos.

¡Qué salero!
¡Cógeme, torillo fiero!

Que garbo!
Pega-me, tourinho feroz!

Te dije y te lo repito,
para no comprometerte,
que tenga cuernos la muerte
a mí se me importa un pito.
Da, toro torillo, un grito
y ¡a la gloria en angarillas!

Te disse e te repito,
para não comprometer-te,
que tenha chifres a morte
a mim pouco me importa.
Dê, touro tourinho, um grito
e para a glória em palanquim!

¡Qué salero!
¡Qué te arrastran las mulillas!
¡Cógeme, torillo fiero!
(El alba del alhelí, 1927)

Que garbo!
Que te arrastam as mulas!
Pega-me, tourinho feroz!
(A alvorada do aleli, 1927)
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CANCIÓN PARA FEDERICO67
(de Canciones del alto valle del Aniene)
Federico.
Voy por la calle del Pinar
para verte en la Residencia.
Llamo a la puerta de tu cuarto.
Tú no estás.

CANÇÃO PARA FEDERICO
(de Canciones del alto valle del Aniene)
Federico.
Vou pela rua do Pinar
para ver-te na Residência68.
Chamo à porta de teu quarto.
Tu não estás.

Federico.
Tú te reías como nadie.
Decías tú todas tus cosas
como ya nadie las dirá.
Voy a ver en la Residencia.
Tú no estás.

Federico.
Tu rias como ninguém.
Dizias tu todas tuas coisas
como já ninguém as dirá.
Vou ver na Residência.
Tu não estás.

Federico.
Por estos montes del Aniene,
tus olivos trepando van.
Llamo a sus ramas con el aire.
Tú sí estás.

Federico.
Por estes montes do Aniene69,
Tuas oliveiras subindo vão.
Chamo seus ramos com o ar.
Tu sim estás

GALOPE

GALOPE

Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.

As terras, as terras, as terras da Espanha,
as grandes, as solitárias, desertas planícies.
Galopa, cavalo picaço,
ginete do povo,
ao sol e à lua.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

A galopar,
a galopar,
até enterrá-los no mar!

A corazón suenan, resuenan, resuenan
las tierras de España en las herraduras.
Galopa, jinete del pueblo,
caballo cuatralbo,
caballo de espuma.

Ao coração soam, ressoam, ressoam
as terras da Espanha nas ferraduras.
Galopa, ginete do povo,
cavalo picaço,
cavalo de espuma.

67

Este poema corresponde a muitas das homenagens que os poetas da geração de 27 dedicaram a Federico
García Lorca. Rafael Alberti evoca la Resi, Residência de Estudantes; os montes do Aniene – rio da Itália
central, afluente do Tiber, também conhecido por Teverone.
68
A ―Residência de Estudantes‖ da Universidade de Madri, onde morou Garcia Lorca e muitos membros de sua
Geração (Dallí, Buñuel, etc.), foi criada em 1910 com actividades orientadas as práticas reformistas de a
―Institución Libre de Enseñaza‖.
69
O vale de Aniene se situa na Itália. Aniene, rio, vale, monte, região da Itália.
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¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

A galopar,
a galopar,
até enterrá-los no mar!

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.

Ninguém, ninguém, ninguém que enfrente, não há ninguém;
que é ninguém a morte se vai em tua montaria.
Galopa, cavalo picaço,
ginete do povo,
que a terra é tua.

A galopar,
¡A galopar,
a galopar,
a galopar,
até enterrá-los no mar!
hasta enterrarlos en el mar!
(Capital da Gloria, 1938)
(Capital de la Gloria, 1938)

Rafael Alberti também dedicou versos à poesía taurina, como no poema Corrida
de Toros. O tema principal deste poema desde o seu título já nos revela a corrida de toros,
festa tradicional muito arraigada à cultura andaluza de sua época. Este tema da festa taurina
inspirou alguns outros poemas seus, como por ejemplo, El niño de la palma.

CORRIDA DE TOROS
De sombra, sol y muerte, volandera
grana zumbando, el ruedo gira herido
por un clarín de sangre azul torera.
Abanicos de aplausos, en bandadas,
descienden, giradores, del tendido,
la ronda a coronar de los espadas.
Se hace añicos el aire, y violento,
un mar por media luna gris mandado
prende fuego a un farol que apaga el viento.
¡Buen caballito de los toros, vuela,
sin más jinete de oro y plata, al prado
de tu gloria de azúcar y canela!
Cinco picas al monte, y cinco olas
sus lomos empinados convirtiendo
en verbena de sangre y banderolas.
Carrusel de claveles y mantillas
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de luna macarena y sol, bebiendo,
de naranja y limón, las banderillas.
Blonda negra, partida por dos bandas,
de amor injerto en oro la cintura,
presidenta del cielo y las barandas,
rosa en el palco de la muerte aún viva,
libre y por fuera sanguinaria y dura,
pero de corza el corazón, cautiva.
Brindis, cristiana mora, a ti, volando,
cuervo mudo y sin ojos, la montera
del áureo espada que en el sol lidiando
y en la sombra, vendido, de puntillas,
da su junco a la media luna fiera,
y a la muerte su gracia, de rodillas.

Veloz, rayo de plata en campo de oro
nacido de la arena y suspendido,
por un estambre, de la gloria, al toro,
mar sangriento de picas coronado,
en Dolorosa grana convertido,
centrar el ruedo manda, traspasado.
Feria de cascabel y percalina,
muerta la media luna gladiadora,
de limón y naranja, remolina
de la muerte, girando, y los toreros,
bajo una alegoría voladora
de palmas, abanicos y sombreros.
Quanto à métrica o poema consta de quarenta e dois versos organizados em
tercetos, com versos com encadeamento, em endecasílabos e de rima consoante que riman o
1º verso com o 3º verso, e o 2º com o 2º verso da estrofe seguinte.
Rafael Alberti nos proporciona com este extenso poema uma aproximação a uma
série de acontecimentos que ocorrem em toda corrida de toros, acontecimentos que mostram
traços da cultura e dos costumes andaluzes daquele tempo. Emprega constantemente termos
próprios do mundo taurino, fazendo uma leitura complexa, também cria formas, imagens e
metáforas muito mais elaboradas que as empregadas em outros poemas. No verso 2, temos
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como exemplo as seguintes imagens: ―el ruedo gira herido‖, abanicos, el tendido, los
espadas, banderillas, el palco, montera, toreros etc.
Rafael Alberti descreve a corrida de toros como um espetáculo apresentado por
pessoas de uma categoria superior: no verso 3 ―por un clarín de sangre azul torera‖, pessoas
expectadoras vivem com paixão este baile entre o toureiro e a morte: ―en el palco de la muerte
aún viva‖ (verso 22); ―muerta la media luna gladiadora‖ (verso 38).
A cidade que aparece no poema descreve uma corrida de toros, com certeza o
poeta fala de Sevilha, capital da Andaluzia. Percebemos suas características nos versos que
nos revelam a Virgen Macarena (verso 17), uma das mais veneradas virgens de Sevilha, ou no
verso 25 quando diz ―cristiana mora‖, que sintetiza neste sintagma toda a história da
mencionada cidade do sul. Concretizamos nossa ideia quando o poema faz referência aos
abanicos, estilizados por seu uso frequente pelas mulheres sevilhanas.
A descrição da corrida de toros é realizada com maestria: mostra toda a alegria no
desenlace da fiesta nacional. Descreve a festa perfeitamente, como uma elegante danza
tradicional para os valentes toureiros com ―palmas, abanicos y sombreros‖.
Foi um poema de excelsas armonías que escreveu Alberti – último sobrevivente
da Generación del 27. Alberti encontrou a chama ardente e as mãos estendidas no México,
ligadas ao caráter e à cultura de dois povos que abraçam entre seus costumes a corrida de
toros. Também lhe foi oferecida hospedagem necessária enquanto sua Espanha querida se
recuperava das feridas, profundas feridas ocasionadas pela guerra civil, de uma guerra que
amargou com intensidade.

92

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

Figura 09: Gerardo Diego. Disponível em: http://www.fundaciongerardodiego.com. Acesso em: 22
nov. 2013.

GERARDO DIEGO
Santander, 03 de outubro de 1896 - Madri, 08 de julho de1987.
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5.2 Gerardo Diego
“La vida es un verso interminable”
]Gerardo Diego

Gerardo Diego nasceu em Santander, em 1896. Sua figura humana e suas obras
são extremamente versáteis: poeta, professor, crítico literário, colunista na imprensa diária,
musicólogo, pianista e pintor. Foi professor de Literatura nas cidades de Soria, Gijón,
Santander e Madri. Em 1932, publicou sua famosa antologia de poesia espanhola, na qual são
recolhidos poemas e depoimentos sobre o conceito de poesia dos poetas da Geração de 27.
Morreu em Madri, em 1987.
A extensa obra poética de Gerardo Diego sempre oscilou entre os temas e
expressões de raiz vanguardista e das estruturas mais clássicas da poesia espanhola. Não
esqueçamos que estamos falando de uma geração que concentra o diálogo com outros poetas70
do mundo, escrevem poemas, reescrevem outros e, simultaneamente, dedicam-se poemas uns
aos outros, trocam experiências, usam e abusam das influências e fazem longas travessias
(cartas, pinturas, sonetos) –, é o grito barroco chamando o moderno e o contemporâneo. A
poesia abriu espaço para os ideais de liberdade criadora. São os poetas do exílio e de exilados.
Gerardo Diego também foi leitor de Augusto dos Anjos71 e, ao ler a obra Eu, dedicou-lhe o
soneto Noche de Luna, e deixa anotado no fim do poema:
Noche de Luna
Por la piadosa luna amamentada
bebe la tierra azul su compasiva
cándida leche – oh beatitud pasiva –
y de su azar se siente consolada.
70

O poeta e pesquisador Francisco Ivan da Silva, grande estudioso do Barroco, desse barroco que é uma
constante, com pesquisas e leituras sobre autores nacionais e estrangeiros, em coautoria com a Professora
Carmen Comino (da Universidade de Extremadura-Espanha), publica em 2014, a obra Antologia Poética
Hispano-brasileira, traz um panorama acerca dessa proximidade entre esses dois poetas: Augusto dos Anjos e
Gerardo Diego.
71
Augusto dos Anjos – Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos – 20/04/1884 – Cruz do Espírito Santo
(Paraíba); 12/11/1914 – Leopoldina (Minas Gerais). Em 1912, publicou seu primeiro e único livro intitulado Eu,
mais tarde, em 1919, cinco anos após a sua morte, seu amigo Órris Soares, reeditou com outros textos inéditos
do poeta e, publicou a obra com o nome Eu e outras Poesias. Em Versos de amor, Augusto dos Anjos fala de
diversos tipos de sentimento amoroso, e pontua que cada ser tem sua própria visão do que vem a ser o amorideal, nas palavras do poeta, ―substância fluida‖. Angustiado, afirma que desejaria inventar, por si mesmo, um
conceito de amor que comovesse a todos, e que pudesse ser por todos compreendido.

94

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

Mis sentidos deriban su morada:
esencias de astros, roces de evasiva
piel, música que el ritmo de ala aviva,
gula infinita, luna ilimitada
Luna, luna absoluta, laberinto
de identidad, varita de virtudes,
¿soy yo la luna? ¿sueño? ¿estoy demente?‖
Y transgrediendo el corporal recinto,
me vierto en plenitud de plenitudes,
fuera de mí, maravillosamente.
[G.Diego72. Obras Completas/Poesías, Tomo I, Madrid, 1996, p. 498]

Sabe-se que a biografia de um poeta está em seus versos e isso se concretiza
perfeitamente com Gerardo Diego, um poeta universal, atemporal, que transpassa as
fronteiras:
O espírito da literatura sopra aonde quer... A poesia tem razão que a própria
razão desconhece e, neste sentido, pode oferecer coisas mais intensas e
universais que a literatura, transcende tempo e lugar desde suas imagens e
palavras enigmáticas (COMINO, 2014, p. 27).

O poeta Gerardo Diego, ainda inspirado pela obra de Augusto dos Anjos, traduziu
deste o poema intitulado O Último Número. Era o ano de 1932, o poeta barroco deu-lhe o
72

NOCHE DE LUNA: Madrid, diciembre, 1932. ―Leyendo por aquellos días el libro Eu del brasileño Augusto
dos Anjos tropecé con el siguiente soneto, arranque y estímulo del mío‖.
Segue o soneto Ao luar (Augusto dos Anjos), que inspirou o poeta barroco, as palavras do poeta o contagiaram, e
Gerardo Diego faz a travessia do soneto augusto.
Ao luar
Quando, à noite, o Infinito se levanta
à luz do luar, pelos caminhos quedos
minha táctil intensidade é tanta
que eu sinto a alma do Cosmos nos meus dedos!
Quebro a custódia dos sentidos tredos
e a minha mão, dona, por fim, de quanta
grandeza o Orbe estrangula em seus segredos,
todas as coisas íntimas suplanta!
Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado,
nos paroxismos da hiperestesia,
o Infinitésimo e o Indeterminado...
Transponho ousadamente o átomo rude
e, transmudado em rutilância fria,
encho o espaço com a minha plenitude!
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título de El Último Número. A obra de Dos Anjos abunda em neologismos, inclui noções
biofisiológicas, com teorias científicas, o poeta duvida da existência de um Deus
transcendente, está mais próximo da teoria de Spinoza – de um Deus que não criou nada, tudo
que é terreno já faz parte dos enignas do universo. Com essa ideia dos descobrimentos da
natureza química da vida, Dos Anjos recria esses corpos que já estão em decomposição, de
um universo que está sujeito a degradação da matéria, que agora colocamos também na
travessia da língua espanhola, com imagens recriadas pelo poeta del 27, Gerardo Diego:
O Último Número

El Último Número

Hora da minha morte. Hirta, ao meu lado,
A Idéia estertorava-se... No fundo
Do meu entendimento moribundo
Jazia o último Número cansado.

La hora de mi morte. Hierta, al lado
la Idea agonizaba. En lo profundo
de este mi entendimiento moribundo
yacía el Último Número cansado.

Era de vê-lo, imóvel, resignado,
Tragicamente de si mesmo oriundo,
Fora da sucessão, estranho ao mundo,
Com o reflexo fúnebre do Incriado:

Era de verlo, inmóvil, resignado,
trágicamente de sí mismo oriundo,
fuera de sucesión, extraño al mundo,
reflexo funeral de lo Increado:

Bradei: - Que fazes ainda no meu crânio?
E o Último Número, atro e subterrâneo,
Parecia dizer-me: "E tarde, amigo!

Grité: ¿qué esperas dentro de mi cráneo?
Último Número? Y negro y subterráneo,
parecía decirme: es tarde, amigo.

Pois que a minha autogênica Grandeza
Nunca vibrou em tua língua presa,
Não te abandono mais! Morro contigo!"

Puesto que mi autogénica grandeza
Nunca vibró en tu lengua de torpeza
No te abandono ya. Muero contigo.

Augusto dos Anjos

Gerardo Diego
[Obras Completas – Poesías, Tomo III,
Madrid, 1996, p. 687]

Se quisermos conhecer a biografia deste Augusto poeta barroco, basta nos
aproximarmos das imagens com que ele próprio nos brinda. Augusto traz para a escrita do
momento a ideia de poesia como tradução; retoma as distâncias que somente fazem os
viajeros que viajaram por toda a Espanha – e tomaram notas dos lugares por onde passaram –
e ainda nos encantam e nos enlaçam. Entretanto, mais que tomar nota, o poeta Gerardo Diego
recolheu emoções, vivências, sensações e, de um modo admirável, soube se fazer refletir ao
longo de seus poemas. As viagens repetidas que realizou foram todas esboçadas por seus
biógrafos, Antonio Gallego Morell, Arturo del Villar, e recentemente, um de seus editores,
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Francisco Javier Diez de Revenga (1986, p. 14), destacou dizendo: ―Los viajes en la vida de
Gerardo Diego son importantes y su poesía está impregnada de lugares, ambientes, paisajes y
figuras de todos los rincones de España y de partes del mundo, a veces alejadas
extraordinariamente de nuestra cultura o civilización.‖
Com apenas 11 anos, viaja a Bilbao e Orduña, com 14 vai à província de Burgos.
Aos 17, conhece Extremadura e Salamanca. À Madrid vai por questões de cátedras, depois a
Soria e em seguida a Gijón. Viaja pela França, desce até Sevilha, percorre a Galícia, Buenos
Aires, Portugal, Itália, Bélgica e, porque não chamá-lo de viajero incansable? Esse poeta
deixa em seus versos as novas paisagens e as cidades que seus olhos estavam descobrindo.
Talvez seja por isso que Florencio Martínez Ruiz, jornalista do Jornal ABC de Madri, na data
de 09 de julho de 1987, lhe dedicara após a sua morte:
Gerardo fue, ha sido y es, un peregrino de su patria. No sólo identificó sus
ciudades, sus montañas, sus paisajes, sino que los hizo forma y lenguaje en
sus versos, esponjándolos, en su realidad más sensible [...]. Tiene que llegar
Gerardo Diego para que los mágicos paisajes y las ciudades entrañables
tengan una fenomenología auténtica [...] (Gerardo Diego) instala a Soria y
Sevilla, Santiago, Santander o Cuenca en la compañía fantasmal pero
intuitiva de la revelación de un paisaje como algo complementario del alma
del poeta (Jornal ABC de Madri, 9/7/1987, p. 58).

O processo de revalorização do tema taurino, que iniciou Manuel Machado em
1900, com La fiesta nacional, encontrou um grande eco na então Generación del 27, cujos
membros se interessaram pelo mundo do touro, a ponto de gerar um siglo de oro da poesia
taurina. Deram os primeiros passos no campo literário – Gerardo Diego73 – o primeiro e
principal poeta taurino del 27; no campo taurino – o toureiro Ignacio Sánchez Mejías –
também grande toureiro e poeta.74
Gerardo Diego foi o precursor de seus companheiros neste tema taurino. Escreveu
Torerillo en Triana, em 1926, e nesse mesmo ano, a Elegía a Joselito. Seu livro principal
sobre poesia taurina é ―La suerte o la muerte‖ que reúne poemas escritos entre 1926 e 1963.
73

Daremos ênfase a esse tema no capítulo da tese intitulado El siglo de oro da poesia taurina e os poetas del 27.
Ignacio Sánchez Mejías é o toureiro mais vinculado com a Geração de 27. Era cunhado de Gallito e alternava
a tourada com a literatura. Graças a Argentinita, com quem manteve uma estreita relação, conheceu a Guillén,
Salinas, Alberti, Alonso, Gerardo Diego, Bergamín, etc. e principalmente a Lorca com quem teve uma estreita
amizade. Em 1934 voltou aos touros. Matou o touro Granadino, ―manso, astifino y badanudo‖. Sua morte trágica
teve imensa repercussão na poesia taurina. Três dos poetas mencionados lhe dedicam poemas, como Rafael
Alberti com Verte y no verte; Miguel Hernández com Citación final e Federico García Lorca com Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías. José María de Cossío fomentou tanto as relações entre ambos grupos de artistas que
antes da metade do século já escrevia: ―El hielo de la enemiga se ha roto y, entre artistas, se habla de toreros
con el mismo lenguaje, la misma pasión y casi el mismo tecnicismo con que se habla de pintura, escultura o de
poesía‖.
74
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O poeta Gerardo Diego também escreveu Romance del Duero, apresentamos a
seguir com sua respectiva tradução:
ROMANCE1 DEL DUERO1

ROMANCE DO DOURO

Río Duero, río Duero
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Rio Douro, rio Douro
ninguém a acompanhar-te abaixo,
ninguém se detém a ouvir
tua eterna estrofe de água.

Indiferente o cobarde
la cuidad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.

Indiferente ou covarde
a cidade lhe dá as costas.
Não querem ver em teu espelho
sua muralha desdentada.

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

Tu, velho Douro, sorries
entre tuas barbas de prata
moendo com teus romances
as colheitas mal logradas.

Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

E entre os santos de pedra
e os álamos de magia
passas levando em tuas ondas
palavras de amor, palavras.

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.

Quem pudera como tu,
por vezes quieto e em marcha
a cantar sempre o mesmo verso
porém com distinta água.

Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,

Rio Douro, rio Douro
ninguém para estar contigo abaixo,
já ninguém quer atender
tua eterna estrofe esquecida,

sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

senão os enamorados
que perguntam por suas almas
e semeiam em tuas espumas
palavras de amor, palavras.

(Soria, 1923)

(Soria, 1923)
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José Luis Cano (1973), em sua obra intitulada La poesía de la Generación del 27,
cujo subtítulo é Soria y Gerardo Diego, dedica um capítulo ao poeta Gerardo Diego75. Nele
fica claro o quanto a cidade de Soria apresenta-se como importante destino poético; em
Soria76 os poetas ―viven o por ella pasan, y apenas la entrevén se sienten subyugados por su
hechizo‖. Esta cidade que pertence a comunidade autónoma de Castela e Leão, está situada no
centro-norte, nas margens do Rio Douro, na Espanha. Cidade fria que no ―siglo de oro‖ teve
seu ilustre Tirso de Molina, mais tarde expresso em verso de Antonio Machado:
¡Soria fria! La campana
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana,
¡tan bella! bajo la luna.
E, em Nuevas Canciones Antonio Machado, dizia:
...hacia la fuente del Duero
mi corazón, ¡Soria pura!
se tornaba, ¡oh fronteriza
entre la tierra y la luna.
O poeta Gerardo Diego faz uma homenagem à bela cidade. É válido dizer que ele
chega a Soria, em abril de 1920 onde viveu durante dois anos, e a quem homenageia com os
versos em 1923:
Esta Soria arbitraria mía, ¿quién la conoce?
Acercaos a mirarla en los grises espejos
De mis ojos, cansados de mirar a lo lejos.
Vedla aquí, joven niña, virgen de todo goce.

75

Conforme Canos (1973, p. 95) ―Creo que Soria está a la altura de los mejores libros de Gerardo Diego, junto a
los Verso humanos, Alondra de verdad o Angeles de Compostela. Con ellos, Soria viene a probar uma vez más
que Gerardo Diego no es sólo el artíficie maravilloso del verso, sino el gran poeta de trémula y entrañable
sensisibilidad que ya muy pocos ignoran.‖
76
Parece lógico supor que a palabra "Sória" derive de Dauria, que por sua vez deriva de Daurius, ou seja,
Douro. A estas versões sobre a origem do nome de Sória, somam-se, ainda, a de Pedro de Rúa, que deriva Soria
de Sarra, nome da cidade de Tiro, e sorianos de sarranos, os seus habitantes. Conta-se que, quando Afonso VII,
O Imperador, reedificou Sória, descobriu-se uma pedra enorme com um sinal gravado que parecia com a letra
"S", a qual teria sido acrescentada ao castelo de Oria, dando, então, origem à actual Soria.
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ALONDRA77 DE VERDAD

CALANDRA DE VERDADE

Alondra de verdad, alondra mía,
¿quién te nivela altísima y te instala
en tu hamaca de música, ala y ala
múltiples, locas en la aurora fría?

Calandra de verdade, minha calandra,
quem te nivela tão alto e te instala
em teu leito musical, asa e asa
múltiplas, loucas na aurora fria?

Tu ebria garganta canta, desafía,
charla líquido oro, abre una escala
de jubiloso, tu Guatemala
deshecha a borbotones de poesía.

Tua ébria garganta canta, desafia,
fala ouro liquido, abre uma escala
de jubiloso azul, tua Guatemala
desfeita em borbotões de poesia.

Flores de alta meseta, tus pestañas
se abren en torno, incólumes y extrañas,
nuevas a las avispas del sondeo.

Flores de alta planíce, teus cílios
se abrem em torno, incólumes e estranhas,
novas às vespas de sondagem.

Ay, gorjeadora de mortal estilo,
quémame en chispas de tu centelleo,
mi de verdad alondra, alondra en vilo.

Ai, gorjeadora de mortal estilo,
me queima com faíscas de tua centelha,
minha calandra verdadeira, calandra em espírito.

Alondra de verdad - 1941

Calandra de verdade - 1941

Segundo Ramoneda (1990), Gerardo Diego, visitou o Mosteiro de Silos
acompanhado de vários amigos, na data de 3 de julho de 1924. Sua estada demorou 24 horas.
Depois do jantar percorreu o claustro e se curvou diante o cipreste. Em seu dormitório, nessa
mesma noite, escreveu o soneto El ciprés de Silos, e na manhã seguinte o colocou no mural do
mosteiro. Gabriela Mistral o considerou ―el mayor logro de la decena 1920-1930;
seguramente es uno de los puntos mágicos de la escritura poética del tiempo‖. Segue o
poema que o poeta dedicou a Ángel del Río, publicado na obra Versos humanos (1924) , sua
respectiva tradução, e figura/imagem:
EL CIPRÉS DE SILOS78
O CIPRESTE DE SILOS
A Ángel del Río
A Ángel del Río
77

Alondra (esp.) pode ser traduzida em português por ―calandra‖ ou ―calhandra‖. Trata-se de uma ave
(Melanocoryha calandra). No sul do Brasil é conhecido por sabiá-do-campo. [DICIONÁRIO HOUAISS DE
LÍGUA PORTUGUESA].
78
Pueblo burgalés, originário de Burgos. Alguns poetas espanhóis dedicaram poemas aos ciprestes do antigo
mosteiro beneditino de Santo Domingos de Silos. Gerardo Diego escreveu, ao longo dos anos, três poemas em
que faz referência a Silos: ―El ciprés de Silos‖ (1924), que figura em Versos humanos e "Primavera en Silos"
(1933), incluído em Versos divinos, foram escritos no próprio mosteiro de Santo Domingo de Silos, nas duas
vezes em que ali esteve em visita; e ―El ciprés de Silos (Ausente)‖ que foi escrito em Santander em 1936 e leva
o número 39, no conjunto de 42 sonetos que integram o livro Alondra de Verdad. ―El ciprés de Silos‖ é
considerado por muitos críticos o melhor soneto da literatura espanhola.
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Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Altivo provedor de sombra e sonho
que aflige o ceu com tua lança.
Jorro que as estrelas quase alcança
emaranhado em si de louco esforço.

Mástil de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Mastro de solidão, prodígio ilhado,
flecha de fé, seta de esperança.
Hoje chegou a ti, ribeiras do Arlanza79
Peregrina ao acaso, minh‘alma sem
dono.

Cuando te vi señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en
cristales,

Quando te vi absoluto, doce, firme,
que ansiedade senti de diluir-me
e ascender como tu, envolto em cristais,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

como tu, negra torre de árduos fios,
exemplo de delírios verticais,
mudo cipreste no fervor de Silos.

Figura 10: El Ciprés de Cilos Monastério de Santo Domingo de Silos. Disponível:
http://blogs.20minutos.es/poesia/2009/01/29/el-cipraos-silos-gerardo-diego/. Acesso em: 01 out 2014.
79

A Ribera del Arlanza se situa na zona central da província de Burgos e passa próximo ao mosteiro de Santo
Domingos de Silos. Apesar da referência ao Arlanza, Gerardo Diego personifica a árvore e lhe concede, com o
mesmo tom fervoroso de uma litania, uma série de epítetos.
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O claustro de Silos tem planta dupla, sendo a inferior a mais antiga e a de maior
mérito. Forma um quadrilátero de lados ligeiramente desiguais, sendo que o lado menor mede
trinta metros, e o maior 33,12 metros. Os lados norte e sul apresentam 16 arcos, e os lados
leste e oeste apenas 14. A farmácia do mosteiro foi construída em 1705, e dispunha de jardim
botânico próprio, de laboratório farmacêutico e de uma biblioteca especializada. Desta se
conservam uns 400 volumes, editados entre os séculos XVI e XIX. Também estão guardados
várias centenas de jarros de louça que eram utilizados como recipientes de produtos
medicinais.
Em uma antiga sala do mosteiro está localizado o museu, que conta com uma
importante coleção de obras de arte relacionadas com o próprio mosteiro, e que inclui pintura,
ourivesaria, escultura e esmaltes, entre outros. Trata-se, portanto, de uma Abadia Benedictina,
sendo a parte mais importante do Mosteiro, o claustro, de dupla prata. Tanto as fachadas
como todos os capitéis são também espectaculares. É um lugar logicamente muito tranquilo
que merece uma visita obrigatória pelos turistas e poetas.
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Figura 11: Poeta Jorge Guillén. Disponível em:
www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guillen.htm. Acesso em: 10 out. 2013.

JORGE GUILLÉN
Valladolid 18/01/1893 – Málaga 6/02/1984.
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5.3 Jorge Guillén
“Ya ve Vd., resulta que soy más castellano que el Cid.”
J. Guillén

Poeta e crítico literário espanhol, nascido em Valladolid, formado em Filosofia e
Letras no ano de 1913. Na Resi, conheceu boa parte dos poetas e artistas da Generación del
27. Foi leitor de espanhol em La Sorbonne, já em 1924 defendeu a tese Notas sobre el
―Polifemo‖ de Góngora. Ocupou a cátedra de Língua e Literatura espanholas na Universidad
de Murcia, depois em Oxford e na Universidad de Sevilla.
Em sua obra Y otros poemas (1987, p. 493), o autor narra que após voltar da Itália,
em 1911, e chegando a cidade de Madri, foi um dos primeiros alunos residentes da Residencia
de Estudiante, situada na Calle Fortuny, nº 14. Acrescenta ainda, dizendo:
¡Aquella Residencia de Estudiantes!
Esforzada tensión de juventude
Hacia un vivir más claro:
No se oía zumbido de tarea,
Libre fervor em soleada paz.

Durante a guerra civil de Franco na Espanha, se exilou nos Estados Unidos,
viajante nato andou pela Europa e América, mas passou seus últimos anos em Málaga.
Em 1976, recebeu o primeiro Prêmio Cervantes, que significou o reconhecimento
oficial de seu valor em seu próprio país, já que na ditadura seus livros foram proibidos pela
censura.
Guillén, um dos componentes mais destacados da Generación del 27, também
publicou obras críticas, nas quais estudou autores clássicos e contemporâneos, como a obra
Lenguaje y poesía (1962).
Paris era a capital onde confluíam as correntes renovadoras da arte de todo o
mundo. Guillén, por sua vez, assiste concertos e escreve no jornal La libertad de Madri e,
assim conhece Paul Valéry, um dos mais genuínos representantes da poesia pura, corrente
literária da Generación del 27. Guillén é grande estudioso de Góngora e admirador de
Mallarmé, aporta em Cántico, um livro de poemas, publicado em 1928, um estilo muito
próprio dos movimentos artísticos dos anos vinte, com característica de Juan Ramón Jiménez
e de Paul Valéry. Poesia ―bastante pura‖, poesia do existir como afirmação do ser, com
condensadas metáforas, com estruturas nítidas, com expressões precisas de emoção e
assombro.

104

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

Esta obra aparece pela primeira vez no ano de 1928, porém segundo a crítica, este
autor já compunha esta obra desde 1919. Os poemas são divididos em partes e, com duas
dedicatórias, são de uma pureza lírica extraordinária. O primeiro poema contém já na terceira
estrofe a expressão ―aire nuestro‖, que utilizará mais tarde para intitular o conjunto da sua
obra em verso.
Seus poemas se organizam em seções que estabelecem um sugestivo jogo de
simetrias temáticas, com grande riqueza métrica e estrófica. Os poetas da geração de 27
encontraram na poesia um veículo indissolúvel de união para sempre, na Resi ou no Ateneo,
ou em algum dos cafés madrilenhos era o lugar de encontro para troca de ideias e de versos.
Guillén se relaciona muito bem com escritores notáveis de outras gerações, como Ramón
María del Valle-Inclán, Azorín, Benavente e, sobretudo, com Unamuno, Antonio Machado e
Juan Ramón Jiménez. Também amigos e políticos como Manuel Azaña; filósofos, Ortega; o
filólogo Ramón Menéndez Pidal; cineastas, como Buñuel e pintores como Salvador Dalí. O
poeta Jorge Guillén, tornou-se conhecido pelo grande público quando muito dos seus poemas
foram lançados em diversas revistas literárias, como La Pluma, Meseta, Revista de Occidente,
Verso y Prosa, Litoral, dentre outras, todos esses poemas foram editados na data de 1928.
Foi um poeta completo e podemos ter ideia da sua vasta formação por fazer parte
de um grupo de intelectuais e escritores que, entre 1968 a 1936, ficou conhecido na Espanha
como ―Edad Plata‖. Ratificando-se que essa efervescência cultural somente se viu na Espanha
durante el siglo de oro, como se diz em espanhol.
O poeta Vicente Aleixandre, em 1927, faz o retrato do amigo poeta:
Alto, muito alto, como se tivesse crescido repentinamente, quase se podia
dizer exaladamente. A cabeça, pequena, fina, elevada ali, ao extremo da
figura, para desde ali já poder contemplar a paisagem redonda, banhada a
testa na altura, sob uma luz vertical que descesse sem mácula.

Alto, muy alto, como si hubiera crecido repentinamente, casi se
podría decirse exhaladamente. La cabeza, pequeña, fina, ascendida
allí, al extremo de la figura, para desde allí ya poder contemplar el
paisaje redondo, bañada la frente en la altura, bajo una luz vertical
que bajase sin mácula.
Até o ano de 1950, toda a obra de Jorge Guillén está num único volume sob o
título Cántico, que foi sendo aumentado a partir de várias edições. O poeta manteve a mesma
unidade temática e estilística ao longo dos trinta anos. A primeira edição, do ano de 1928,
tinha 75 poemas, que também foram publicados em revistas espanholas. A segunda edição, do
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ano de 1936, acrescentou mais 50 poemas, no entanto, foi dividida em cinco partes, sendo
assim distribuídas: Al aire de tu vuelo, Las horas situadas, El pájaro en la mano, Aquí mismo
e Pleno ser.
Na edição de 1945, Cántico já contava com 270 poemas. Manteve-se também a
distribuição em cinco partes, entretanto, incluiu-se uma subdivisão interna intitulada Fe de
vida. O poeta fez, inclusive, na última e definitiva edição, a mesma divisão, no entanto,
incluiu mais poemas, num total de 334. Guillén ao longo dessas edições altera a sequência de
poemas, já que vai encontrando novas afinidades entre eles. O poeta faz em 1950 uma
reedição, seguindo um quesito desde a terceira edição: inicia cada parte com um poema que
fala sobre o ―amanecer‖ e, fecha cada parte com um poema sobre o ―anoitecer, o sonho ou o
amor‖.
Sua outra obra chama-se Clamor, à qual atribuiu o subtítulo Tiempo de Historia.
Esta obra ele dividiu em três partes: Maremágnum (1957), … que van a dar a la mar (1960) e
A la altura de las circunstancias (1963).
Sua terceira obra, publicada em 1967, teve o nome de Homenaje, que o poeta
colocou como subtítulo Reunión de vidas. Esta obra contém 613 poemas agrupados em cinco
partes, como fez na obra Cántico, sob o título de Al margen, Atenciones, El centro, Alrededor,
e Variaciones, mas a título de epílogo, acrescentou mais uma parte, que intitulou Fin.
Em 1968, o poeta reuniu as três obras Cántico, Clamor e Homenaje em um único
volume e deu novo título Aire nuestro, como obra poética completa do autor.
Da sua fase mais madura, em 1980, reeditou em um único volume Hacia Cántico.
Sua obra mais recente foi Escritos de los años veinte. Publicou também El argumento de la
obra, em 1969, de grande importancia, pois aporta comentários, reflexões de sua poesia.
No seu poema Mas allá, após o despertar do sujeito poético, ainda se questiona
sobre si existe o nada, já que tudo fica ocultado pela beleza do dia, do Sol, desse despertar e
da vida, que o poeta compara ao regresso da alma ao corpo. O sujeito poético, depois disto,
compara a vida com os sonhos – e começa a observar tudo que está ao seu redor – agrade os
enigmas, pois estes lhe ajudam a emocionar-se, e finaliza com uma exaltação da perfeição do
universo e seus componentes, e dessa luz do Sol que nos ilumina.
O tema é a exaltação da perfeição do universo criado e todos seus pequenos
componentes contemplados em um dia qualquer depois de despertar-se. O poeta compara o
abrir dos olhos – depois de um longo tempo ou como se fosse a primeira vez a ver a luz do
dia.
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O poema está dividido em seis seções. Consta de uma introdução, onde já
encontramos o clímax no momento de levantar-se. No restante do poema, encontramos
descrições que fortalecem o tema. Segue o poema com a respectiva proposta de tradução:

MÁS ALLÁ

MAIS ALÉM
I

I

(El alma vuelve al cuerpo,
Se dirige a los ojos
Y choca.) – ¡Luz! Me invade
Todo mi ser. ¡Asombro!

(A alma volta ao corpo,
Dirige-se aos olhos
E choca.) Luz! Invade
Todo meu ser. Assombro!80

Intacto aún, enorme,
Rodea el tiempo. Ruidos
Irrumpen. ¡Cómo saltan
Sobre los amarillos

Intacto mais ainda, enorme,
Rodeia o tempo. Ruídos
Interrompem. Como saltam
Sobre os matizes dourados

Todavía no agudos
De un sol hecho ternura
De rayo alboreado
Para estancia difusa,

Ainda não agudos
De um sol feito ternura
De raio alvorecendo
Para travessia difusa,

Mientras van presentándose
Todas las consistencias
Que al disponerse en cosas
Me limitan, me centran!

Enquanto vão-se apresentando
Todas as consistências
Que ao disporem-se em coisas
Limitam-me, centram-me!

¿Hubo un caos? Muy lejos
De su origen, me brinda
Por entre hervor de luz
Frescura en chispas. ¡Día!

Houve um caos? Muito longe
De sua origem, brinda-me
Por entre fervor de luz
Frescor em chispas. Dia!

Una seguridad
Se extiende, cunde, manda.
El esplendor aploma
La insinuada mañana

Uma firmeza
Estende-se, cresce, comanda.
O esplendor apruma
A insinuada manhã.

Y la mañana pesa
Vibra sobre mis ojos,
Que volverán a ver
Lo extraordinario: todo.

E a manhã pesa,
Vibra sobre meus olhos,
Que voltarão a ver
O extraordinário: todo.

80

A imagem de abertura do poema é a de um homem que desperta e vai tomando consciência de seu ser. Os
elementos da natureza, como a luz, chamam esse ser/homem à realidade cotidiana.
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Todo está concentrado
Por siglos de raíz
Dentro de este minuto,
Eterno e para mí.

Tudo está concentrado
Por séculos de raiz
Dentro deste minuto,
Eterno e para mim.

Y sobre los instantes
Que pasan de continuo
Voy salvando el presente,
Eternidad en vilo.

E sobre os instantes
Que passam de contínuo
Vou salvando o presente,
Eternidade em transe81.

Corre la sangre, corre
Con fatal avidez.
A ciegas acumulo
Destino: quiero ser.

Corre o sangue, corre
Com fatal avidez.
Às cegas acumulo
Destino: quero ser.

Ser, nada más. Y basta.
Es la absoluta dicha.
¡Con la esencia en silencio
Tanto se identifica!

Ser, nada mais. E basta
Na absoluta dita.
Com a essência em silêncio
Tanto se identifica!

¡Al azar de las suertes
Únicas de un tropel
Surgir entre los siglos,
Alzarse con el ser,

Ao azar das sortes
Únicas de um tropel
Surgir entre os séculos,
Alçar-se com o ser,

Y la fuerza fundirse
Con la sonoridad
Más tenaz: sí, sí, sí,
La palabra del mar!

E à força fundir-se
Com a sonoridade
Mais tenaz: sim, sim, sim,
A palavra do mar!

Todo me comunica,
Vencedor, hecho mundo.
Su brío para ser
De veras real, en triunfo.

Tudo me comunica,
Vencedor, feito mundo,
Seu brio para ser
Deveras real, em triunfo.

Soy, más, estoy. Respiro.
Lo profundo es el aire.
La realidad me inventa,
Soy su leyenda. ¡Salve!

Sou, mais, estou. Respiro.
O profundo é o ar.
A realidade me inventa.
Sou sua lenda. Salve!

II
No, no, sueño. Vigor
De creación concluye
Su paraíso aquí:

II
Não, não sonho. Vigor
De criação conclui
Seu paraíso aqui:

81

A realidade do poeta está em transe. Isso indica um estado de agonia em suspense, alteração da sua
consciência intelectual. O poeta se vê em um estado de angústia diante de uma tensão imposta pela realidade.
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Penumbra de costumbre.

Penumbra de costume.

Y este ser implacable
Que se me impone ahora
De nuevo – vaguedad
Resolviéndose en forma

E este ser implacável
Que se me impõe agora
De novo – vaguidade
Resolvendo-se em forma

De variación de almohada,
En blancura de lienzo,
En mano sobre embozo,
En el tendido cuerpo

De variação de almofada
Em brancura de lenço
Com mão sobre embozo82
Com o estendido corpo

Que aún recuerda los astros
Y gravita bien – este
Ser avasallador
Universal, mantiene

Que ainda recorda os astros
E gravita bem – este
Ser, avassalador
Universal, mantém

También su plenitud
En lo desconocido:
Un más allá de veras
Misterioso, realísimo.

Também sua plenitude
No desconhecido
Um mais além da verdade
Misterioso, realíssimo.

III

III

¡Más allá! Cerca a veces,
Muy cerca, familiar,
Alude a unos enigmas.
Corteses, ahí están.

Mais ainda! Perto às vezes,
Muito perto, familiar
Alude a uns enigmas.
Corteses, aí estão.

Irreductibles, pero
Largos, anchos, profundos
Enigmas – en sus masas.
Yo los toco, los uso.

Irredutíveis, mas
Longos, anchos, profundos
Enigmas – em suas massas.
Eu os toco, os uso.

Hacia mi compañía
La habitación converge.
¡Qué de objetos! Nombrados,
Se allanan a la mente.

Paraminha companhia
O quarto converge.
Que objetos! Nomeados
Aplanam-se na mente.

Enigmas son y aquí
Viven para mi ayuda,
Amables a través
De cuanto me circunda

Enigmas são e aqui
Vivem para minha ajuda
Amáveis, através
De quanto me circunda

82

Parte de la sábana de arriba, doblada hacia fuera, en el extremo que toca la cara [...](NUEVO
DICCIONARIO ESENCIAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p.445). Optamos por manter no original por
não haver na língua de chegada um termo que se comunique imageticamente com o termo da língua de partida.
O termo se refere à dobra do lençol ou colcha de cama que fica do lado da cabeceira da cama.
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Sin cesar con la móvil
Trabazón de unos vínculos
Que a cada instante acaban
De cerrar su equilibrio.

Sem cessar com o móvel
Enlace de uns vínculos
Que a cada instante acabam
De cerrar seu equilíbrio

IV

IV

El balcón, los cristales,
Unos libros, la mesa.
¿Nada más esto? Sí,
Maravillas concretas.
Material jubiloso
Convierte en superficie
Manifiesta a sus átomos
Tristes, siempre invisibles.

A varanda, os cristais,
Uns livros, a mesa.
Nada mais isto? Sim,
Maravilhas concretas.
Material jubiloso
Converte, em superfície
Manifesta a seus átomos
Tristes, sempre invisíveis.

Y por un filo escueto,
O al amor de una curva
De asa, la energía
De plenitud actúa.

E por um fio sutil,
Ou ao amor de uma curva
De asa, energia
De plenitude atua

¡Energía o su gloria!
En mi dominio luce
Sin escándalo dentro
De lo tan real, hoy lunes.

Energia ou sua glória!
Em meu domínio reluz
Sem escândalo dentro
Do tão real, hoje lunes83

Y ágil, humildemente,
La materia apercibe
Gracia de Aparición:
Esto es cal, esto es mimbre.

Reajo, humildemente,
A matéria percebe
Graça da Aparição
Isto é cal, isto é mimbre.

V

V

Por aquella pared,
Bajo un sol que derrama,
Dora y sombrea claros
Caldeados, la calma

Por aquela parede,
Sob um sol que derrama,
Doura e sombreia claro,
Caldeados, a calma

Soleada varía.
Sonreído va el sol
Por la pared. ¡Gozosa
Materia en relación!

Ensolarada varia.
Rindo-se vai ao sol
Pela parede. Gozosa
Matéria em relação!

83

A realidade chama o poeta para um dia de segunda-feira. Um dia que estaria negado ao ócio desejado pelo
poeta, mas que a sua consciência o atormenta para que ele adquira ciência disso. Optamos por repetir o vocábulo
lunes para manter a poeticidade do termo de expressão única para se referir ao primeiro dia útil da semana, já
que em português o seu correspondente linguístico possui duas palavras, uma expressão composta: segundafeira.
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Y mientras, lo más alto
De un árbol – hoja a hoja
Soleándose, dándose,
Todo actual - me enamora.

E enquanto o mais alto
De uma árvore – folha a folha
Ensolarando-se, dando-se
Todo atual – me enamora

Errante en el verdor
Un aroma presiento,
Que me regalará
Su calidad: lo ajeno,

Errante no verdor
Um aroma presente
Que me regalará
Sua qualidade: o alheio,
O tão alheio que é
Além de si mesmo. Dádiva
De um mundo insubstituível:
Vou por ele a minha alma.

Lo tan ajeno que es
Allá en sí mismo. Dádiva
De un mundo irremplazable:
Voy por él a mi alma.
VI

VI

¡Oh perfección! Dependo
Del total más allá,
Dependo de las cosas.
Sin mí son y ya están.

Oh! Perfeição! Dependo
Total mais ainda,
Dependo das coisas.
Sem mim são e já estão

Proponiendo un volumen
Que ni soñó la mano,
Feliz de resolver
Una sorpresa en acto.

Propondo um volume
Que nem sonhou a mão,
Feliz de resolver
Uma surpresa em ato.

Dependo en alegría
De un cristal de balcón,
De ese lustre que ofrece
Lo ansiado a su raptor,

Dependo em alegria
De um cristal de varanda,
Desse esplendoroso que oferece
O ansiado a seu raptor

Y es de veras atmósfera
Diáfana de mañana,
Un alero, tejados,
Nubes allí, distancias.

E é deveras atmosfera
Diáfona da manhã,
Calha, telhados,
Nuvens ali, distâncias.

Suena a orilla de abril
El gorjeo esparcido
Por entre los follajes
Frágiles. (Hay rocío.)

Sonha ao final de abril
O gorjeio aparecido
Por entre as folhagens
Frágeis. (Há orvalho.)

Pero el día al fin logra
Rotundidad humana
De edificio y refiere
Su fuerza a mi morada.

Mas o dia enfim logra
Fatalidade humana
De edifício e refere
Sua força a minha morada.

Así va concertando,

Assim vai consertando
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Trayendo lejanías,
Que al balcón por países
De tránsito deslizan.

Trazendo distâncias,
Que às sacadas por países
De trânsito deslizam.

Nunca separa el cielo.
Ese cielo de ahora
– Aire que yo respiro –
De planeta me colma.

Nunca separa o céu.
Esse céu de agora
- Ar que eu respiro
De planeta me colma.

¿Dónde extraviarse, dónde?
Mi centro es este punto:
Cualquiera. ¡Tan plenario
Siempre me aguarda el mundo!

Onde estraviar-se, onde?
Meu centro é este ponto:
Qualquer. Tão plenário!
Sempre me aguarda o mundo!

Una tranquilidad
De afirmación constante
Guía a todos los seres,
Que entre tantos enlaces

Uma tranquilidade
De afirmação constante
Guia a todos os seres
Que entre tantos enlaces

Universales, presos
En la jornada eterna,
Bajo el sol quieren ser
Y a su querer se entregan

Universais, presos,
Na jornada eterna,
Sob o sol querem ser
E ao seu querer se entregam

Fatalmente, dichosos
Con la tierra y el mar
De alzarse a lo infinito:
Un rayo de sol más.

Fatalmente, ditosos
Com a terra e mar
De alçar-se ao infinito:
Um raio de sol mais.

Es la luz del primer
Vergel, y aún fulge aquí,
Ante mi faz, sobre esa
Flor, en ese jardín.

É a luz do primeiro
Horto, e ainda fulgura aqui,
Ante me faz, sobre essa
Flor, nesse jardim

Y con empuje henchido
De afluencias amantes
Se ahínca en el sagrado
Presente perdurable

E com impulso farto
De influências amantes
Se afinca no sagrado
Presente perdurável

Toda la creación,
Que al despertarse un hombre
Lanza la soledad
A um tumulto de acordes.

Toda criação,
Que ao despertar-se um homem
Lança a solidão
A um tumulto de acordes.

(Cántico, 1928-1950)

(Cântico, 1928-1950)

[Jorge Guillén. Obra Poética, Aliaza Editorial, Madrid, 1993, p. 33-39]
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EN PLENITUD

EM PLENITUDE

Después de aquella ventura
Gozada, y no por suerte
Ni error —mi sino es quererte,
Ventura, como madura
Realidad que me satura
Si de veras soy— después
De la ráfaga en la mies
Que ondeó, que se rindió,
Nunca el alma dice: no.
¿Qué es ventura? Lo que es.

Depois daquela ventura
Gozada e não por sorte
Nem erro – minha sina é querer-te
Ventura, como maduro
Realidade que me satura
Se deveras sou – depois
Da lufada na colheita
Que ondeou, que se rendeu
Nunca a alma diz: não
Que é ventura? O que é.

EL RUISEÑOR
Por don Luis

O ROUXINOL
Por84 dom Luis

El ruiseñor, pavo real
Facilísimo del pío,
Envía su memorial
Sobre la curva del río,
Lejos, muy lejos, a un día
Parado en su mediodía,
Donde un ave carmesí,
Cenit de una primavera
Redonda, perfecta esfera,
No responde nunca: sí.

O rouxinol, pavão real
Facilíssimo de pio,
Envia seu memorial
Sobre a curva do rio,
Longe, muito longe, a um dia
Parado em seu meio dia,
Onde uma ave carmesim
Apogeu da primavera
Redonda, perfeita esfera,
Não responde nunca: sim.

[Poesía de la Generación del 27. Jorge Guillén. Obra Poética. EDAF, Madrid, 2002, p. 108]

PASMO DEL AMANTE

ASSOMBRO DO AMANTE

¡Hacia ti que, necesaria,
Aun eres bella! (Blancura,
Si real, más imaginaria,
Que ante los ojos perdura
Luego de escondida por
El tacto.) Contacto. ¡Horror!
Esta plenitud ignora,
Anónima, a la belleza
¿En ti? ¿en quién? (Pero empieza
En sueño que rememora.)

Para ti, que, necessária
Ainda és bela! (Brancura;
Se real, mais imaginária,
Que ante os olhos perdura
Logo às escondidas
Pelo tato.) Contato. Horror!
Esta plenitude ignora,
Anônima à beleza
Em ti? Em quem? (Mas começa
Em sonho que rememora.)

84

O vocábulo ―Por‖ repete-se como no original e não evidencia autoria. O termo ―por‖ expressa em homenagem
ao poeta barroco Dom Luis de Gôngora.
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GALLO DEL AMANECER

GALO DO AMANHECER85

(Sombras aún. Poca escena.)
Arrogante irrumpe el gallo.
-Yo.
Yo.
Yo.
¡No, no me callo!
Y alumbrándose resuena,
Guirigay
De una súbita verbena:
- Sí.
Sí.
Sí.
¡Quiquiriquí!
- ¡Ay!
Voz o color carmesí,
Álzate a más luz por mí,
Canta, brilla,
Arrincóname la pena.

(Sombras ainda. Pequena cena)
Arrogante irrompe um galo86
-Eu.
Eu.
Eu.
Não, não me calo!
E alumbrando-se ressoa,
Gritaria
De uma súbita verbena:
-Sim.
Sim.
Sim.
Quiquiriquí87!
-Ai!
Voz ou cor carmesim,
Ergue-te com mais luz sobre mim,
Canta, brilha
Aparta-me a nostalgia.

Y ante la aurora amarilla
Le cresta se yergue:¡Sí!
(Hay cielo. Todo es escena.)

E ante a aurora amarela
A crista se ergue: sim!
(Há céu. Tudo é cena)

[Poesía de la Generación del 27. Jorge Guillén. Obra Poética. EDAF, Madrid, 2002, p. 113]

85

À leitura de Jorge Guillén para o motivo, poeticamente explorado nos versos seguintes, de um galo solitário a
configurar a manhã como metáfora da passagem lusco-fosca matutina do gradiente auroreal, sucessor da
escuridão da madrugada e antecessor da claridade da manhã, João Cabral de Melo Neto responde com a leitura
de Tecendo a manhã.
86
Um galo sozinho não tece uma manhã:/ ele precisará sempre de outros galos./ De um que apanhe esse grito
que ele/ e o lance a outro; de um outro galo/ que apanhe o grito que um galo antes/ e o lance a outro; e de
outros galos/ que com muitos outros galos se cruzem/ os fios de sol de seus gritos de galo,/ para que a manhã,
desde uma teia tênue,/ se vá tecendo, entre todos os galos.II/ E se encorpando em tela, entre todos,/se erguendo
tenda, onde entrem todos,/ se entretendendo para todos, no toldo/(a manhã) que plana livre de armação./A
manhã, toldo de um tecido tão aéreo /que, tecido, se eleva por si: luz balão. (MELO NETO, 2003, p.345)
87
Para a tradução deste verso, optou-se pela manutenção da onomatopeia do original; tanto por questão de ordem
metodológica, a fim de fazer a língua portuguesa ser atingida pela espanhola, quanto por questão de ordem
formal, a fim de conseguir uma expressão fonologicamente aproximada dos versos anteriores. Trata-se da
melhor comunicação entre língua de chegada e língua de partida, privilegiando o canto espanhol do galo como
sendo uma referência insubstituível na língua de chegada.
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EL HORIZONTE
Jorge Guillén

O HORIZONTE
Jorge Guillén

Riguroso horizonte.
Cielo y campo, ya idénticos,
son puros ya: su línea.

Rigoroso horizonte.
Céu e campo, já idênticos,
são puros já: sua linha.

Perfección. Se da fin
a la ausencia del aire,
de repente evidente.

Perfeição. Dá-se fim
à ausência do ar,
de repente evidente.

Pero la luz resbala
sin fin sobre los límites.
¡Oh perfección abierta!
Horizonte, horizonte
trémulo, casi trémulo
de su don inminente.
Se sostiene en un hilo
la frágil, la difícil
profundidad del mundo.

Mas a luz resvala
sem fim sobre os limites.
Oh, perfeição aberta!
Horizonte, horizonte
trêmulo, quase trêmulo
de seu dom iminente.
Se sustenta num fio
a frágil, a difícil
profundidade do mundo.

El aire estará en colmo
dorado, duro, cierto.
Transparencia cuajada.

O ar estará no alto
Dourado, duro, certo.
Transparência coalhada.

Ya el espacio se comba
dócil, ágil, alegre
sobre esa espera mía.

Já o espaço se curva
dócil, ágil, alegre
sobre essa espera minha.

[Poesía de la Generación del 27. Jorge Guillén. Obra Poética. EDAF, Madrid, 2002, p. 115]

AL MARGEN DE GÓNGORA

À MARGEM DE GÔNGORA

CÍRCULO

CÍRCULO

Haciendo círculos perfectos

Fazendo círculos perfeitos

Nos ahogas, cruel inmensidad.
Soñemos, alma, perfección de círculo.
Es el gran salvavidas. Respirad.

Nos afogas, cruel imensidão.
Sonhemos, alma, perfeição de círculo.
É o grande salva-vidas. Respirai.
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HISTORIA ABSTRACTA

HISTÓRIA ABSTRATA

Entre espinas crepúsculos pisando,

Entre espinhos crepúsculos pisando,

El victorioso historiador abstrae,
Y la fernandidad de San Fernando
Le solivianta mucho más que Aglae,
Estricto ser concreto así nefando.

O vitorioso historiador abstrai,
E na ―fernandidade‖ de São Fernando88
Incita-lhe muito mais que resplandece,
Estrito ser concreto assim nefando.

INTENSO OCTUBRE

INTENSO OUTUBRO

Tenedme, aunque es otoño, ruiseñores

Tenha-me, ainda que seja outono, rouxinóis

Se ha dorado la fronda y más aguda
Brilla en su amarillez que en sus verdores
Mientras ya poco a poco se desnuda.
Hay tiempo aún para que te enamores.

Dourou-se a folhagem e mais intensa
Brilha em sua amarelidez que em seus verdores
Enquanto pouco a pouco se despe.
Há tempo ainda para que te enamores.

[Poesía de la Generación del 27. Jorge Guillén. Obra Poética. EDAF, Madrid, 2002, p. 125]

A paixão pela poesia e do fazer poético através das travessias da tradução também
contagiou esse poeta, é o que se pode chamar de ―poesia tradução de poesia‖. Jorge Guillén
recriou o poema chamado Pecado Original, do poeta português Fernado Pessoa. Faz a
tradução baseado na teoria de Umberto Eco em Quase a mesma coisa:
Estabelecer a flexibilidade, a extensão do quase depende de alguns
critérios que são negociados preliminarmente. Dizer quase a mesma
coisa é um procedimento que se coloca, como veremos, sob o signo da
negociação (ECO, 2007, p. 10-11).
A ideia central da tradução vem como instrumento que nos remete ao universo
poético da leitura entre a língua de partida e língua de chegada, é a sonoridade da língua, a
imitação, barroca, no mais alto grau, o texto original é perpassado, é a melodia paralela.

88

Jesus Castañon, da Universidad de La Rioja – Espanha, fez um estudo sobre Guillén, no qual menciona a
afeição deste pela arquitetura gongoriana e sua proximidade com o poeta cordobês no aspecto estilístico. Ao
referir-se à ―fernandidade‖ de São Fernando, o faz com sentido irônico de uma História abstrata, absorta; de um
historiador extasiado.
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PECADO ORIGINAL

PECADO ORIGINAL

Ah, ¿quién escribirá la historia de lo que
podría haber sido?
Será esa, si alguien la escribe,
La verdadera historia de la humanidad.

Ah, quem escreverá a história do que poderia
ter sido?
Será essa, se alguém a escrever,
A verdadeira história da humanidade.

Lo que está es sólo el mundo verdadero, no es
nosotros, sólo el mundo;
Lo que no está somos nosotros, y la verdad está ahí.

O que há é só o mundo verdadeiro, não é nós,
só o mundo;
O que não há somos nós, e a verdade está aí.

Soy quien dije ser.
Somos todos quienes nos supusimos.
Nuestra realidad es lo que no conseguimos
nunca.

Sou quem falhei ser.
Somos todos quem nos supusemos.
A nossa realidade é o que não conseguimos
nunca.

¿Qué es de aquella nuestra verdad – el sueño
en la ventana de la infancia?
¿Qué es de aquella nuestra certeza – el
propósito en la mesa del después?

Que é daquela nossa verdade – o sonho à
janela da infância?
Que é daquela nossa certeza – o propósito à
mesa de depois?

Medito, la cabeza curvada contra las manos
sobrepuestas
Sobre el antepecho alto de la ventana del balcón,
Sentado de lado en una silla, después de cenar.

Medito, a cabeça curvada contra as mãos
sobrepostas
Sobre o parapeito alto da janela de sacada,
Sentado de lado numa cadeira, depois de jantar.

¿Qué es de mi realidad, que sólo tengo la vida? Que é da minha realidade, que só tenho a vida?
¿Qué es de mí, que soy sólo quien existo?
Que é de mim, que sou só quem existo?
¡Cuántos Césares fui!

Quantos Césares fui!

En el alma, y con alguna verdad;
En la imaginación, y con alguna justicia;
En la inteligencia, y con alguna razón –
¡Dios Mio! ¡Dios Mio! ¡Dios Mio!
¡Cuántos Césares fui!
¡Cuántos Césares fui!
¡Cuántos Césares fui!

Na alma, e com alguma verdade;
Na imaginação, e com alguma justiça;
Na inteligência, e com alguma razão –
Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!
Quantos Césares fui!
Quantos Césares fui!
Quantos Césares fui!

Jorge Guillén [Obra Poética, Aliaza Editorial,
Madrid,1993, p. 33-39]

Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa.
Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993), 299.

Jorge Guillén cultivou a métrica clássica – a décima, com menor frequência, o
soneto –, entretanto, escreveu seus poemas em estrofes de quatro versos heptassílabos com
rima assoante. A rigidez métrica e a limitação estrófica acabavam dando um freio à frase, que
não era discurssiva, como a de Salinas, mas que reduz brevemente os seus elementos
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substantivos. Com efeito, a abundância do nome, em especial o nome abstrato, e do adjetivo
substantivado – lo uno, lo claro, lo intacto –, a escassez do verbo (a palavra temporal por
definição: en alemán, Zeitwort) é instrumento exato do mundo extático, essencial, absoluto
que expressam, produzem uma sintaxe ―mínima y justa, construcción con bloques
yuxtapuestos, sin argamasa, como la del dos veces milenario acueducto de Segovia‖. (Guillén,
1999, p. 319).
Para Guillén, a poesia de Góngora é eminentemente arquitetónica, sua obra resulta
de intensas simetrias, de ordens e proporções. Góngora, de acordo com o poeta Jorge Guillén,
é o melhor ―poeta-arquitecto‖; em sua obra temos impecáveis ―edifícios de palavras‖. As
imagens e metáforas que são tecidas não são ornamentações superficiais; dizia Guillém, são
―mármol‖ poemático, é a escrita com concepção consciente da técnica, que resulta na arte
literária da poesia gongorina. É a ordem intelectual somada ao método sensorial dos
elementos. As ideias se desdobram, se contemplam, em comparações, cheias de contrastes e
antíteses, se expressam geometricamente, trazendo paralelismos: ―Todo es par, equivalente o
contradictorio‖ (Guillén,1999, p. 314). Escreve Guillén:
es la inteligencia con los sentidos quien tiende una red de relaciones entre los
objetos. Relaciones de carácter muy racional entre los objetos sensibles: ahí
está el quid de la poesía gongorina. [...] Ninguna ―impresión‖ ha originado
esa metáfora. Las afinidades [...] han sido descubiertas por los ojos y la
razón o, más bien, por los ojos de la razón. [...] De esta suerte ponen las
imágenes en contacto objetos muy remotos entre sí. La inteligencia abarca
más que las impresiones y las emociones, de raíz más reducidamente
personal. [...] La finura de los sentidos funciona con la finura de la
inteligencia. Lo abstracto y lo concreto viven contiguos o fundidos,
compensándose lo uno con lo otro (GUILLÉN, 1999, p. 318-319).

Guillén, sem dúvida, faz essa reflexão à poética conceptista do século XVII, que é
a base fundamental para a comprensão de Góngora na crítica contemporánea. Essa teoria do
conceito, Guillén faz com frequencia certa reflexão em sua obra, na parte de ―Notas para una
edición‖, de 1925.
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Figura 12: Pedro Salinas. Disponível em: www.biografiasyvidas.com/.../s/salinas_pedro.htm. Acesso
em: 30 mai. 2013

PEDRO SALINAS
Madri, 27 de novembro de 1891 – Boston, 4 de dezembro de 1951.
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5.4 Pedro Salinas
Alguna generación ha encontrado en la poesía de
Salinas el tono que respondía a su intimidad, y a la
vez ha descubierto en ella recursos expresivos de
su amor vivido.
Julián Marías

Poeta de Madri, estudou Filosofia e Letras na Universidad Central, foi leitor de
espanhol na Sorbonne entre 1914 a 1917. Desde cedo teve uma predileção pela poesia. Em
1911, publica seus primeiros poemas na revista Prometeo. Em 1913, traduziu alguns textos
para a antologia La poesia francesa contemporânea, de Díez Canedo e F. Fortún. Casou com
Margarita Bonmatí, e as cartas que o poeta lhe escrevia foram publicadas, em 1984, pela
Alianza Editorial. Em 1918, recebeu a cátedra de literatura da Universidad de Sevilla, lá
permaneceu durante oito anos, contribuindo grandemente com alguns poetas andaluzes, sobre
seu apreço pelo teatro Moraleda especifica:
El gusto y el interés de Pedro Salinas por el teatro es una constante en la vida
del poeta. Cierto es que sus catorce piezas teatrales se desarrollan en el
último cuarto de su vida, pero no sucede así con su vocación, mucho más
temprana de lo que a priori podríamos suponer (MORALEDA, 1993, p.
162).

No ano de 1926, volta a Madri, colaborou com o Centro de Estudos Históricos,
dirigido por Menéndez Pidal. Em 1932, fundou a revista Índice Literário, com o objetivo de
informar os hispanistas das novidades literárias espanholas. Sua proposta de reunir os
―amigos del 27‖ se faz presente quando Vega89 (2013), afirma:
Por otra parte, en estas fechas comienzan sus primeras colaboraciones en la
revista España, coincidiendo con la entrada en la dirección de la revista de
Araquistáin. En esta redacción se reunía un círculo de intelectuales
importantes (destacamos su amistad con Díez Canedo y Ortega y Gasset), en
el que una de las discusiones más frecuentes trataba ―la importancia del cine
sobre el teatro y las distintas corrientes poéticas‖.

Teve muito prestígio na Facultad de Filosofía y Letras, por volta do ano de 1935,
(VEGA apud MORALEDA, 1993, p. 159) nos afirma:

89

Benítez Vega, Yolanda (2013). Pedro Salinas y el teatro desde dentro. Revista de Humanidades, n. 20, artículo
1, ISSN 2340-8995. Disponível em: http://www.revistadehumanidades.com/articulos/36-pedro-salinas-y-elteatro-desde-dentro. Nessa citação percebemos que as reuniões eram muito frequentes, discussões acerca da
literatura (temas, gêneros, novas propostas, publicações de ensaios) de um grupo de poetas, que hoje chamamos
de ―generación del 27‖.
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En esos años [1935], la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universitad de
Madrid contaba con los profesores de enorme prestigio, entre ellos, Pedro
Salinas o Lafuente Ferrari, Américo Castro, Sánchez Albonoz, Menéndez
Pidal, Obermaier, García Morente, Gaos, Zubiri, Besteiro, Zaragueta, Asin
Palacios.

Também foi secretário da Universidad Internacional de Santander, entre os anos
de 1933 e 1936. A partir dessa data, sai da Espanha para onde não mais regressará, viaja a
Massachusetts como professor visitante; em 1939, vai a Baltimore ministrar aulas e, por fim
na Universidad de Río Piedras, em Porto Rico. Foi conferencista e professor, percorrendo
muitas outras universidades. Sobre o panorama da Espanha no ano de 1930, diz Pedro
Salinas:
1930 es el último año de la Dictadura del General Primo de Rivera. La falta
de tiempo y de dinero, el agobio por la baja calidad de la vida cotidiana de
Madrid y la desolación del panorama colectivo a nivel nacional le llevarán a
un estado de ánimo en el que nada es posible (SALINAS, 1992, p. 113-114).

O poeta morreu em Boston, no ano de 1951, mas descansa em San Juan, em Porto
Rico.

Obra Poética

A produção literária de Pedro Salinas abarca todos os gêneros: poesia, narrativa,
teatro, ensaio. No entanto, é na poesia onde sua personalidade alcança seu máximo
significado e uma maior capacidade de expressão, que os estudiosos e, especialmente seu
amigo Jorge Guillén, dividem em três grandes etapas, representadas cada uma delas por três
livros poéticos.
Assim, a primeira etapa corresponde, após um período inicial, entre 1923 a 1931,
os livros Presagios (1923), Seguro azar (1929) e Fábula y signo (1931), amadureceram este
poeta para sua segunda etapa, o que Guillén chama de ―ciclo verdadeiro‖, formado por suas
obras mais valiosas: La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936) e Largo lamento
(publicação completa em 1975). A terceira etapa deste autor teve seu início na década de
1940, onde publicou El Contemplado (1946), Todo más claro y otros poemas (1949) e
Confiança (publicação póstuma em 1955).
Em sua trilogia, Pedro Salinas consegue o patamar de um dos mais destacados
poetas amorosos espanhóis de todos os tempos. Com efeito, a trilogia canta a relação do poeta
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com a amada, o argumento de uma história amorosa que vai da plenitude à ausência, e daí a
ruptura, com um final patético representado no terceiro livro. Em La voz a ti debida
representa a ascensão vital e esperançosa da paixão amorosa; em Razón de amor vem a
consequência desse grande amor e sua sustentação; enquanto que em Largo lamento, escrito
na América, representa a ruptura, o distanciamento e o reencontro impossível.
Na América escreve El Contemplado, marca a solidão, o exílio e a permanente
relação do poeta com a realidade, inspirado no mar de Porto Rico e as reações do solitário
perante a contemplação; publica também Todo más claro y otros poemas, que traz o grito do
homem contemporâneo diante de uma sociedade que produz armas que destroem a natureza.
Juan Marichal tem o seguinte conceito do poeta:
Yo diría que Pedro Salinas era un hombre a la vez abierto y tímido,
extraordinariamente expansivo y, sin embargo, cerradamente pudoroso. Es
verdad que en todas las tierras de lengua castellana se dan paralelamente
estas dos tendencias, aparentemente opuestas, en muchos, muchísimos
hombres. Pero en Salinas quizá las dos características tomaban rasgos
extremados, porque pocos españoles habrá habido más expansivos, más
abiertos de su persona y, sin embargo, pocos hombres españoles habrá
también habido más íntimamente pudorosos.

O tema do mar é recorrente na poesia de Salinas. O poema ―La concha‖
representa o mar de Santa Pola ou de Torrevieja, que encontra logo as margens o objeto que
lhe traz contemplação – a concha marinha. Consegue transmitir aqui a inspiração de reviver a
forma e as cores dessa criatura mítica e venerada, símbolo do tempo sobre o tempo.
Encontramos representada na concha o reviver do mito clássico, o nascimento de Venus, que
surgiu de uma concha, a presença da beleza, e essa visão de eternidade perpétua também
remete à beleza e à lenda. Do ponto de vista linguístico, o poema tem riqueza de adjetivos,
acumulação cromática e elementos da natureza, com enumerações que abrilhantam o clima
poético.

LA CONCHA

A CONCHA

Tersa, pulida, rosada
¡cómo la acariciarían,
Sí, mejilla de doncella!

Tersa, polida, rosada
como a acariciariam,
Se, maçãs de donzela!

Entreabierta, curva, cóncava,
su albergue, encaracolada,
mi mirada se hace dentro.
Azul, rosa, malva, verde,

Entreaberta, curva, côncava,
seu albergue, encaracolada,
minha mirada se faz dentro.
Azul, rosa, malva, verde,
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tan sin luz, tan irisada,
tardes, cielos, nubes, soles,
crepúsculos me eterniza.

tão sem luz, tão irisada,
tardes, ceus, nuvens, sois,
crepúsculos me eternizam.

En el óvalo de esmalte
rectas sutiles, primores
de geometría en gracia,
la solución le dibujan,
sin error, a aquel problema
propuesto
en lo más hondo del mar.

No óvalo de esmalte
retas sutis, primores
de geometria em graça,
a solução lhe desenham,
sem erro, a aquele problema
proposto
no mais fundo do mar.

Pero su hermosura, inútil,
nunca servirá. La cogen,
la miran, la tiran ya.
Desnuda, sola, bellísima
la venera, eco de mito,
de carne virgen, de diosa,
su perfección sin amante
en la arena perpetúa.
(Seguro azar, 1929)

Mas sua formosura, inútil,
nunca servirá. Pegam-na,
a olham, atiram-na já.
Desnuda, só, belíssima
a venera, eco de mito,
de carne virgem, de deusa,
sua perfeição sem amante
na areia se perpetua.
(Seguro azar, 1929)

FE MÍA

FÉ MINHA

No me fío de la rosa
de papel,
tantas veces que la hice
yo con mis manos.
Ni me fío de la otra
rosa verdadera,
hija del sol y sazón,
la prometida del viento.
De ti que nunca te hicieron,
De ti me fío, redondo
Seguro azar.
(Seguro azar, 1929)

Não me fio da rosa
de papel,
tantas vezes que a fiz
eu com minhas mãos.
Nem me fío da outra
rosa verdadeira,
filha do sol e sazão90,
a prometida do vento.
De ti que nunca te fizeram,
De ti me fio, redondo
Seguro azar.
(Seguro azar, 1929)

[QUÉ ALEGRÍA, VIVIR]

[QUE ALEGRIA, VIVER]

Qué alegría, vivir
Sintiéndose vivido.
Rendirse

Que alegria, viver
Sentindo-se vivido.
Render-se

90

sazão / sa.zão sf (lat satione) 1 Estação do ano. 2 Época do ano durante a qual comumente é executada
determinada atividade agrícola: Sazão das sementeiras, da ceifa, da vindima etc. 3 Terreno propício para alguma
coisa; conjuntura, ensejo, oportunidade, quadra favorável. Disponível em:<http://www.priberam.pt/dlpo/>.
Acesso em 20 jun 2013.
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a la gran certidumbre, oscuramente,
de que otro ser, fuera de mí, muy lejos,
me está viviendo.
Que cuando los espejos, los espías,
azogues, almas cortas, aseguran
que estoy aquí, yo, inmóvil,
con los ojos cerrados y los labios,
negándome al amor
de la luz, de la flor y de los nombres,
la verdad trasvisible es que camino
sin mis pasos, con otros,
allá lejos, y allí
estoy besando flores, luces, hablo.
Que hay otro ser por el que miro el mundo
porque me está queriendo con sus ojos.
Que hay otra voz con la que digo cosas
no sospechadas por mi gran silencio;
y es que también me quiere con su voz.
La vida – ¡ qué transporte ya! – , ignorancia
de lo que son mis actos, que ella hace,
en que ella vive, doble, suya y mía.
Y cuando ella me hable
de un cielo oscuro, de un paisaje blanco,
recordaré
estrellas que no vi, que ella miraba,
y nieve que nevaba allá en su cielo.
Con la extraña delicia de acordarse
de haber tocado lo que no toqué
sino con esas manos que no alcanzo
a coger con las mías, tan distantes.
Y todo enajenado podrá el cuerpo
descansar, quieto, muerto ya. Morirse
en la alta confianza
de que este vivir mío no era sólo
mi vivir: era el nuestro. Y que me vive
otro ser por detrás de la no muerte.
(La voz a ti debida, 1933)

à grande certeza, obscuramente,
de que outro ser, fora de mim, muito longe,
está vivendo.
Que quando os espelhos, os espiões,
azougues, almas curtas, asseguram
que estou aqui, eu, imóvel,
com os olhos fechados e os lábios,
negando-me ao amor
da luz, da flor e dos nomes,
a verdade transvisível é que caminho
sem meus passos, com outros,
lá longe, e alí
estou beijando flores, luzes, falo.
Que há outro ser no qual olho o mundo
porque me está querendo com seus olhos.
Que há outra voz com a que digo coisas
não suspeitas por meu grande silêncio;
eé que também me quer com sua voz.
A vida – que transporte já! – , ignorância
do que são meus atos, que ela faz,
em que ela vive, dupla, sua e minha.
E quando ela me fale
de um ceu escuro, de uma paisagem blanca,
recordarei
estrelas que não vi, que ela olhava,
e neve que nevava lá em seu ceu.
Com a estranha delícia de se lembrar
de haber tocado o que não toquei
senão com essas mãos que não alcanço
a pegar com as minhas, tão distantes.
E todo alienado poderá o cuerpo
descansar, quieto, morto já. Morrer
na alta confiança
de que este viver meu não era somente
meu viver: era o nosso. E que vive
outro ser por trás da não morte.
(A voz a ti devida, 1933)

[PENSAR EN TI ESTA NOCHE]

[PENSAR EM TI ESTA NOITE]

Pensar en ti esta noche
No era pensarte con mi pensamiento,
yo solo, desde mí. Te iba pensando
conmigo extensamente, el ancho mundo.

Pensar em ti esta noite
Não era pensar com meu pensamento,
eu sozinho, desde mim. Ia pensando em ti
comigo extensamente, o amplo mundo.

El gran sueño del campo, las estrellas,
callado el mar, las hierbas invisibles,
sólo presentes en perfumes secos,

O grande sonho do campo, as estrelas,
calado o mar, as ervas invisíveis,
somente presentes em perfumes secos,
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todo,
de Aldebarán al grillo te pensaba

todo,
de Aldebarán ao grilo te pensaba

¡Qué sosegadamente
se hacía la concordia
entre las piedras, los luceros,
el agua muda, la arboleda trémula,
todo lo inanimado,
y el alma mía
dedicándolo a ti! Todo acudía
dócil a mi llamada, a tu servicio,
ascendido a intención y a fuerza amante.
Concurrían las luces y las sombras
a la luz de quererte; concurrían
el gran silencio, por la tierra, plano,
suaves voces de nube, por el cielo,
al cántico hacia ti que en mí cantaba.
Una conformidad de mundo y ser,
de afán y tiempo, inverosímil tregua,
se entraba en mí, como la dicha entra
cuando llega sin prisa, beso a beso.
Y casi
dejé de amarte por amarte más,
en más que en mí, confiando inmensamente
ese empleo de amar a la gran noche
errante por el tiempo y ya cargada
de misión, misionera
de un amor vuelto estrellas, calma, mundo,
salvado ya del miedo
al cadáver que queda si se olvida.
(Razón de amor, 1936)

Que sosegadamente
se fazia a concórdia
entre as pedras, os luzeiros,
a água muda, o arvoredo trêmulo,
todo o inanimado,
e a alma minha
dedicando-lhe a ti! Tudo acudia
dócil à minha chamada, a teu serviço,
elevado a intenção e a força amante.
Concorriam as luzes e as sombras
à luz de querer-te; concorriam
o grande silêncio, pela terra, plano,
suaves vozes de nuvem, pelo ceu,
ao cântico para ti que em mim cantava.
Uma conformidade de mundo e ser,
de afã e tempo, inverossímil trégua,
entrava em mim, como a felicidade entra
quando chega sem pressa, beijo a beijo.
E quase
deixei de amar-te por amar-te mais,
mais que em mim, confiando imensamente
esse emprego de amar a grande noite
errante pelo tempo e já carregada
de missão, missioneira
de um amor como estrelas, calma, mundo,
salvo já do medo
o cadáver que fica se o esquecemos.
(Razão de amor, 1936)

LA MEMORIA EN LAS MANOS

A MEMÓRIA NAS MÃOS

Hoy son las manos la memoria.
El alma no se acuerda, está dolida
de tanto recordar. Pero en las manos
queda el recuerdo de lo que han tenido.

Hoje são as mãos a memória.
A alma não se lembra, está dolorida
de tanto recordar. Mas nas mãos
fica a recordação do que tiveram.

Recuerdo de una piedra
que hubo junto a un arroyo
y que cogimos distraídamente
sin darnos cuenta de nuestra ventura.
Pero su peso áspero,
sentir nos hace que por fin cogimos
el fruto más hermoso de los tiempos.
A tiempo sabe
el peso de una piedra entre las manos.

Recordação de uma pedra
que havia junto a um arroio
e que pegamos distraidamente
sem nos dar conta de nossa aventura.
Mas seu peso áspero,
sentir nos faz que por fim pegamos
o fruto mais formoso dos tiempos.
Em tempo se sabe
o peso de uma pedra entre as mãos.
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En una piedra está
la paciencia del mundo, madurada
despacio.
Incalculable suma
de días y de noches, sol y agua
la que costó esta forma torpe y dura
que acariciar no sabe y acompaña
tan sólo con su peso, oscuramente.
Se estuvo siempre quieta,
sin buscar, encerrada,
en una voluntad densa y constante
de no volar como la mariposa,
de no ser bella, como el lirio,
para salvar de envidias su pureza.
¡Cuántos esbeltos lirios, cuántas gráciles
libélulas se han muerto, allí, a su lado
por correr tanto hacia la primavera!
Ella supo esperar sin pedir nada
más que la eternidad de su ser puro.
Por renunciar al pétalo, y al vuelo,
está viva y me enseña
que un amor debe estarse quizá quieto,
muy quieto,
soltar las falsas alas de la prisa,
y derrotar así su propia muerte.

Em uma pedra está
a paciência do mundo, amadurecida
devagar.
Incalculável soma
de dias e de noites, sol e água
a que costou esta forma torpe e dura
que acariciar não sabe e acompanha
tão somente com seu peso, obscuramente.
Esteve sempre quieta,
sem buscar, encerrada,
em uma vontade densa e constante
de não voar como a mariposa,
de não ser bela, como o lírio,
para salvar das envejas sua pureza.
Quantos esbeltos lírios, quantas graças
libélulas morreram, alí, a seu lado
por correr tanto até a primavera!
Ela soube esperar sem pedir nada
mais que a eternidade de seu ser puro.
Por renunciar a pétala, e ao voo,
está viva e me ensina
que um amor deve estar quiçá quieto,
muito quieto,
soltar as falsas asas da pressa,
e derrotar assim sua própria morte.

También recuerdan ellas, mis manos,
haber tenido una cabeza amada entre sus
palmas.
Nada más misterioso en este mundo.
Los dedos reconocen los cabellos
lentamente, uno a uno, como hojas
de calendario: son recuerdos
de otros tantos, también innumerables
días felices,
dóciles al amor que los revive.
Pero al palpar la forma inexorable
que detrás de la carne nos resiste
las palmas ya se quedan ciegas.
No son caricias, no lo que repiten
pasando y repasando sobre el hueso:
son preguntas sin fin, son infinitas
angustias hechas tactos ardorosos.
Y nada les contesta: una sospecha
de que todo se escapa y se nos huye
cuando entre nuestras manos lo
oprimimos
nos sube del calor de aquella frente.
La cabeza se entrega. ¿Es la entrega

Também recordam elas, minhas mãos,
ter tido uma cabeça amada entre suas
palmas.
Nada mais misterioso neste mundo.
Os dedos reconhecem os cabelos
lentamente, um a um, como folhas
de calendário: são recordações
de outros tantos, também inumeráveis
dias felizes,
dóceis ao amor que os revive.
Mas ao apalpar a forma inexorável
que detrás da carne nos resiste
as palmas já ficam cegas.
Não são carícias, não o que repetem
passando e repassando sobre o osso:
são perguntas sem fim, são infinitas
angústias feitas tatos ardorosos.
E nada lhes responde: uma suspeita
de que tudo se escapa efoge
quando entre nossas mãos o
oprimimos
nos sobe o calor daquela frente.
A cabeça se entrega. É a entrega absoluta?
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absoluta?
El peso en nuestras manos lo insinúa,
los dedos se lo creen,
y quieren convencerse: palpan, palpan.
Pero una voz oscura tras la frente,
-¿nuestra frente o la suya?nos dice que el misterio más lejano,
porque está allí tan cerca, no se toca
con la carne mortal con que buscamos
allí, en la punta de los dedos,
la presencia invisible.
Teniendo una cabeza así cogida
nada se sabe, nada,
sino que está el futuro decidiendo
o nuestra vida o nuestra muerte,
tras esas pobres manos engañadas
por la hermosura de lo que sostienen.
Entre unas manos ciegas
que no pueden saber. Cuya fe única
está en ser buenas, en hacer caricias
sin casarse, por ver si así se ganan
cuando ya la cabeza amada vuelva
a vivir otra vez sobre sus hombros,
y parezca que nada les queda entre las
palmas,
el triunfo de no estar nunca vacías.
(Largo lamento, 1975)

O peso em nossas mãos o insinua,
os dedos o creem,
e querem convencer-se: apalpam,
apalpam.
Mas uma voz escura depois da fronte,
-nossa fronte ou a sua?
-nos diz que o mistério mais distante,
porque está ali tão perto, não se toca
com a carne mortal com que buscamos
ali, na ponta dos dedos,
a presença invisível.
Tendo uma cabeça assim pega
nada se sabe, nada,
senão que está o futuro decidindo
ou nossa vida ou nossa morte,
após essas pobres mãos enganadas
pela formosura do que sustentam.
Entre umas mãos cegas
que não podem saber. Cuja fé única
está em ser boas, em fazer carícias
sem se casar, por ver se assim se ganham
quando já a cabeça amada volte
a viver outra vez sobre seus ombros,
e pareça que nada lhes fica entre as
palmas,
o triunfo de não estar nunca vazias.
(Longo lamento, 1975)
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Figura 13: Dámaso Alonso. Disponível em: www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alonso.htm. Acesso em: 30 mai.
2013.

DÁMASO ALONSO
Madri, 3 de Outubro de 1898- 25 de Janeiro de 1990.
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5.5 Dámaso Alonso
“Veinte años tienes – hoy me dijeveinte años tienes, Dámaso.
Y los novios pasaban por la calle,
cogidos, cogiditos de la mano
Y me puse a leer un libro viejo
y a escribir unos versos, donde canto
el amor y la dicha de ser joven
cuando hace sol, florido el campo”.
Dámaso Alonso

Dámaso Alonso nasceu em Madri, foi educado no Colegio Jesuíta de Nuestra
Señora del Recuerdo de Chamartín. Aos 18 anos, já descobre seu entusiasmo pela poesia de
Rubén Darío, e também é leitor de Juan Ramón Jiménez e de Antonio Machado. Considera-se
membro da Geração de 27, também costuma enquadrar-se na primeira geração da poesia pósguerra. Licenciado em Direito e em Filosofia e Letras, formou-se no Centro de Estudos
Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal e tomou parte ativa nas atividades da Resi
dirigida pelo krausistaAlberto Jiménez Fraud.
Ali conheceu Federico García Lorca, Luis Buñuel, Pepín Belo e Salvador Dalí;
em 1917, também conhecera durante umas férias Vicente Aleixandre, que será seu grande
amigo e com o qual conviverá na Espanha franquista. Colaborou na Revista de Occidente e
em Los Cuatro Vientos, e reivindicou a segunda etapa, a ―culterana‖, da poesia de Luis de
Góngora, elaborando, para explicá-la, uma grande teoria da expressão poética denominada
Estilística. Fez uma edição crítica de Soledades (1927) desse poeta, acompanhada de uma
paráfrase explicativa do mesmo. Mais tarde publicaria outras edições e estudos sobre esse
autor. Ensinou em Oxford dois anos e depois foi catedrático da Universidade de Valencia e
posteriormente de Filología Românica na Universidade de Madri. Em 1948, foi eleito
membro da Real Academia da História. Também recebeu o Prêmio Cervantes em 1978.
Morreu de um enfarto em 1990.
O poema a seguir é ―Insomnio‖, escrito por Dámaso Alonso em 1940, quando
tinha o poeta 42 anos de idade e não 45 como afirma no verso 2. Foi o poema inspirado numa
notícia da época, que informava ter a cidade de Madri atingido a cifra demográfica de um
milhão de habitantes. O poeta demonstra pura angústia pessoal ao indagar: ―por qué se
pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid‖.
Damaso de forma irônica substitui o vocábulo ―habitantes‖ por ―cadáveres‖. Este
tema remete ao artigo ―El día de defuntos de 1836‖, no qual Larra faz uma crítica de caráter
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social, e de forma especial diz: ―Madri é o cemitério. Mas um vasto cemitério, onde cada casa
é a tumba de uma família; cada rua, o sepulcro de um acontecimento; cada coração, a urna
cinerária de uma esperança ou de um desejo‖.
Dámaso apresenta a própria miséria, a podridão do homem desnudo, colocado sob
um realismo ―casi brutal‖, assim comenta CANOS (1973, p. 107): ―Quienes busquen en la
poesía el ritmo fácil, la risueña pirueta, la música adormecedora, la canción, em fin, plácida
y satisfecha, que no coja en sus manos estos terribles y frenéticos Hijos de la ira‖.
Verdadeiramente, são versos terríveis, porém belos, que ressoam como furacões devastadores
e representam a angústia do homem contemporâneo.
De: Hijos de la ira91 -1944
INSOMNIO
Madrid es una ciudad de más de un millón
de cadáveres (según las últimas
estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me
[incorporo en este nicho en el que hace 45
[años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al
huracán, o ladrar los perros, o fluir
blandamente la luz de la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el
furacán,
[ladrando como un perro enfurecido,
fluyendo como la leche de la ubre caliente
de una gran vaca amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios,
[preguntándole por qué se pudre lentamente
mi alma,
por qué se pudren más de un millón de
[cadáveres en esta ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren
[lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con
nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes
rosales del día, las tristes azucenas letales
de tus noches?

De: (Filhos da ira - 1944)
INSÔNIA
Madri é uma cidade de mais de um milhão
de cadáveres (segundo as últimas
estatísticas).
Às vezes de noite eu me viro e me
[incorporo neste túmulo no qual faz 45 anos
[que apodreço,
e passo longas horas ouvindo o gemer do
furacão, ou o latir dos cachorros, ou surgir
levemente a luz da lua.
E passo longas horas gemendo como o
furacão,
[latindo como um cachorro enfurecido,
fluindo como o leite da ubre quente
de uma grande vaca amarela.
E passo longas horas perguntando a Deus,
[perguntando por que apodrece lentamente a
minha alma,
por que apodrecem mais de um milhão de
[cadáveres nesta cidade de Madri,
por que bilhões de cadáveres apodrecem
[lentamente no mundo.
Diga-me: - Qual horta queres adubar com a
nossa podridão?
Temes que sequem os teus grandes roseirais
do dia, as tristes açucenas letais
de tuas noites?

91

Os poemas ―Insomnio‖ e ―Preparativos de viaje” integram a coletânea Hijos de la ira (1944) e é um dos
mais representativos da fase pós-guerra de Dámaso Alonso. Poesia existencial, observa-se aí a angústia do
homem diante do tempo e da morte em imagens isoladas (Tremendismo). A perspectiva do poeta diante do
mundo fez da obra uma referência para a nova geração.
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Nesta obra Hijos de la Ira (1944), Dámaso Alonso expressa sobretudo um grito
destroçado ante a crueldade, o ódio, a injustiça e a podredumbre que assola a sociedade
espanhola no pós-guerra. Ademais, nesse poema Insomnio, há uma série de perguntas sobre o
sentido da vida, sobre a mísera condição humana. O poema deixa a poesia pura, surrealista, e
se inicia com uma poesia desarraigada, dramática quanto à questão humana e existencial do
pós-guerra.

PREPARATIVOS DE VIAJE

PREPARATIVOS DA VIAGEM

Unos
se van quedando estupefactos,
mirando sin avidez, estúpidamente, más allá,
cada vez más allá,
hacia la otra ladera

Uns
vão ficando estupefatos,
olhando sem avidez, estupidamente, mais
além, cada vez mais além,
para o outro lado.

Otros
voltean la cabeza a un lado y otro lado,
sí, la pobre cabeza, aún no vencida,
casi
con gesto de dominio,
como si no quisieran perder la última página
[de un libro de aventuras,
casi con gesto de desprecio
cual si quisieran
volver con despectiva indiferencia las
[espaldas
a una cosa apenas si entrevista,
mas que no va con ellos.

Outros
viram a cabeça de um lado para outro,
sim, a pobre cabeça, ainda não vencida,
quase
com gesto de domínio,
como si não quisessem perder a última
[página de um livro de aventuras,
quase com gesto de desprezo
como se quisessem
voltar as costas com indiferente enfado
a algo meio percebido,
mas que não os acompanha.

Hay algunos
que agitan con angustia los brazos por fuera
[del embozo,
cual si en torno a sus sienes espantaran
[tozudos moscardones azules
o cual si bracearan en un agua densa,
[poblada de invisibles medusas.

Há alguns
que agitam com angústia os braços para fora
[do obscuro,
como se em torno de suas têmporas
[espantassem obstinadas varejeiras azuis
ou como se nadassem em uma água densa,
[povoada de invisíveis medusas.

Otros maldicen a Dios,
escupen al Dios que los hizo
y las cuerdas heridas de sus chillidos acres
atraviesan como una pesadilla las salas
[insomnes del hospital,
hacen oscilar como viento sutil
las alas de las tocas

Outros amaldiçoam Deus,
cospem no Deus que os fez
e as cordas feridas de seus gritos acres
atravessam como um pesadelo as salas
[insones do hospital,
fazem oscilar como vento sutil
as asas das toucas

131

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

y cortan el torpe vaho del cloroformo.

e cortam a torpe exalação do clorofórmio.

Algunos llaman con débil voz
a sus madres
las pobres madres, las dulces madres
entre cuyas costillas hace ya muchos años
[que se pudren las tablas del ataúd.

Alguns chamam com tênue voz
as suas mães
as pobres mães, as doces mães
entre suas costelas há muitos anos
[apodrecem as tábuas do ataúde.

Y es muy frecuente
que el moribundo hable de viajes largos,
de viajes por transparentes mares azules, por
[archipiélagos remotos,
y que se quiera arrojar del lecho
porque va a partir el tren, porque ya zarpa el
barco.
(Y entonces se les hiela el alma
a aquellos que rodean al enfermo. Porque
[comprenden.)

E é muito frequente
que o moribundo fale de longas viagens,
de viagens por transparentes mares azuis, por
[arquipélagos remotos,
e que se queira jogar do leito
porque vai partir o trem, porque já zarpa
o barco.
(E então gela-se a alma
daqueles que rodeiam o enfermo. Porque eles
[compreendem.)

Y hay algunos, felices,
que pasan de un sueño rosado, de un sueño
[dulce, tibio y dulce,
al sueño largo y frío.
Ay, era ese engañoso sueño,
cuando la madre, el hijo, la hermana
han salido con enorme emoción, sonriendo,
[temblando, llorando,
han salido de puntillas,
para decir: ―¡Duerme tranquilo, parece que
[duerme muy bien!‖
Pero, no: no era eso.

E há alguns, felizes,
que passam de um sonho rosado, de um
[sonho suave, tépido e suave,
ao sonho longo e frio.
Ah, esse era o sonho enganador,
quando a madre, o filho, a irmã
saíram com enorme comoção, sorrindo,
[tremendo, chorando,
saíram na ponta dos pés,
para dizer: ―Dorme tranquilo, parece
[dormir muito bem!‖
Mas, não: não era isso.

Oh sí; las madres lo saben muy bien: cada
[niño se duerme de una manera distinta...

Oh sim; as mães sabem disso muito bem:
[cada criança dorme de uma maneira
diferente...

Pero todos, todos se quedan
con los ojos abiertos.
Ojos abiertos, desmesurados en el espanto
[último,
ojos en guiño, como una soturna broma,
[como una mueca ante un panorama
grotesco,
ojos casi cerrados, que miran por fisura, por
[un trocito de arco, por el segmento inferior
[de las pupilas.

Mas todos, todos ficaram
com os olhos abertos.
Olhos abertos, desmesurados no espanto
[último,
olhos piscando, como um lúgubre gracejo,
[como uma careta ante um cenário grotesco,
olhos quase fechados, como a espiar por um
[fenda, por um tiquinho da curvatura,
[pela parte inferior das pupilas.

No hay mirada más triste.
Sí, no hay mirada más profunda ni más
[triste.

Não existe um olhar mais triste.
Sim, não há um olhar mais profundo nem
[mais triste.
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Ah, muertos, muertos, ¿qué habéis visto
en la esquinada cruel, en el terrible momento
[del tránsito?
Ah, ¿qué habéis visto en ese instante del
encontronazo con el camión gris de la
[muerte?
No sé si cielos lejanísimos de desvaídas
[estrellas, de lentos cometas solitarios hacia
[la torpe nebulosa inicial,
no sé si un infinito de nieves, donde hay un
[rastro de sangre, una huella de sangre
[inacabable,
ni si el frenético color de una inmensa
[orquesta convulsa cuando se descuajan los
[orbes,
ni si acaso la gran violeta que esparció por
[el mundo la tristeza como un largo perfume
[de enero,
ay, no sé si habéis visto los ojos profundos,
[la faz impenetrable.

Ah, mortos, mortos, o que viram
na guinada cruel, no terrível momento da
[passagem?
Ah, o que viram nesse instante do grande
encontro com a carruagem cinzenta da
[morte?
Não sei se ceus longínquos com estrelas
[esmaecidas, com lentos cometas solitários
[em direção à indecorosa nebulosa inicial,
não sei se neves infinitas, em que há um
[rastro de sangue, uma trilha interminável de
[sangue,
nem se o frenético colorido de uma imensa
[orquestra agitada quando se condensam os
[mundos,
nem se por acaso a grande violeta propagou a
[tristeza pelo mundo como um permanente
[perfume de janeiro,
ai, não sei se viram os olhos profundos, a
[face impenetrável.

Ah, Dios mío, Dios mío, ¿qué han visto un Ah, meu Deus, meu Deus, que viram por um
[instante esos ojos que se quedaron [instante esses olhos que resistiram abertos?
[abiertos?
SUEÑO DE LAS DOS CIERVAS

SONO DAS DUAS CERVAS

¡Oh terso claroscuro del durmiente!
Derribadas las lindes, fluyó el sueño.
Sólo el espacio.

Oh terso claro-escuro do dormente!
Derribadas as lindes, fluiu o sono.
Somente o espaço.

Luz y sombra, dos ciervas velocísimas,
huyen hacia la hontana de aguas frescas,
centro de todo.

Luz e sombra, duas cervas velocíssimas,
Fogem para a fontana de águas frescas,
centro de tudo.

¿Vivir no es más que el roce de su viento?
Fuga del viento, angustia, luz y sombra:
Forma de todo.

Viver não é mais que o borrifado de seu vento?
Fuga do vento, angústia, luz e sombra:
Forma de tudo.

Y las ciervas, las ciervas incansables,
flechas emparejadas hacia el hito,
huyen y huyen.

E as cervas, as cervas incansáveis,
flechas emparelhadas para o sinal,
fogem e fogem.

El árbol del espacio. (Duerme el hombre)
Al final de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

A árvore do espaço. (Dorme o homem)
No final de cada rama tem uma estrela.
Noite: os séculos.

(Oscura noticia, 1944)

(Escura notícia, 1944)
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LA FUENTE GRANDE O DE LAS
LÁGRIMAS
(ENTRE ALFACAR Y VÍZNAR)
Mi corazón reposa junto a la fuente fría.
(F.G.L.)

A FONTE GRANDE OU DAS
LÁGRIMAS
(ENTRE ALFACAR E VÍZNAR)
Meu coração repousa junto à fonte fria.
(F.G.L.)

Ay, fuente de las lágrimas,
ay, campos de Alfacar, tierras de Víznar.
El viento de la noche,
¿por qué os lleva la arena, y no la sangre?
¿por qué entrecorta el agua cual mi llanto?

Ai, fonte das lágrimas,
ai, campos de Alfacar, terras de Víznar.
O vento da noite,
por que lhes leva a areia, e não o sangue?
por que entrecorta a água como meu pranto?

No le digáis al alba vuestro luto,
no le quebréis al día su esperanza
de nardo y verde sombra;
pero en la noche aguda,
sesgada por el dalle de los vientos
que no olvidan, llorad, llorad conmigo.
Llora, tú, fuente grande,
ay, fuente de las lágrimas.
Y sed ya para siempre mar salobre,
oh campos de Alfacar, tierras de Víznar.

Não lhe digas ao alvorecer vosso luto,
não lhe quebres ao dia sua esperança
de nardo92 e verde sombra;
mas na noite aguda,
segada pela noite93 dos ventos
que não esquecem,chorai, chorai comigo.
Chora, tu, fonte grande,
ai, fonte das lágrimas.
E sedejá para sempre mar salobro,
oh campos de Alfacar, terras de Víznar.

(Oscura noticia, 1944)

92

(Escura notícia, 1944)

Em Botânica temos ―Gramínea‖ comum nos prados. Perfume extraído de uma valerianácea, o nardo-da-índia;
bálsamo. Nardo é uma planta aromática que pode ser cultivada e dela se retira o óleo essencial de nardo
empregados na indústria de perfumaria e cosméticos. Trata-se de uma essência de valor muito alto.
93
O termo ―dalle‖ não foi encontrado para que se pudesse fazer uma aproximação à língua de chegada, no
entanto, após algumas leituras se chegou a uma versão uruguaia que diz:
―pero en la noche aguda, / sesgada por la noche de los vientos / que no olvidan, llorad, llorad conmigo.‖ /
Daí que se aproxima já na versão em espanhol o vocábulo ―noche‖, que por adequação tem-se ―noite‖.
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Figura 14: Emílio Prados. Disponível em: www.biografiasyvidas.com/biografia/p/prados.htm. Acesso em:
30 mai. 2013.

EMILIO PRADOS
Málaga, 4 de março de 1899 - México, 24 de abril de 1962.
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5.6 Emilio Prados
Seus primeiros quinze anos transcorrem em Málaga, onde fez o ensino
secundário. Apesar de o poeta Vicente Aleixandre ter nascido em Madri, Prados o conhece
nas primeiras séries do ensino fundamental na cidade de Málaga. Em 1914, obtém uma vaga
no grupo que vai compor a Residencia de Estudiantes de Madri. Neste internato, conhece
Juan Ramón Jiménez que determinaria sua inclinação para a poesia.
Em 1918, em Madri, inicia seus estudos em Ciências Naturais, onde escreve seus
primeiros poemas. Também se incorpora ao grupo universitário da Resi, centro convergente
das ideias vanguardistas e intelectuais da Espanha e também da Europa. Em 1921, a
hemoptisis, doença pulmonar que tem desde a adolescência, se agrava e é obrigado a ir à
Suiça para tratamento.
Estuda Filosofia na Universidade de Frigurbo na Alemanha. Em 1923, quando
volta da Alemanha propõe a seus companheiros uma poesia mais transcendental, como não
consegue o eco esperado, volta a Málaga, lá funda com Manuel Altolaguirre a Imprenta Sur,
que editaria a revista Litoral, na qual publicou seus primeiros livros e de todos da Generación
del 27.
É neste clima de cultura que Prados se insere ao círculo formado por Federico
García Lorca, Luis Buñuel, Juan Vicens, José Bello e Salvador Dalí. Emilio Prados, grande
aficionado pelo surrealismo, cria seu próprio atelier surrealista em Málaga. Durante a guerra,
civil publica Llanto de sangre e Cancionero menor para los combatientes, ganha o prêmio
Nacional de poesia de 1937; terminada a guerra, consegue exílio no México, executa o seu
labor como tipógrafo. Dedica-se, nos últimos anos, exclusivamente à poesia.
Emilio Prados escreveu o poema ―Cerre mi puerta al mundo‖. Nele o poeta
sintetiza um processo de interiorização, após fechar seus olhos ao mundo e perder a
consciência da materialidade. A visão é um dos sentidos utilizados a estabelecer a fronteira
entre o mundo exterior e o interior.
[CERRÉ MI PUERTA AL MUNDO]

[FECHEI MINHA PORTA PARA O MUNDO]

Cerré mi puerta al mundo;
se me perdió la carne por el sueño…
Me quedé interno, mágico, invisible,
desnudo como un ciego.

Fechei minha porta para o mundo;
se perdeu minha carne pelo sonho…
Fiquei interno, mágico, invisível,
desnudo como um cego.

Lleno hasta el mismo borde de mis ojos Cheio até a mesma borda de meus olhos
me iluminé por dentro.
me iluminei por dentro.
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Trémulo, transparente,
me quedé sobre el viento,
igual que un vaso limpio
de agua pura,
como un ángel de vidrio
en un espejo.
(Cuerpo perseguido [1927-1928],
en Antología (1923-1953), 1954))

Trémulo, transparente,
fiquei sobre o vento,
igual que um copo limpo
de água pura,
como um anjo de vidro
em um espelho.
(Corpo perseguido [1927-1928],
em Antologia (1923-1953), 1954))

[TAN BLANCA, SIN FIGURA]

[TÃO BRANCA, SEM FIGURA]

Tan blanca, sin figura,
ya tu mano levanta
la esquina de mi sueño…
¿Por dónde va tu carne?
¡Qué huida!:
Monte, luz, aire…

Tão branca, sem figura,
já tua mão levanta
a esquina de meu sonho…
Por onde vai tua carne?
Que fuga:
Monte, luz, ar…

Mas tu mano en mi sueño:
¡qué rama baja el cielo!...
Este brazo tan largo
me va a unir con tu alma.
¡Qué alamedas de sangre
para entrar en tu cuerpo!
Tus dedos – ¡ qué raíces! –,
me clavan, me desclavan
-¡qué alegría!-; me llevan,
me desencarnan vivo,
me meten por tus venas,
me arrastran, suben, suben
por dentro de ti – fuera - :
sangre, monte, luz, aire…
¡Qué alegría! ¡Qué huida
arriba, arriba, arriba…
–¿Adónde? –

Mas tua mão em meu sonho:
que ramo desce do ceu!...
Este braço tão longo
vai me unir com tua alma.
Que alamedas de sangue
para entrar em teu corpo!
Teus dedos – que raizes! –,
me cravam, me descravam
– que alegria! –; me levam,
me desencarnam vivo,
me metem por tuas veias,
me arrastam, sobem, sobem
por dentro de ti – fora – :
sangue, monte, luz, ar…
Que alegria! Que fuga
acima, acima, acima…
– Aonde? –

Adonde vuelas,

Aonde voas,

arriba adonde escapas;
por donde va tu carne
sin vista ya y sin tacto;
sin calor, viva, pura,
eternidad latiendo
cielo ya toda y árbol.
(Cuerpo perseguido [1927-1928],
en Antología (1923-1953),1954)

acima aonde escapas;
por onde vai tua carne
sem vista já e sem tato;
sem calor, viva, pura,
eternidade latindo
céu já toda e árvore.
(Corpo perseguido [1927-1928],
em Antología (1923-1953),1954)
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O poema ―Ciudad sitiada‖, em versos octossílabos, foi escrito em Madri durante a
guerra civil espanhola. Apresenta uma linguagem bélica, fazendo alusão a determinada
situação histórica e defesa de Madri. Prados faz do próprio corpo a transcendência de uma
cidade sitiada, com isso indaga os limites do corpo no último verso. A guerra não está
somente fora; é possível senti-la veemente nas entranhas de si mesmo, há um grau de drama
entre a cidade a ser defendida e o próprio corpo do poeta.

CIUDAD SITIADA

CIDADE SITIADA

Entre cañones me miro,
entre cañones me muevo:
castillos de mi razón
y fronteras de mi sueño
¿dónde comienza mi entraña
y dónde termina el viento?...
No tengo pulso en mis venas,
sino zumbidos de trueno;
torbellinos que me arrastran
por las selvas de mis nervios;
multitudes que me empujan,
ojos que queman mi fuego,
bocanadas de victoria,
himnos de sangre y acero,
pájaros que me combaten,
alzan mi frente a su cielo
y ardiendo dejan las nubes
y tembloroso mi suelo.
¡Allá van!...

Entre canhões me miro,
entre canhões me movo:
castelos de minha razão
e fronteiras de meu sonho
onde começa minha entranha
e onde termina o vento?...
Não tenho pulso em minhas veias,
senão zumbidos de trovões;
redemoinhos que me arrastram
pelas selvas de meus nervos;
multidões que me empurram,
olhos que queimam meu fogo,
libadas de vitória,
hinos de sangue e aço,
pássaros que me combatem,
levantam minha testa a seu ceu
ardendo deixam as nuvens
e temeroso meu solo.
Lá vão!...

Pesadas moles

Pesados volumes

cruzan mis venas de hierro.
Toda mi firmeza aguarda
parapetada en mis huesos.
Compañeros del presente,
fantasmas de mis recuerdos,
esperanzas de mis manos
y nostalgias de mis juegos:
¡todos en pie a defenderme
que está mi vida en asedio;
que está la verdad sitiada

cruzam minhas veias de ferro.
Toda minha firmeza aguarda
amparada em meus ossos.
Companheiros do presente,
fantasmas de minhas recordações,
esperanças de minhas mãos
e nostalgias de meus jogos:
todos de pé para defender-me
que está minha vida em assédio;
que está a verdade sitiada

y amenazada en mi pecho!
¡Pronto, en pie, las barricadas,
que el corazón está ardiendo!
No han de llegar a apagarlo

e ameaçada em meu peito!
Logo, de pé, as barricadas,
que o coração está ardiendo!
No chegaram a apagá-lo
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negros disparos de hielo.
¡Pronto, de prisa, mi sangre,
arremolíname entero!
¡Levanta todas mis armas,
mira que aguarda en su centro,
temblado, un turbión de llamas
que ya no cabe en mi cerco!
¡Pronto, a las armas, mi sangre,
que ya me rebosa el fuego!
Quien se atreva a amenazarlo,
tizón se le hará su sueño…

negros disparos de gelo.
Logo, de pressa, meu sangue,
redemoinha-se inteiro!
Levanta todas minhas armas,
mira que aguarda em seu centro,
tremido, um turbilhão de chamas
que já não cabe em meu cerco!
Logo, às armas, meu sangue,
que já me abunda o fogo!
Quem se atreva a ameaçá-lo,
em tição se fará seu sonho…

¡Ay ciudad, ciudad sitiada,
ciudad de mi propio pecho:
si te pisa el enemigo,
será para verme muerto!

Ai, cidade, cidade sitiada,
cidade de meu próprio peito:
se te pisa o inimigo,
será para ver-me morto!

Castillos de mi razón
y fronteras de mi sueño:
mi ciudad está sitiada,
¡entre cañones me muevo!...

Castelos de minha razão
e fronteiras de meu sonho:
minha cidade está sitiada,
entre canhões me movo!...

¿En dónde empiezas, ciudad,
que, no sé, si eres mi cuerpo?
(Llanto en la sangre, 1937)

Onde começas, cidade,
que não sei se és meu corpo?
(Pranto no sangue, 1937)

RINCÓN DE LA SANGRE94

RINCÃO DO SANGUE

Tan chico el almoraduj95
y… ¡cómo huele!
Tan chico.

Tão pequeno o almoraduj
e… como cheira!
Tão pequeno.

De noche, bajo el lucero,
De noite, de baixo o luzeiro,
tan chico el almoraduj y, ¡cómo huele! tão pequeno o almoraduj e, como cheira!
Y… cuando en la tarde llueve,
¡cómo huele!
Y cuando levanta el sol,
tan chico el almoraduj ¡cómo huele!

E… quando de tarde chove,
como cheira!
E quando nasce o sol,
tão pequeno o almoraduj como cheira!

Y, ahora, que del sueño vivo
¡cómo huele,
tan chico, el almoraduj!
¡Cómo duele!...
Tan chico.
(Jardín cerrado, 1946)

E, agora, que do sonho vivo
como cheira,
tão pequeno, o almoraduj!
Como dói!...
Tão pequeno.
(Jardim fechado, 1946)

94

Esse poema em tom de canção, expressa de maneira admirável a dor das lembranças passadas machucando o
poeta. Emilio Prados em pleno exilio no México recorda sua cidade natal na Andaluzia – Málaga. É um
profundo sentimento doloroso do exilio espaço-temporal. É a nostalgia, e os verbos olor/odor ; doler/doer – traz
um ritmo que vem reiterado pela exclamação.
95
Almoraduj - mejorana

139

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

Figura 15:. Retrato fotográfico del poeta español Vicente Aleixandre. Consulta El registro
bibliográfico en la Biblioteca Digital Hispánica. Acesso em: 30 mai. 2013.

VICENTE ALEIXANDRE
Sevilha, 26 de abril de1898 - Madrid, 1984
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5.7 Vicente Aleixandre
Nasceu em Sevilha, mas passou sua infância em Málaga. A partir de 1909, foi
viver em Madri onde estudou Direito e Comércio. Acometido por grave doença renal, no ano
de 1925, teve de deixar suas tarefas profissionais e passou a dedicar-se inteiramente a sua
vocação poética. Junto com Dámaso Alonso, membro da Generación del 27, dedica-se às
leituras da obra Antologia do maestro nicaraguense Rubén Darío, o que fez com que
despertasse profundamente suas inquietudes poéticas. O poeta enfatiza: ―Aquela
verdadeiramente original leitura foi uma revolução no meu espírito. Descobri a poesia: me
foi revelada, e em mim se enraizou a grande paixão da minha vida que nunca mais teria de
sair.‖
As leituras prosseguiram agora com os poetas Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado e Bécquer.
Mantém laços estreitos com os poetas da Resi, também publica nos segmentos
editoriais da época, na Revista de Occidente, Litoral, Verso y prosa, Mediodía, Carmen,
dentre outras.
Em 1933, foi presenteado com o Premio Nacional de Literatura, mas seu primeiro
livro foi Âmbito (1928). Durante a guerra civil, apoiou os republicanos com romances e
poesias de combate antifascistas.
Durante o pós-guerra, com muitos dos seus amigos já mortos e outros em exílio, a
figura de Aleixandre se transformou para as novas gerações um exemplo poético, assim como
Juan Ramón Jiménez foi para a Generación del 27.
Con la excepción de Lorca, muerto en 1936, y de V. Aleixandre, G.
Diego y Dámaso Alonso, que permanecieron en España, los demás
marcharon, durante la guerra o al terminar la misma, al exilio, y se
estabelecieron en diferentes países. Sin embargo, aunque Cernuda se
mantuvo bastante distanciado de los demás, no se rompió el contato,
directo o indirecto, entre ellos. (RAMONEDA, 1990, p. 41)
Seus ensinamentos aos novos poetas do pós-guerra são de grande importância,
assim ratifica Luis Cano: ―Aleixandre se transformou no maestro das novas gerações, e seu
papel de incentivador e maestro se assemelha nesses primeiros anos do pós-guerra, ao papel
que desempenhou Juan Ramón Jiménez com os poetas da Geração de 27 vinte anos antes‖.
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O poeta reconhece a importância dos românticos alemães Holderlin, Novalis e dos
simbolistas franceses Rimbaud, por exemplo; de Proust, Joyce, os surrealistas e Freud.
Em 1933, obtém o Prêmio Nacional de Literatura por La destrucción o el amor.
Em 1949, é eleito membro da Real Academia Espanhola e, em 1950, proferiu um discurso
intitulado En la vida del poeta: el amor y la poesia. Nesse mesmo ano inicia um ciclo de
conferências nas universidades de Londres e Oxford.
Em 1969, obteve o Premio de la Crítica com Poemas de la consumación. É
galardoado com o Prêmio Nobel de Literatura no ano 1977 ―por sua grande obra criadora,
enraizada na tradição lírica espanhola e nas modernas correntes poéticas iluminadoras da
condição do homem no cosmos, e das necessidades do momento presente‖. O poeta
descansou em Madri no ano de 1984.

SIEMPRE

SEMPRE

Estoy solo. Las ondas; playa, escúchame.
De frente los delfines o la espada.
La certeza de siempre, los no-límites.
Esta tierna cabeza no amarilla,
esta piedra de carne que solloza.
Arena, arena, tu clamor es mío.
Por mi sombra no existes como seno,
no finjas que las velas, que la brisa,
que un aquilón, un viento furibundo
va a empujar tu sonrisa hasta la espuma,
robándole a la sangre sus navíos.

Estou sozinho. As ondas; praia, escuta-me.
De frente os golfinhos ou a espada.
A certeza de sempre, os não-limites.
Esta terna cabeça não amarela,
esta pedra de carne que soluça.
Areia, areia, teu clamor é meu.
Por minha sombra não existes como seio,
não finjas que as velas, que a brisa,
que um aquilão, um vento furibundo
vai empurrar teu sorriso até a espuma,
roubando do sangue seus navios.

Amor, amor, detén tu planta impura.

Amor, amor, detém tua planta impura.

(Espadas como labios, 1932)

(Espadas como labios, 1932)
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CANCIÓN A
UNA MUCHACHA MUERTA

CANÇÃO A
UMA MOÇA MORTA

Dime, dime el secreto de tu corazón virgen,
dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra,
quiero saber por qué ahora eres un agua,
esas orillas frescas donde unos pies desnudos
[se bañan con espuma.

Diga-me, diga-me o segredo de teu coração virgem,
Diga-me o secredo de teu corpo sob a terra,
quero saber porque agora és uma água,
essas beiras frescas onde uns pés desnudos se
[banham com espuma.

Dime por qué sobre tu pelo suelto,
sobre tu dulce hierba acariciada,
cae, resbala, acaricia, se va
un sol ardiente o reposado que te toca
como un viento que lleva sólo un pájaro o
[mano.

Diga-me porque sobre teu cabelo solto,
sobre tua doce erva acariciada,
cai, resvala, acaricia, se vai
um sol ardente ou repousado que te toca
como um vento que leva somente um pássaro
[ou mão.

Dime por qué tu corazón como una selva
[diminuta
espera bajo tierra los imposibles pájaros,
esa canción total que por encima de los ojos
hacen los sueños cuando pasan sin ruido.

Diga-me porque teu coração como uma selva
[diminuta
espera sob terra os impossíveis pássaros,
essa canção total que por encima dos olhos
fazem os sonhos quando passam sem ruído.

Oh tú, canción que a un cuerpo muerto o vivo,
que a un ser hermoso que bajo el suelo duerme,
cantas color de piedra, color de beso o labio,
cantas como si el nácar durmiera o respirara.

Oh tu, canção que um corpo morto ou vivo,
que a um ser formoso que sob o solo dorme,
cantas cor de pedra, cor de beijo ou lábio,
cantas como se o nácar dormisse ou respirasse.

Esa cintura, ese débil volumen de un pecho
[triste,
ese rizo voluble que ignora el viento,
esos ojos por donde sólo boga el silencio,
esos dientes que son de marfil resguardado,
ese aire que no mueve unas hojas no verdes…

Essa cintura, esse fraco volume de um peito
[triste,
essa onda volúvel que ignora o vento,
esses olhos por onde somente voga o silêncio,
esses dentes que são de marfim resguardado,
esse ar que não move umas folhas não verdes…

¡Oh tú, cielo riente que pasas como nube;
oh pájaro feliz que sobre un hombro ríes;
fuente que, chorro fresco, te enredas con la luna;
césped blando que pisan unos pies adorados!

Oh tu, céu ridente que passas como nuvem;
Oh, pássaro feliz que sobre um ombro rís;
fonte que, jorro fresco, te enredas com a lua;
grama branda que pisam uns pés adorados!

(La destrucción o el almor96, 1935)

96

(A destruição ouo amor, 1935)

La destrucción o el amor (1935) considerada por muitos críticos como a obra ―cumbre‖ do período
irracionalista. Escrita em um momento de exaltação vital e sob a luminosa impressão da poesia romântica que
acabava de ter lido. Nesta obra desenvolve as duas teses fundamentais desta etapa: 1º) O homem todo é único, há
apenas uma substância universal e o homem não é destino dela; 2º) o amor é uma forma de destruição, e o
morrer, por sua vez, é um ato de entrega amorosa. Identidades de contrários: amor e morte são realidades
inseparáveis.
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NO EXISTE EL HOMBRE

NÃO EXISTE O HOMEM

Sólo la luna sospecha la verdad.
Y es que el hombre no existe.

Somente a lua suspeita da verdade.
E é que o homem não existe.

La luna tantea por los llanos, atraviesa los ríos,
penetra por los bosques.
Modela las aún tibias montañas.
Encuentra el calor de las ciudades erguidas.
Fragua una sombra, mata una oscura esquina,
inunda de fulgurantes rosas
el misterio de las cuevas donde no huele a nada.

A lua tateia pelas planícies, atravessa os rios,
penetra pelos bosques.
Modelando-as ainda em mornas montanhas.
Encontra o calor das cidades erguidas.
Trama uma sombra, mata uma escura esquina,
inunda de fulgurantes rosas
o mistério das covas onde não cheira a nada.

La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin
[descanso.
Un mar no es un lecho donde el cuerpo de un hombre
puede tenderse a solas.
Un mar no es un sudario para una muerte lúcida.
La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas [arenas.
Mueve fantástica los verdes rumores aplacados.
Un cadáver en pie un instante se mece,
duda, ya avanza, verde queda inmóvil.
La luna miente sus brazos rotos,
su imponente mirada donde unos peces anidan.
Enciende las ciudades hundidas donde todavía se
[pueden oír
(qué dulces) las campanas vividas;
donde las ondas postreras aún repercuten
sobre [los pechos neutros,
sobre los pechos blandos que algún pulpo ha
[adorado.
Pero la luna es pura y seca siempre.
Sale de un mar que es una caja siempre,
que es un bloque con límites que nadie, nadie
[estrecha,
que no es una piedra sobre un monte irradiando.
Sale y persigue lo que fuera los huesos,
lo que fuera las venas de un hombre,
lo que fuera su sangre sonada, su melodiosa [cárcel,
su cintura visible que a la vida divide,
o su cabeza ligera sobre un aire hacia oriente.

A lua passa, sabe, canta, avança e avança sem
[descanso.
Um mar não é um leito onde o corpo de um homem
pode estender-se a sós.
Um mar não é um sudário para uma morte [lúcida.
A lua segue, enseada, profunda, raia as profundas [areias.
Move fantástica os verdes rumores aplacados.
Um cadáver de pé um instante se mexe,
dúvida, já avança, verde fica imóvel.
A lua mente seus braços rotos,
sua imponente espiada onde uns peixes aninham.
Acende as cidades afundadas onde ainda se
[podem ouvir
(que doces) os sinos vividos;
onde as ondas postreiras ainda repercutem
[sobre os peitos neutros,
sobre os peitos brandos que algum polvo
[adorou.
Mas a lua é pura e seca sempre.
Sai de um mar que é uma caixa sempre,
que é um bloco com limites que ninguém,
[ninguém estreita,
que não é uma pedra sobre um monte [irradiando.
Sai e persegue o que fora os ossos,
o que fora as veias de um homem,
o que fora seu sangue soado, seu melodioso [cárcere,
sua cintura visível que a vida divide,
ou sua cabeça ligeira sobre um ar para o oriente.

Pero el hombre no existe.
Nunca ha existido, nunca.
Pero el hombre no vive, como no vive el día.
Pero la luna inventa sus metales furiosos.
(Mundo a solas [1934-1936], 1950)

Mas o homem não existe.
Nunca existiu, nunca.
Mas o homem não vive, como não vive o dia.
Mas a lua inventa seus metais furiosos.
(Mundo a sós [1934-1936], 1950)
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MIRADA FINAL
(MUERTE Y RECONOCIMIENTO)

MIRADA FINAL
(MORTE E RECONHECIMENTO)

La soledad, en que hemos abierto los ojos.
La soledad en que una mañana nos hemos
despertado, caídos,
derribados de alguna parte, casi no
pudiendo reconocernos.
Como un cuerpo que ha rodado por un terraplén
y, revuelto con la tierra súbita, se levanta y
casi no puede reconocerse.
Y se mira se sacude y ve alzarse la nube de
polvo que él no es, y ve aparecer sus miembros,
y se palpa: ―Aquí yo, aquí mi brazo, y este
mi [cuerpo, y esta mi pierna, e intacta está
mi [cabeza‖;
y todavía mareado mira arriba y ve por dónde
ha [rodado,
y ahora el montón de tierra que le cubriera
está a [sus pies y él emerge,
no sé si dolorido, no sé si brillando, y alza
los ojos y el cielo destella
con un pesaroso resplandor, y en el borde se sienta
y casi siente deseos de llorar. Y nada le duele,
pero le duele todo. Y arriba mira el camino,
y aquí la hondonada, aquí donde sentado se absorbe
y pone la cabeza en las manos; donde nadie
le ve, pero un cielo azul apagado parece
lejanamente contemplarle.

A solidão, que abrimos os olhos.
A solidão a qual em uma manhã nos
despertamos, caídos,
derribados de alguma parte, quase não
podendo reconhecer-nos.
Como um corpo que rodou por um terrapleno
e, revolto com a terra súbita, se levanta e
quase não pode reconhecer-se.
E se mira, se sacode e se vê levantar a nuvem
de pó que ele não é, e vê aparecer seus membros,
e se apalpa: ―Aqui eu, aqui meu braço, e este
meu [corpo, e esta minha perna, e intacta está
minha [cabeça‖;
e ainda mareado mira acima e vê por onde
rodou,
e agora o montão de terra que lhe cubrira está
a [seus pés e ele emerge,
não sei se dolorido, não sei se brilhando, e
levanta os olhos e o ceu irradia
com um pesaroso resplendor, e na borda se senta
e quase sente desejos de chorar. E nada lhe doe,
mas lhe doe tudo. E acima mira o caminho,
e aqui a profundeza, aqui onde sentado se absorve
e põe a cabeça nas mãos; onde ninguém o vê,
mas um ceu azul apagado parece que
distantemente está a contemplá-lo.

Aquí, en el borde del vivir, después de haber rodado
toda la vida como un instante, me miro.
¿Esta tierra fuiste tú, amor de mi vida?
¿ Me preguntaré así cuando en el fin me
conozca, [cuando me reconozca y despierte,
recién levantado de la tierra, y me tiente, y
[sentado en la hondonada, en el fin, mire un
cielo [piadosamente brillar?

Aqui, na borda do viver, depois de ter rodado
toda a vida como um instante, me miro.
Esta tierra foste tu, amor de minha vida?
Perguntarei assim quando no fim me conheça,
[quando me reconheça e desperte,
recém levantado da terra, eme tente, e sentado
na profundeza, no fim, mire um ceu
piadosamente [brilhar?

No puedo concebirte a ti, amada de mi
existir, como sólo una tierra que se sacude
al levantarse, para acabar cuando el largo
rodar de la vida ha cesado.
No, polvo mío, tierra súbita que me ha
[acompañado todo el vivir.
No, materia adherida y tristísima que una
[postrer mano, la mía misma, hubiera al fin
de expulsar.
No: alma más bien en que todo yo he vivido,

Não posso conceber-te a ti, amada de meu
existir, como somente uma terra que se sacode
ao levantar-se, para acabar quando o longo
rodar da vida cessou.
Não, pó meu, terra súbita que me acompanhou
[todo o viver.
Não, matéria aderida e tristíssima que uma
[postreira mão, a minha mesma, pudera por
fim [expulsar.
Não: alma melhor que tudo eu vivera, alma
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alma [por la que me fue la vida posible
y desde la que también alzaré mis ojos
finales
cuando con estos mismos ojos que son los
tuyos, [con los que mi alma contigo todo lo
mira,
contemple con tus pupilas, con las solas
pupilas [que siento bajo los párpados, en el
fin el cielo [piadosamente brillar.

pela [qual me fez a vida possível
e desde a qual também levantarei meus olhos
[finais
quando com estes mesmos olhos que são os
teus, [com os que minha alma junto à tua tudo
mira,
contemple com tuas pupilas, com as sozinhas
[pupilas que sinto sob as pálpebras, no fim o
ceu [piadosamente brilhar.

(Historia del corazón97, 1954)

(História do coração, 1954)

97

Esta obra pertence a segunda fase com tom narrativo e realista que compreende o período de 1954 a 1965deste
poeta. É o período de grande maturidade de Aleixandre, são quatro livros que compõem esta fase: Historia del
corazón (1954), Los encuentros (1958), En un vasto dominio (1962) e Retratos con nombre (1965). O aspecto
central desta fase está no homem e seu azarado devir através do tempo. A vivência do tempo dá a esta poesia um
sentido autobiográfico que até então pouco havia se manifestado. Em Historia del corazón, o olhar do poeta
recorre um amplo arco temporal, indo desde suas lembranças da infância até a inevitável perspectiva do futuro a morte.
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6 DOS POETAS ANDALUZES, DOS AMORES
Lorca e Cernuda, mais ainda.

Figura 16: Granada. Disponível em: http://cdni.condenast.co.uk/646x430/g_j/granada_cnt_24Nov09
_iStock_b_1.jpg. Acesso em: 30 mai. 2013.

Porque Andaluzia? De toda a Espanha, alguns dos poetas espanhóis mais
importantes destes dois últimos séculos foram andaluzes98, cito Adolf Bécquer, Juan Ramón
98

Andalucía es, sin duda, una tierra de culturas milenarias, conocida en el mundo por su arte, su historia, su
gente y su paisaje: Málaga por su Picasso, Sevilla por su Giralda, Almería por sus viveros y Granada por su
Alhambra; Córdoba por su mezquita, Huelva por su Rábida, Cádiz por su bahía y Jaén por sus
almazaras.¡Andalucía!: ocho provincias; 87.268 km2. Gente ignorante o xenófoba creen que Andalucía es la
copla, el flamenco o los toros y no saben o no reconocen que el patrimonio cultural andaluz es muy antiguo y
muy rico. Andalucía ha recibido muchos referentes históricos, científicos, religiosos, jurídicos, filosóficos,
artísticos. No entenderíamos bien el mundo andaluz si no analizáramos sus raíces, el origen de su cultura, de su
raza y su evolución a lo largo de muchos siglos. El año 711, otros pueblos, procedentes principalmente del Norte
de Africa, ocupan esta tierra .Con ellos se produce un vuelco muy importante en la historia de Andalucía. Lo
español-andaluz resulta inexplicable sin los árabes; la cultura andaluza recobró sus caracteres orientales. A lo
largo de ocho siglos se fundieron razas, lenguas y costumbres. Exponente del esplendor de los reinados califales
y nazaríes son: la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, los alcázares y castillos como los de Málaga,
Sevilla, Almería, Marbella, Antequera o Fuengirola; la agricultura, la gastronomía, la música, las costumbres, el
lenguaje, los hombres sabios, medievales, como Averroes o Maimónides, entre otras muchas cosas que
podríamos citar. Desde el siglo XIII, desde la Batalla de las Navas de Tolosa -año 1212- llegan los cristianos del
Norte a reconquistar Al-Andalus, que era para ellos ese paraíso,‖al que bajaban -según los cronistas- como a
bodas de rey‖ y en 1492 todo el territorio andaluz está ya reconquistado. Ese año, el Descubrimiento de América,
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Jiménez, los Machado, dentre outros. O próprio Góngora era Cordobês. A Andaluzia é
composta por várias cidades (Granada, Sevilha, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Huelva,
Almería). A maioria dos poetas da Generación del 27 são andaluzes, por exemplo Vicente
Aleixandre e Luis de Cernuda são de Sevilha; Rafael Alberti de Cádiz, Jorge Guillén, Manuel
Altolaguirre e Emilio Prados, de Málaga; García Lorca, de Granada. Pedro Salinas, apesar de
castelhano de Madri, morou em Sevilha. Esses versos de García Lorca comprovam o sabor de
ser andaluz:
Yo, que soy andaluz y requete andaluz, suspiro por Málaga, por Córdoba,
por Sanlúcar la Mayor, por Algeciras, por Cádiz, auténtico y entonado, por
Alcalá de los Gazules, por lo que es íntimamente andaluz. […] La otra
Andalucía está viva; ejemplo, Málaga (García Lorca, 1997, p. 240).

O grande poeta que dedicou diversos poemas às terras andaluzas, Gerardo Diego,
nasceu em Santander, disse um dia que ―sei muito bem que não é possível competir com os
andaluzes verdadeiros. O jándalo, o homem de Santander que se instala no sul, não passa de
um andaluz adotivo ou afetivo, não autêntico, e, por conseguinte, sua graça poética não aspira
senão a um pálido reflexo dos verdadeiros poetas da Andaluzia‖.
Outro poeta que dedicou seu tempo e seu prazer às terras andaluzas foi Pedro
Salinas que durante sua estância em Sevilha se envolveu veementemente na vida cultural da
cidade. Promoveu vocações poéticas e fez parte do grupo do Ateneo99, foi coordenador da
al que Andalucía aportó muchísimo: sus marineros, sus barcos sus puertos, la Rábida con sus frailes influyentes
ante los Reyes, trajo a esta tierra riqueza, fama y cultura. Los marineros, que se jugaron la vida, eran casi todos
andaluces. Los que dirigieron el viaje, junto a Colón, los Pinzón, eran de Palos de la Frontera, y aportaron su
gran experiencia del mar, su empresa y sus barcos. Luego, durante la colonización americana miles de andaluces
emigraron al Nuevo Mundo y el puerto de Sevilla se convirtió en el más importante de Europa. Durante el Siglo
de Oro de la cultura española, el arte del Renacimiento y del Barroco creó en Andalucía en el campo de la
pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura obras de renombre universal. Personajes como Velázquez,
Alonso Cano, Vandelvira, Góngora y otros muchos son grandes genios, orgullo de Andalucía en el mundo. A lo
largo de los siglos XVIII, XIX y XX las ocho provincias andaluzas fueron pasando por periodos de paz, de
guerras, de progresos o estacionamientos, de acontecimientos, importantes o no, y fue creciendo o decreciendo el
cuerpo y el alma de este ser, antiquísimo y fascinante, que se llama Andalucía. Hombres y mujeres inteligentes y
creativos, genios, nacido aquí, como Picasso, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Falla, el Gran Capitán o María
Zambrano han dado un prestigio universal a esta tierra. Esta tierra, donde uno se siente atraído por su riada de
hermosura, su gente -ocho millones-imaginativa alegre, hospitalaria, generosa y espontánea; su clima, su arte,
sus playas y su campo―peinado por el sol canicular, de loma en loma rayado de olivar y de olivar‖, o sea
Andalucía, la quinta parte de España; la tierra que sigue soñando por un futuro mejor y como dijera Juan Ramón
por ―el sol de cada aurora‖. Caravaca, I. (1986). La artesanía andaluza. Revista de estudios andaluces, pp.37-50.
99
El Ateneo de Sevilla es una asociación cultural, científica, literaria y artística con más de un siglo de historia.
Fue fundada por D. Manuel Sales y Ferré en 1887 y, en su origen, denominada "Ateneo y Sociedad de
Excursiones‖. Durante los años finales del siglo XIX y a lo largo del XX, el Ateneo acogió e impulsó las
corrientes de pensamiento y literarias más vanguardistas de la época. Con motivo de la celebración del tercer
centenario de la muerte de Góngora, en el Excmo. Ateneo de Sevilla tuvo su encuentro la emblemática
Generación de 1927. Destacados escritores, como Juan Ramón Jiménez, José Mª Izquierdo o Joaquín Romero
Murube, han sido miembros de la institución, y también, influyentes políticos, como Pedro Rodríguez de la
Borbolla, Blas Infante o Diego Martínez Barrio. La Historia del Ateneo desde su fundación en 1887 hasta el año
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Sección de Literatura, de 1921 a 1924. Embora sua vida e vocação lhe tenham dado algumas
marcas de derrotas, teve sempre la bella Sevilla em sua alma, exaltação transparente no texto
que dedica a Sevilha, intitulado Víspera del gozo (1926):
El sol sale huyendo del espejo fugitivo de la propia imagen […] y la ciudad
lo era, tan dentro de ella, algo incierto e inaprehensible como una mujer
amada, producto de datos reales, pero dispersos y nebulosos, y unificadora,
lúcida fantasía que los coordina en superior encanto.

Os andaluzes aparentemente têm fama de exagerados, tocados por uma
amabilidade social, têm prazer de ―jogar confetes‖. Entretanto, aprofundando-se a reflexão
desta aparência, vemos um jogo de contrários. Sente-se a leveza tanto na tristeza quanto na
alegria, estão expressos o ímpeto criador, imaginativo que transforma as realidades em
hondas simas, como se diz em espanhol, ou melhor dizendo ―como abismos‖, de dor ou gozo,
de alegria ou tristeza.

Figura 17: Região Andaluza. Disponível em:
http://desportoviajar.files.wordpress.com/2011/12/mapa-de-andalucia.jpg. Acesso em: 30 mai
2013.
1931, en que se proclamó la II República Española, está descrita con detalle en su tesis doctoral Historia del
Ateneo de Sevilla. 1887-1931 de María Pablo-Romero de la Cámara. Esta obra constituye una referencia
imprescindible para el conocimiento de nuestra historia, con gran acopio de citas y de fuentes documentales. En
cuanto a las memorias de 1927, que dieron origen al "nacimiento" de la Generación Poética del 27, como
consecuencia de la convocatoria de poetas efectuada por el Ateneo dentro de las conmemoraciones del III
centenario de la muerte de Góngora, están exhaustivamente narradas en las historias de la literatura española del
siglo
XX
y
en
monografías
especializadas.
Disponível
em:
<http://www.ateneodesevilla.es/index.php/presentacion/historia-6> Acesso em 14 de agosto de 2014.
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O próprio Bergamín afirma que o ―andaluz não exagera, não mente, não adula os
demais com sua delicada e finíssima cortesia, tão excepcional na Espanha, mas quando
magicamente percebe a transforma. Faz sempre poesia, até sem saber. Vive em constante
estado metafórico, como se dissesse e fizesse sempre uma coisa por outra.‖ De acordo com o
autor isto não é um jogo tramposo, mas ao contrário é a mais pura e inexorável tentativa de
veracidade que se possa dar. Uma veracidade que se percebe na poesia, adentramos e,
imediatamente, percebemos o exagero, uma espécie de comunicação espiritual vivamente
estabelecida.
Numa primeira impressão, isto resulta paradoxo no andaluz, sua poesia, pintura,
música, esse exagero aparente, tão exato, como o ímpeto poderoso do touro na retidão de sua
investida. Não podemos esquecer que todo grande artista andaluz tem estilo de toureiro.
6.1 Andalucía – entre sevillanas, toreos y poetas (Espaço e artifício estéticos)

Já dizia o poeta ―se canta lo que se perde‖. E se o que perdemos é a terra e el aire
andaluces, a canção será nostálgica e aguda como a recordação de uma felicidade. Longe de
Sevilha, e muito depois, longe da Espanha, o poeta Cernuda100 rememora su niñez e
adolescência andaluzas:
Evocar Andalucía, no ¿es evocar un paraíso? Ya antes de que los
árabes la poblaran, era Andalucía una tierra que invitaba a la
embriaguez de los sentidos. [...] Si me preguntara qué es para mí
Andalucía, qué palabra cifra las mil sensaciones, sensaciones,
sugerencias, posibilidades unidas en el radiante haz andaluz, yo diría:
felicidad.
Chateaubriand, quando escreveu o prólogo a El último abencerraje, faz alusão à
terra perdida; nela ―fácilmente se verá que esta novela es la obra de un hombre que ha sentido
las penas de la emigración, y cuyo corazón es todo de su patria.‖ (CHATEAUBRIAND, 1939,
XXVII). E, segue dando ênfase aos suspiros da terra querida cheia de fantasias.
Todas estas familias llevaron a su nueva patria los indelebres
recuerdos de la antigua. El Paraíso de Granada vivía siempre en su
memoria, y las madres se consolaban enseñando a sus mamoncillos a
pronunciar aquel nombre adorado. Sus cantares para dormirlos eran
100

O poeta enfatiza suas nostalgias andaluzas de sua infância e adolescência, no artigo Divagación sobre la
Andalucía romântica. Publicado no número 37 da revista Cruz y Raya, em Madri.
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romances antiguos de hazañas y proezas de sus mayores. Cada siete
días se hacía, y se hace todavía, una plegaría especial en las
mezquitas, donde se invoca a Alá para que abrevie el plazo de la
vuelta de sus hijos a aquella tierra de delicias.
Os mouros de Marrocos conservavam ainda entre suas tradições uma antiga
profecia que lhes anunciava a volta a sua Granada dentro de um prazo desconhecido. O
próprio tradutor da obra para a língua espanhola se questiona: se o fato de o ser granadino lhe
torna um tradutor mais entusiasmado? E depois ratifica ―el amor de la patria es una pasión
fecundísima‖. (CHATEAUBRIAND, 1939, xv).
Mais uma vez o poeta Cernuda se permite uma reflexão nostálgica de sua
Andalucía:
Confesaré que sólo encuentro apetecible un éden donde mis ojos vean
el mar transparente y la luz radiante de este mundo; donde los cuerpos
sean jóvenes, oscuros y ligeros; donde el tiempo se deslice
insensiblemente entre las hojas de las palmas y el lánguido aroma de
las flores meridionales. Un éden, en suma, que para mí bien pudiera
estar situado en Andalucía. (CERNUDA apud CANO, 1973, p. 190)
Um espanhol, poeta, cheio de sentimento do destierro, fala de sua tierra; neste
poema, Cernuda exala:
Las playas, parameras
Al rubio sol durmiendo,
Los oteros, las vegas
En paz, a solas, lejos;
Los castillos, ermitas,
Cortijos y conventos,
La vida con la historia,
Tan dulces al recuerdo,
Ellos, los vencedores
Caínes sempiternos,
De todo me arrancaron.
Me dejan el destierro.
Una mano divina
Tu tierra alzó en mi cuerpo

Y allí la voz dispuso
Que hablase tu silencio.
Contigo solo estaba,
En ti sola creyendo;
Pensar tu nombre ahora
Envenena mis sueños.
Amargos son los días
De la vida, viviendo
Sólo una larga espera
A fuerza de recuerdos.
Un día, tú ya libre
De la mentira de ellos,
Me buscarás. Entonces
¿Qué ha de decir un muerto?

Luis Cernuda - La realidad y el deseo– VI – Las nubes – 1936 – 1958 ―Poesía Completa‖ Volumen I. Ed. Siruela 1993.
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Neste outro poema, o poeta continua falando do seu sentimento de perda, de
nostalgia da terra na qual cresceu e da qual agora vê-se completamente distanciado
fisicamente, embora na memória haja a plenitude da saudade que em outra época fora a Flor
de España:
A ti, enterrado en otra tierra
Perdidos, ¡ay, perdidos!
los niños de la luz por las rotas ciudades
donde las albas lentas tienen sabor a muerto
y los perros sin amo ladran a las ruinas;
cuando los ateridos
hombres locos maldicen en las oscuridades,
se vuelcan los caballos sobre el vientre desierto
y solamente fulgen guadañas repentinas;
entonces, que es ahora,
pienso en ti, en esa noble osamenta abonando
trigos merecedores de más verdes alturas,
árboles que susurren tu nombre dignamente,
y otro cielo, otra aurora
por los que te encontrarás tranquilo, descansando,
viéndote en largo sueño remontar las llanuras,
hacia un clamor de torres erguidas al poniente.
Pienso en ti, grave, umbrío,
el más hondo rumor que resonara a cumbre,
condolido de encinas, llorado de pinares,
hermano para aldeas, padre para pastores;
pienso en ti, triste río,
pidiéndote una mínima flor de mansedumbre,
ser barca de tus pobres orillas familiares
y un poco de esa leña que hurtan tus cazadores.
Descansa, desterrado
corazón, en la tierra dura que involuntaria
recibió el riego humilde de tu mejor semilla.
Sobre difuntos bosques va el campo venidero.
Descansa en paz, soldado.
Siempre tendrá tu sueño la gloria necesaria:
álamos españoles hay fuera de Castilla,
Guadalquivir101 de cánticos y lágrimas del Duero.
En el Totoral
(Córdoba de América), 1940, junio
101

A pesar de estar a unos 80 km del océano Atlántico, el río Guadalquivir es navegable desde su
desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, estando limitado el tamaño de los barcos que acceden a
Sevilla por las condiciones de navegabilidad del río.
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O poeta escreve em uma época de transição entre um mundo que se desmorona e
outro novo que emerge, busca seu paraíso perdido. El sevillano faz agora o que várias
gerações de poetas fizeram: transforma a energia criadora independente em nostalgia,
estabelecendo uma ponte entre a ideia e a natureza. Embora se consiga uma leitura mais
particular, ele demonstrar a tensão entre a matéria e o espírito. Isto significa uma resposta que
oscila entre a possibilidade de alcançar a união com o ―ausente‖ por meio da morte e o
imposível acesso a ela.
6.2 Andalucía: flamenco y gitanos y Sevilla (Exuberância e alegoria estéticas)
Os poetas del 27 tiveram concreta vinculação entre suas obras e seus respectivos
lugares de nascimento. A região andaluza foi praticamente toda representada: de Granada,
com personalidade própria, desfilou pela obra lorquiana às grandes cidades históricas
consagradas como Sevilla e Córdoba; não esqueçamos a presença de Jaén, Málaga, Almería,
Cádiz, e inclusive povoados significativos como Ronda, Úbeda e Baeza, que chegam a
representar personagens poéticas.
Aponta-nos Vázquez Medel (2004, p. 188) que a obsesión castellanista da
Geração del 98 foi rompida pelo poeta Juan Ramón Jiménez, e que este nos apresentou uma
nova forma de entender a paisagem andaluza, ―sin complejos y también sin mistificaciones‖.
Foi, sem dúvida, o poeta García Lorca o melhor adalid del onubense102, que transformou a
Andaluzia em verdadeira expressão de espírito espanhol. Esse hispanismo lorquiano, centrado
de maneira preferente por lo andaluz, também é confirmado por Dámaso Alonso (1965, p.
264-265), que descreve esse recorrido por el mapa lírico andaluz:
Pero el alma que allí canta, que allí en el misterio de la creación
poética se cela y a la par se descubre, no es el alma del poeta: es el
alma de su Andalucía, es el alma de su España. […] ¡El alma de su
España andaluza, gitana y romana, patente y densa, olor y luz
aliviados en música en la poesía de García Lorca!
A temática espanhola com a descrição dos elementos folclóricos e os referenciais
exaustivamente expostos, que fala da paisagem, do homem e da cultura num diálogo com

102 De Huelva o relativo a esta ciudad española o a la provincia del mismo nombre, de la que es capital y que se
encuentra
en
la
comunidad
autónoma
de
Andalucía.
Disponível
em:<
http://www.wordreference.com/definicion/%20onubense>. Acesso em dez 2014.
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criação poética, são espaços com os quais os poetas da Geração de 27 tiveram intimidade ao
escrever. Há o retorno às raízes populares: numa relação com a poesia medieval, encontra no
flamenco a música e a dança que representam o espírito do povo.
João Cabral de Melo Neto, por exemplo, também encontra no flamenco a sua
expressão. O cante jondo é característico pela sua concisão, ―por gradações sutis de angústia,
por imagens expressivas e pela obsessão da morte‖ (CARDOSO, 2007, p. 154) que aparecem
não apenas na composição formal dos versos, mas também na escolha argumentativa do
poeta.
Na mesma ordem de ―Coisas de cabeceira: Recife‖, João Cabral103 alinha também
coisas sevilhanas em ―Coisas de cabeceira: Sevilha‖, aqui o poeta nos faz ver a cidade
movendo-se pela escolha das palavras que remetem aos movimentos exatos da arte flamenca.
Assim, João Cabral utiliza as expressões da dança – esparramarse, por derecho, con niervos,
pies claros, exponerse – que seguem como regras para ―caminhar pela cidade‖ e também para
―escrever versos‖. A cada explicação e a cada figura criada, ―aclara-se a imagem do objeto
perseguido, até colocar-se diante do leitor o que se quer definir e que, por sua vez, definirá o
poeta‖ (SILVA, 2002).
Coisas de Cabeceira: Recife

Coisas de cabeceira: Sevilha

Diversas coisas se alinham na memória
numa prateleira com o rótulo: Recife.
Coisas como de cabeceira da memória.
a um tempo coisas e no próprio índice;
e pois que em índice: densas, recortadas,
bem legíveis, em suas formas simples.

Diversas coisas se alinham na memória
Numa prateleira com o rótulo: Sevilha.
Coisas, se na origem apenas expressões
De ciganos dali; mas claras e concisas.
A um ponto de se condensarem em coisas,
Bem concretas, em suas formas nítidas.
2

2

Algumas delas, e fora as já contadas:
o combogó, cristal do número quatro;
os paralelepípedos de algumas ruas,
de linhas elegantes, mas grão áspero;
a empena dos telhados, quinas agudas
como se também para cortar, telhados;
os sobrados, paginados em romancero,
várias colunas por fólio, imprensados.
(Coisas de cabeceira, firmando módulos:
assim, o do vulto esguio dos sobrados).

Algumas delas, e fora as já contadas:
não esparramar-se, fazer na dose certa;
por derecho, fazer qualquer que fazer,
e o do ser, com a interrupção da reta;
con nervio, dar a tensão ao que se faz
da corda de arco e a retensão da seta;
pies claros, qualidade de quem dança,
se bem pontuada a linguagem da perna.
(Coisas de cabeceira somam: exponerse,
fazer no extremo, onde o risco começa).

103

Os poemas ―Coisas de Cabeceira: Recife‖, ―Coisas de Cabeceira: Sevilha‖ e ―Sevilhizar o mundo‖ temos: os
dois primeiros encontram-se em A Educação pela Pedra, obra escrita entre 1962 e 1965 e publicada em 1966,
portanto, dez anos depois que o poeta conheceu Sevilha; o terceiro poema é de Andando Sevilha, escrita entre
1987 e 1989, publicada em 1990.
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No poema ―Coisas de cabeceira: Sevilha‖, as expressões que o poeta utiliza em
língua espanhola são transformadas em ―expressões de ciganos‖. Estas formas concretas,
condensadas em coisas, estabelecem as regras com a qual a cidade é percorrida, como em
precisos passos de dança, em pés nus.
A partir de Paisagens com figuras (1956) os espaços espanhóis
começam a fazer-se mais constantes e se universalizam de modo
completamente oposto aos do Nordeste. As condições desumanas de
vida cedem lugar à celebração da vida e Sevilha é fêmea acolhedora
onde tudo germina, na obra Sevilha andando (1990). É interessante
observar a apropriação que o poeta faz do regionalismo espanhol.
Corrida de toros e flamenco cumprem agora a função alegórica do ato
de escrever poemas. Proposição que escapa a Betussi e que nos parece
fundamental ao confirmar que o universalismo de João Cabral é
social, no que diz respeito ao Nordeste, mas, teórico, no âmbito
espanhol. (PEDRA, 2010, p. 31-32)
Os mundos poéticos recriados por João Cabral são mundos vividos e alcançados,
inclusive possibilitadores de leituras extraliterárias. Têm a intimidade daquele que nasce – no
caso de Recife – e apresenta a intimidade que foi sendo adquirida – no caso de Sevilha. O
poeta tem um olhar dinâmico para estes espaços: para ele não será nunca o olhar do
estrangeiro, mas um olhar íntimo. O processo de intimidade adquirida que se observa ao
longo dos poemas sevilhanos, conduz-nos a pensar que ―a casa natal e o que se vive nela está
inscrito para sempre‖ (BACHELARD, 1978, p. 206).
A presença da arte flamenca no fazer poético cabralino é indiscutível e o estudo
de Isadora Silva contribui para evidenciá-la. Cabral de Melo Neto escreveu ―Estudos para
uma bailadora andaluza‖ – um dos poemas mais analisados dentro da temática espanhola – nele
sintetiza o encontro de todas estas artes: a pintura, a música e a dança se condensam na figura
feminina, e diz:

Estudos para uma bailadora andaluza
I
Dir-se-ia, quando aparece
dançando por siguiriyas,
que com a imagem do fogo
inteira se identifica.
Todos os gestos do fogo
que então possui dir-se-ia:
gestos das folhas do fogo,
de seu cabelo, sua língua;
gestos do corpo do fogo,

II
Subida ao dorso da dança
(vai carregada ou a carrega?)
é impossível se dizer
se é a cavaleira ou a égua.
Ela tem na sua dança
toda a energia retesa
e todo o nervo de quando
algum cavalo se encrespa.
Isto é: tanto a tensão
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III
Quando está taconeando
a cabeça, atenta, inclina,
como se buscasse ouvir
alguma voz indistinta.
Há nessa atenção curvada
muito de telegrafista,
atento para não perder
a mensagem transmitida.
Mas o que faz duvidar
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de sua carne em agonia,
carne de fogo, só nervos,
carne toda em carne viva.
Então, o caráter do fogo
nela também se adivinha:
mesmo gosto dos extremos,
de natureza faminta,
gosto de chegar ao fim
do que dele se aproxima,
gosto de chegar-se ao fim,
de atingir a própria cinza.
Porém a imagem do fogo
é num ponto desmentida:
que o fogo não é capaz
como ela é, nas siguiriyas,
de arrancar-se de si mesmo
numa primeira faísca,
nessa que, quando ela quer,
vem e acende-a fibra a fibra,
que somente ela é capaz
de acender-se estando fria,
de incendiar-se com nada,
de incendiar-se sozinha.

de quem vai montado em sela,
de quem monta um animal
e só a custo o debela,
como a tensão do animal
dominado sob a rédea,
que ressente ser mandado
e obedecendo protesta.
Então, como declarar
se ela é égua ou cavaleira:
há uma tal conformidade
entre o que é animal e é ela,
entre a parte que domina
e a parte que se rebela,
entre o que nela cavalga
e o que é cavalgado nela,
que o melhor será dizer
de ambas, cavaleira e égua,
que são de uma mesma coisa
e que um só nervo as inerva,
e que é impossível traçar
nenhuma linha fronteira
entre ela e a montaria:
ela é a égua e a cavaleira.

possa ser telegrafia
aquelas respostas que
suas pernas pronunciam
é que a mensagem de quem
lá do outro lado da linha
ela responde tão séria
nos passa despercebida.
Mas depois já não há dúvida:
é mesmo telegrafia:
mesmo que não se perceba
a mensagem recebida,
se vem de um ponto no fundo
do tablado ou de sua vida,
se a linguagem do diálogo
é em código ou ostensiva,
já não cabe duvidar:
deve ser telegrafia:
basta escutar a dicção
tão morse e tão desflorida,
linear, numa só corda,
em ponto e traço, concisa,
a dicção em preto e branco
de sua perna polida.
Então, o que me dizem?

O poeta saiu do Brasil em 1947, entretanto ao transitar pelos espaços espanhóis
não pôde esquecer seu espaço de origem. O poeta não se desliga da terra, do chão, da história
e das relações natais. Pernambuco, o Recife, é o ponto para onde convergem todos os demais
espaços. Cabral confirma a Antônio Carlos Secchin: ―Saí do Brasil em 1947, meu primeiro
posto foi o vice-consulado em Barcelona. Nos arredores da cidade, vi paisagens áridas como
as do Nordeste, era uma espécie de volta a Pernambuco‖ (MELO NETO apud SECCHIN,
1999, p. 330).
Espanha e Pernambuco mantiveram um grau de identificação intensa. Será, no
entanto, da similitude e da complementaridade encontrada pelo poeta entre Sevilha e o Recife
que resultará grande parte dos poemas ambientados no espaço espanhol.
Sobre a Anduluzia, diz o poeta em entrevista recolhida por Ricardo Souza de
Carvalho:
A Andaluzia é, do ponto de vista agrícola, a região mais fértil da
Espanha. E foi a região do mundo com que mais me identifiquei: devo
lembrar que sou pernambucano da Zona da Mata, zona fértil, e não do
sertão, embora me identifique melhor com o sertão seco [...]. Os meus
sentimentos entre a Andaluzia e a Mancha e Aragão têm a mesma
ambiguidade que existe no meu eu pernambucano, entre o homem de
Zona da Mata, fértil, e do sertão, seco, que conheço apenas de
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passagem, mas que me marcou profundamente. Há uma afinidade
entre a Mancha e Aragão e o nordeste seco, mas nenhuma entre o
nordeste da Zona da Mata e a Andaluzia (MELO NETO apud
CARVALHO, 2006, p. 153).
O baile flamenco se une ao cante, na quase impossível dissociação de ambos. O
taconear também é música, cortante como a faca. A subjetividade ensaiada nas lembranças de
cabeceira se revela no desejo de civilizar ―sevilhanamente‖ o mundo, dando-lhe a forma, a
cor, o cheiro, o jeito de ser desta cidade. Sevilha torna-se, portanto, mais do que um modelo
de cidade, um mundo a ―contrapelo‖, com o qual o poeta e o homem João Cabral se
identificam:
A importância do taconeo é tanta que segue sendo tratado no quarto
bloco de versos, na comparação estabelecida pelo poeta entre o
camponês e a bailaora que pisam firme a terra para amaciar o solo. A
―dura / e muscular energia‖ com que trata a terra demonstra a
gravidade e precisão dos seus movimentos. Relação que João Cabral
estenderá, em outros poemas, também ao toureiro e ao poeta (PEDRA,
2010, p. 29).
Em Quaderna (1960), os temas espanhóis começam a percorrer um fértil e
profundo caminho na aproximação do poeta à representação cultural genuinamente espanhola
e à relação que estabelecerá entre tais representações e o seu fazer poético. Aparecem nesta
obra três poemas imprescindíveis para a compreensão da simbiose mantida entre a cidade de
Sevilha – Sevilha (p. 228-230) –, o baile e o cante flamenco – Estudos para uma bailadora
andaluza (p. 195-201) – e A palo seco (p. 223-227) – e a arte de João Cabral de compor
versos. O motivo da corrida de toros já presente em Paisagens com figuras (1956) – ―Alguns
toureiros‖ (p. 133-134) – se une aos outros três posteriores, completando o referencial cultural
e a designação da sua construção poética.
É comum que ao longo da execução guitarrista e bailadora suspendam a música
e/ou os movimentos. Vale lembrar que estas suspensões geralmente acontecem depois que um
movimento bastante intenso é realizado e a pausa, além de proporcionar um breve descanso
para os executores, possibilita a assimilação do anteriormente feito e a preparação para o que
está por vir. Isso nos remete mais uma vez à associação com toureiros e poetas: o corte é o
olhar do toureiro depois de uma investida do touro e também o verso e a estrofe.
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Os vestidos flamencos dançam junto com a bailadora. Também os braços e as
mãos, essenciais para a dança flamenca, são vistos pelo poeta. Os primeiros, como troncos
que à flora dão vida: ―mas também dessa outra flora / a que seus braços dão vida‖. Esta
outra referência floral é conhecida no flamenco como floreo e diz respeito aos movimentos
realizados com as mãos e com o punho e que acompanham a dança.
O poeta faz do regionalismo espanhol sua escrita em versos: Corrida de toros e
flamenco cumprem agora a função alegórica do ato de escrever poemas. Proposição que
escapa a Betussi e que nos parece fundamental ao confirmar que o universalismo de João
Cabral é social, no que diz respeito ao Nordeste, mas, teórico, no âmbito espanhol.
Concordamos quando se afirma que as paisagens e tipos regionais ―são pretextos para falar da
vida, da existência humana, da busca de sentido, das paixões, da morte, da miséria no seu
sentido filosófico e social‖ (BETUSSI, 2009, p. 91) e assim alcançar o universal. Da secura
do sertão e da vida dos retirantes nordestinos é possível universalizar a miséria vivida; em
Sevilha há um convite a ―sevilhizar-se‖, versos que permeiam a terra e gente, expressões
culturais. O poeta proporciona aos seus leitores glorietas, plazoletas, corrales de vecinos além
das celebrações tipicamente sevilhanas: La feria de Abril e a Semana Santa, chegando a um
grau de familiaridade que culmina nos poemas sobre o flamenco e a corrida de toros.
O pertencimento de João Cabral ao grupo de poesia taurina espanhola se
fundamenta não apenas na extensão e qualidade dos poemas nos quais aparecem toureiros e a
arte de tourear, mas também pelo grau de conhecimento deste universo que o poeta chega a
alcançar.
O retorno às raízes populares realizado pela Generación del 27, verificado no
aspecto formal da relação estabelecida com a poesia medieval, encontra no flamenco a música
e a dança que refletem o espírito do povo. Esta voz popular ecoa também em João Cabral não
apenas pela sua sonoridade – cortante e aguda –, mas também pela plástica da dança que a
acompanha. O baile flamenco torna-se, para o poeta, imagem encarnada dos seus versos, na
procura do movimento-verso sempre preciso.
João Cabral compartilha com a Generación de 27 grandes temas: pintura,
literatura, paisagem, toureiros, cante e baile flamencos e a Andaluzia – especialmente
Sevilha. Corrida de toros e flamenco cumprem agora a função alegórica do ato de escrever
poemas. Extremera Tapia (2000) realizou um minucioso trabalho de identificação dos poemas
cabralinos de temática espanhola de João Cabral de Melo Neto, e Alves (2007) defende acerca
da existência do poema, dizendo:
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Diferentemente da linguagem comum, que é momentânea, o poema não
morre por ter vivido, ele renasce, como a Fênix, a cada vez que é lido. Ao
tomar o contato com o texto, o leitor, apesar de ter em mãos o poema pronto,
é convidado a mergulhar no seu processo de construção, de forma que se
pode afirmar que há uma organização e um posicionamento ativo por parte
do leitor ao acolher a linguagem literária (ALVES, 2007, p. 77)

A Generación del 27 e seus poetas utilizaram a estrutura dos romances medievais.
Federico García Lorca, por exemplo, elabora o seu Romancero Gitano, o romance de uma
gente sempre excluída e, ao mesmo tempo, tão representativa do genuinamente popular, como
são os ciganos na Espanha:
Publicado en 1928, pero escrito entre 1924 y 1927, la mayoría de los
romances habían ido apareciendo en revistas literarias. El título inicial
fue Primer Romancero gitano, que trata de expresar la originalidad del
tema, su deseo de llamar la atención sobre haber poetizado el tema
gitano por ―primera vez‖. El libro le proporcionará un notable éxito
entre los escritores y el público. En este libro se funden popularismo y
vanguardismo. Romancero gitano canta fraternalmente a una raza
marginada y perseguida. Es un recurso de Lorca para ilustrar el
destino trágico, porque, por encima de los gitanos, se eleva un único
personaje, la pena negra, que está presente en todos los rincones.
Numa conferência acerca desta obra, o poeta García Lorca diz:
El libro, en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de
Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo
más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de
su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad
andaluza y universal. Así pues, el libro es un retablo de la Andalucía,
con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su
brisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del
contrabandista, y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que
burlan a San Rafael. Un libro donde apenas si está expresada la
Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y
ahora lo voy a decir. Un libro antipintoresco, antifolklórico,
antiflamenco. Donde no hay ni una chaquetilla corta ni un traje de
torero, ni un sombrero plano ni una pandereta, donde las figuras sirven
a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje grande
y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la Pena que
se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que
no tiene nada que ver con la melancolía ni con la nostalgia ni con
ninguna aflicción o dolencia de ánimo, que es un sentimiento más
celeste que terrestre; pena andaluza que es una lucha de la inteligencia
amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender.
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Figura 18: Federico García Lorca. Disponível em: http://federicogarcialorca.net/index.htm. Acesso em: 10
out. 2013.

FEDERICO GARCÍA LORCA
Fuente Vaqueros, 5de Junho de 1898 — Granada, 19 de Agosto de 1936
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6.3 Federico García Lorca
Espiral

Este poeta granadino nasceu em
Fuente Vaqueros, município de Granada, no ano de 1898.
Em 1915, iniciou a carreira em Filosofia e Letras, mas foi Direito a área na qual se
formou em 1923. Tem grande vocação artística para todas as formas da literatura (poesia,
prosa, teatro), estuda música e pintura, atua como ator e diretor de teatro. Em 1919, chega na
Residencia de Estudiantes de Madri (la resi), onde reside até o ano de 1928.
Tem estreita relação com Salvador Dalí, Luis Buñuel e tantos outros escritores da
época. Em 1920, estreia sua primeira obra teatral El malefício de la mariposa. Nesse período,
organiza com Manuel de Falla a Fiesta del cante jondo.
Em sua obra lírica e dramática, grande parte escrita em verso, convivem
harmoniosamente elementos das tradições popular e cultas espanholas, com inovações
expressivas próprias da grande onda de – ismos e vanguardas literárias dos anos vinte.
Poeta com raízes fortes da Andaluzia, enriquecido pelas formas artísticas novas,
soube encontrar uma voz própria, graças aos seus numerosos contatos com a modernidade
estética, desde sua estância na Resi e através de suas viagens aos Estados Unidos, Cuba,
Argentina e Uruguai.
Lorca conhece Salvador Dalí quando este chega na Resi, no outono de 1922. Com
apenas 18 anos, tinha um porte físico magro, com cabelos bem negros e longos, talvez
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grandes para a época. Também usava costeletas, o que chamava a atenção. Segundo Gibson,
seu biógrafo, Lorca ao conhecer Dalí, logo ficou fascinado pelo catalão, seja pelo seu talento,
sua personalidade e seu físico. Na obra Vida secreta de Salvador Dalí temos uma passagem
reveladora, onde o próprio Dalí confessa suas impressões de Lorca:
Aunque advertí que mis nuevos amigos iban a tomarlo todo de mí sin
poder darme nada a cambio – pues realmente no tenían nada de que yo
no tuviera dos, tres, cien veces más que ellos –, por otra parte la
personalidad de Federico García Lorca produjo en mí una tremenda
impresión. El fenómeno poético en su totalidad y en ―carne viva‘
surgió súbitamente ante mí hecho carne y hueso, confuso, inyectado
de sangre, viscoso y sublime, vibrando con un millar de fuegos de
artificio y de biología subterránea, como toda materia dotada de la
originalidad de su propia forma.
Lorca obteve seu grande êxito público com Romancero gitano, em 1928, no qual
ressalta o grande mito da Andaluzia cigana, escreveu uma poesia bastante diferente, de caráter
mais abstrato, antifolclórica e mais revolucionária.
Seus poemas em prosa e suas Odas oferecem, por uma parte, marcas da estética
clássica espanhola e, por outra, manifestações das últimas tendências vanguardistas. O autor
Arturo Romaneda (1990) comenta sobre o poeta:
En la mayor parte de estas obras sorprende la rara perfección con que
se mezclan elementos procedentes de la tradición culta y de la popular
con otros má novedosos y vanguardistas. Lo viejo y lo nuevo, lo
español y lo universal, lo popular (el romancero, la lírica tradicional,
el cante jondo) y lo culto (la poesía arábiga, la de los Cancioneros de
los siglos XVI y XVII, Góngora y la lírica barroca, Bécquer, Ruben
Darío, Juan Ramón Jiménez), profundamente asimilados, convertidos
en sustancia propia, son sometidos por el poeta a un proceso de
reelaboración que los dota de una dimensión y originalidad nuevas.
Foi detido e morto em Viznar pela guerra civil, em pleno gozo da sua maturidade
estética.

Obra Poética
Algumas de suas obras foram realizadas simultaneamente ou foram reelaboradas,
como o Poema de Cante Jondo, por exemplo, composto em 1921, entretanto só conhecido a
partir de 1931. Na primeira etapa de sua produção, até o ano de 1928, Garcia Lorca publica
Libro de Poemas (1921), Poema de Cante Jondo, Canciones, escritos entre 1921 e 1924, mas
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publicados em 1927; Oda a Salvador Dalí (1926); Romancero gitano (1928), mas redigido
entre 1924 e 1927). Na segunda etapa temos Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 e 1930,
mas editado no México em 1940, Llanto por Ignacio Sánchez Mejias (1935), e Seis poemas
gallegos, em 1935.
Há livros que ficaram inéditos e, na sua maior parte, incompletos. Além do citado
Poeta en Nueva York, Suites (1920-1923), Odas (1924-1929), Poemas en Prosa (1927-1928),
Tierra y Luna (1929-1930) e Diván del Tamarit (1931-1934). No ano de 1935, escreve um
livro de Sonetos, que pensou em colocar como título Jardín de los sonetos, aqui está incluída
a série de Sonetos del amor oscuro, que permaneceu inédito até 1984.
Entre os anos de 1920 a 1936, García Lorca cultivou com intensidade o teatro. As
mais conhecidas são Mariana Pineda (1927), La zapatera prodigiosa (1930), Bodas de
sangre (1933), Yema (1934), Doña Rosita la soltera (1935), Así que pasen cinco años (1931)
e La casa de Bernalda Alba (1936).
A obra de García Lorca é amplamente difundida nos países de fala hispânica, sua
fama alcançou rapidamente não só o resto da Europa e da América, mas também se estende ao
nível mundial. Como escritor espanhol, tem grande destaque no estrangeiro, sua obra foi
extensamente traduzida em outras línguas.
Não se pode perder de vista que os ―nuevos poetas‖ choraram suas amarguras
com uma sinceridade maior, demostraram sua profunda tristeza, como já expressava UREÑA
(1994), ―uma soledad doliente corre a través de las elegias‖, também o fez Garcia Lorca, em
seu poema dedicado ao toureiro Ignacio Sanchez Mejías:

LLANTO POR IGNACIO SANCHEZ
MEJIAS
Federico García Lorca
I
LA COGIDA Y LA MUERTE
A mi querida amiga
Encarnación López Julvez
A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la branca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
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Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde.
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto da tarde
Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
Y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
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O poema Llanto por Ignacio Sanchez Mejias é considerado um de seus poemas
mais perfeitos, Garcia Lorca rende homenagem ao seu grande amigo, o toureiro Ignacio
Sánchez Mejias, morto em 1934. Embora existam alusões ao mundo das touradas, o poeta
afasta os elementos constumbristas e pintoresco e as interpretações filosóficas. Nas quatro
partes da composição do poema, tudo se subordina à apresentação, sob uma atmosfera irreal,
de uma figura mítica e excepcional a qual a morte consegue arrastar ao vazio.
O que mais se destaca, além da qualidade extraordinária da linguagem poética, é a
perfeita adequação da métrica ao sentimento elegíaco que o poeta expressa. Especificamente,
sobre os últimos versos das três estrofes, podemos notar que há uma gradação desde a
primeira estrofe até a terceira. O verso ―A las cinco de la tarde‖ se repetirá nas demais
estrofes, que não finaliza, mas se repete e, vai sendo recriado. A ladainha se torna evidente no
pranto, marcado pela agonia do momento das ―cinco da tarde‖ em todo o poema.
O tema da morte do seu amigo e toureiro Sánchez Mejías, fez com que García
Lorca escrevesse também ―tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan
claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una
brisa triste por los olivos‖.
Na tarde de 11 de agosto de 1934, quando o poeta soube da ―cornada‖ que sofreu
o toureiro poeta e amigo, Lorca cria a imagem do verso que diz ―un ataúd con ruedas es la
cama‖, pois este toureiro já enfermo, encontrava-se na cama do hospital, e a gangrena já fazia
parte da enfermidade. Chega 13 de agosto; Guillén recebe a notícia da morte dada por Lorca:
―Se acabó. Ignacio ha muerto a las nueve y cuarenta y cinco. Me junto con vosotros en
Santander. No quiero verle.‖

6.3.1 A amistad entre Lorca e Salvador Dalí
As cartas que Salvador Dalí envia a Garcia Lorca, do período de 1925 a 1936
demonstram a sintonia de amizade que existia entre eles. Esse enlace de carinho com o poeta
granadino se estende desde a Residência de Estudantes, onde ambos compartilhavam estudos
e aventuras, juntamente com outro amigo também comum, Luis Buñuel.
Carlos Morales, que dirige a Revista de Creación Literaria Epistolar, nos mostra
o matiz dessa amizade
Lorca era seis años mayor que Dalí, y se enamoró de él nada más
verle. El carácter de ambos difería: el poeta era tímido, Dalí
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extrovertido. Entre otros puntos destacables de estas cartas se puede
mencionar los dibujos de Dalí preanunciando su talento; la opinión de
Dalí respecto a sus contemponáneos y la mutua influencia que estos
artitas
se
prodigaron.
(Disponível
em:
http://cartasenlanoche.blogspot.com.br/2012/03/cartas-de-salvador-dalifederico-garcia.html).
García Lorca foi convidado a participar do recital poético no Ateneo barcelonés,
na data de 13 de abril, na semana santa, viajou de trem de Madri a Barcelona na companhia de
Salvador Dalí, de lá estenderam a viagem até as cidades de Figueres e Cadaqués.
Salvador Dalí, em setembro de 1926, estando em Cadaqués escreve ao seu grande
amigo e poeta, rememora algumas passagens sobre o santo padroeiro da cidade, San
Sebastián, fala do êxtase de pintar as paisagens, de pintar as ―janelas abertas ao mar com
rochas‖, que por estar completamente envolto com suas pinturas não poderá ir a Granada...
Vejamos o deleite da leitura da carta:
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García Lorca está investindo na preparação de três conferências sobre o El mito de
San Sebastián e pensa ilustrá-las com fotografias. Assim, Gibson (2008, p. 257), diz que ―no
es sorprendente que a Lorca le encantase esta diminuta obra, pues el san Sebastián de
Berruguete es un hermoso y lánguido efebo que se parece extraordinariamente a lord Alfred
Douglas, el joven y díscolo amante de Oscar Wilde.‖
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Figura 18: San Sebastián104. (1610-1614). El Greco. Técnica: óleo. Medidas: 201,5 cm x 111,5 cm. Museo del Prado. Madrid. España.
104

Procedencia El fragmento superior procede de la colección del segundo marqués de Vega Inclán, Benigno de
la Vega Inclán y Flaquer; colección del marqués de Casa Torres, 1902; donación de Blanca de Aragón, condesa
de Mora, marquesa de Casa-Riera al Museo del Prado, 1959. El fragmento inferior procede de la colección de
Millán Delgado, 1962; comprado por Adolfo de Arenaza, 1972; comprado por José Osinalde Peñagaricano;
adquirido por el Museo del Prado en 1987.
Esta obra muestra la figura de cuerpo entero del santo, que aparece de pie y desnudo, cubierto tan sólo por un
paño de pureza. Aparece de frente, con la mirada elevada hacia el cielo; los brazos atados a un tronco seco. Siete
flechas asaetean al joven. Tres de ellas están clavadas en el lado izquierdo del torso (dos a la altura del pecho y
otra en el abdomen); otras tres en el brazo, cadera y muslo derechos, la séptima se introduce en la ingle
izquierda. Una octava flecha se ha clavado en el tronco. San Sebastián es un muchacho casi adolescente, imberbe
y enjuto, de piel blanca. El espigado cuerpo se realza por estar situado sobre un pequeño promontorio pedregoso
donde destaca la representación nocturna del fondo, protagonizado por un cielo cargado de tormentosas nubes, y
la vista parcial, en perspectiva muy baja, de dos de los hitos urbanos que definen el perfil de Toledo, el castillo
de San Servando y el puente de Alcántara. San Sebastián fue un oficial de la guardia palatina de Diocleciano
(siglo III) que fue martirizado en Roma por mantenerse firme en su fe cristiana. Aunque su muerte se produjo
tras ser apaleado, fue la representación de su primer martirio el que ha perdurado en la historia del arte. El
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García Lorca dedica um poema a Salvador Dalí, segundo a crítica ―es uno de los
más cabales himnos a la amistad jamás escrito en español‖, o próprio Dali, já no ano de
1980, recorda que este poema foi publicado em uma das revistas mais importantes da Europa.
O crítico francês Jean Cassou, considerou o poema como ―la manifestación más deslumbrante
de un estado de ánimo completamente nuevo en España‖, o poema escrito tem o título Oda a
Salvador Dalí, vejamos uma parte dele, aqui aparece ―el pueblo de Cadaqués‖, cidade onde a
família de Salvador Dalí tinha uma casa, hoje transformada em museu Dalí. O poeta e o pintor
já estiveram na cidade e na região, participando também da Semana Santa de Cadaqués. O
poema diz:
[...]
Cadaqués, en el fiel del agua y la colina,
eleva escalinatas y oculta caracolas.
Las flautas de madera pacifican el aire.
Un viejo dios silvestre da frutas a los niños.
Sus pescadores duermen, sin ensueño, en la arena.
En alta mar les sirve de brújula una rosa.
El horizonte virgen de pañuelos heridos,
junta los grandes vidrios del pez y de la luna.
Una dura corona de blancos bergantines
ciñe frentes amargas y cabellos de arena.
Las sirenas convencen, pero no sugestionan,
y salen si mostramos un vaso de agua dulce.
No ano de 1927, Salvador Dalí realiza sua segunda exposição na Galeries Dalma
em Barcelona. O êxito da mostra é evidente. Foram 24 quadros expostos, dentre eles 4 foram
inspirados por García Lorca e mais: se o poeta estaria ―apaixonado‖ pelo pintor, este fato
também não lhe era indiferente. No quadro Vida secreta de Dalí, o pintor faz refêrencia a Los
apolíneo cuerpo de san Sebastián, atado en un árbol, aparece triunfante a pesar de mostrarse asaeteado por las
flechas de los arqueros del emperador. En la Edad Media se convirtió en santo protector contra la peste, en el
Renacimiento en una suerte de Apolo cristianizado y a finales del siglo XVI se valoraba su martirio como
demostración máxima de la fe. Del Greco nos han llegado tres representaciones de san Sebastián, siendo esta del
Prado la que puede considerarse más tardía. En torno a 1577, realizó la primera de ellas que se conserva en la
catedral de Palencia, un ejemplar de gran calidad que responde a la producción temprana del Greco en España;
una figura de anatomía y modelado poderosos que en esta versión del Prado, casi treinta años después, se
convierte en una rítmica y quebrada línea ascendente, realizada por una sucesión de abruptas pinceladas que se
imbrican en el magma del celaje. Nada sabemos sobre la procedencia inicial de la pintura, ni los motivos por los
que fue cortada, aunque probablemente debió de producirse a finales del siglo XIX. La parte superior fue donada
al Prado en 1959 por la condesa de Mora y Aragón, marquesa de Casa Riera, en honor de su padre, el marqués
de Casa Torres. La tela inferior fue dada a conocer en 1962, siendo comprada por el Prado en 1987.
(Texto de Ruiz, L. El Greco en el Museo Nacional del Prado. Catálogo Razonado, Museo Nacional del Prado,
2007, p. 176 y El Greco. Guía de sala, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2011, p. 50).
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cantos de Maldoror, de Lautréamont – obra editada em 1924, e bastante lida dentro da Resi,
casa de estudantes de Madri – dizendo: ―La sombra de Maldoror se cernía sobre mi vida, y
fue precisamente en ese período cuando, por la duración de un eclipse, otra sombra, la de
Federico García Lorca, vino a oscurecer la virginal originalidad de mi espíritu y de mi carne.‖
Nesta bela passagem o pintor deixa ―escapar‖ um forte idílio pelo poeta.

Figura 19: Retrato fotográfico de Salvador Dalí e García Lorca. Consulta no registro bibliográfico da
Biblioteca Digital Hispânica. Acesso em: 15 out. 2014.
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ESTE ES EL PRÓLOGO105
Dejaría en este libro
toda mi alma.
Este libro que ha visto
conmigo los paisajes
y vivido horas santas.
¡Qué pena de los libros
que nos llenan las manos
de rosas y de estrellas
y lentamente pasan!
¡Qué tristeza tan honda
es mirar los retablos
de dolores y penas
que un corazón levanta!
Ver pasar los espectros
de vida que se borran,
ver al hombre desnudo
en Pegaso sin alas,
ver la vida y la muerte,
la síntesis del mundo,
que en espacios profundos
se miran y se abrazan.
Un libro de poesías
es el otoño muerto:
los versos son las hojas
negras en tierras blancas,
y la voz que los lee
es el soplo del viento
que les hunde en los pechos
– entrañables distancias –.
El poeta es un árbol
con frutos de tristeza
y con hojas marchitas
de llorar lo que ama.
El poeta es el médium
de la Naturaleza
que explica su grandeza
por medio de palabras.
105

Este poema pertence ao livro Poemas Sueltos (GARCÍA LORCA, 1996, p. 566)
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El poeta comprende
todo lo incomprensible,
y a cosas que se odian,
él, amigas las llama.
Sabe que los senderos
son todos imposibles,
y por eso de noche
va por ellos en calma.
En los libros de versos,
entre rosas de sangre,
van pasando las tristes
y eternas caravanas
que hicieron al poeta
cuando llora en las tardes,
rodeado y ceñido
por sus propios fantasmas.
Poesía es amargura,
miel celeste que mana
de un panal invisible
que fabrican las almas.
Poesía es lo imposible
hecho posible. Arpa
que tiene en vez de cuerdas
corazones y llamas.
Poesía es la vida
que cruzamos con ansia
esperando al que lleva
sin rumbo nuestra barca.
Libros dulces de versos
son los astros que pasan
por el silencio mudo
al reino de la Nada,
escribiendo en el cielo
sus estrofas de plata.
¡Oh, qué penas tan hondas
y nunca remediadas,
las voces dolorosas
que los poetas cantan!
Dejaría en el libro
este toda mi alma...
7 de agosto de 1918
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TRES HISTORIETAS DEL VIENTO
I

III

El viento venía rojo
por el collado encendido
y se ha puesto verde, verde
por el río.
Luego se pondrá violeta,
amarillo y ...
Será sobre los sembrados
una arco iris tendido.
II
Viento estancado.
Arriba el sol.
Abajo
las algas temblorosas
de los álamos.
Y mi corazón
temblando.
Viento estancado
a las cinco de la tarde.
Sin pájaros.

La brisa
es ondulada
como los cabellos
de algunas muchachas.
Como los marecitos
de algunas viejas tablas.
La brisa
brota como el agua
y se derrama
— como un bálsamo blanco —
por las cañadas,
y se desmaya
al chocar con lo duro
de la montaña.
1927
[GARCÍA LORCA, Poemas
Esparsos, 1996, p.626]

A obra de García Lorca é extremamente variada, apresenta temas comuns
formando uma estrutura indissolúvel. Junto ao amor, o poeta tende ao pansexualismo que
transcende as fronteiras entre o amor homossexual e o heterossexual. Destaca-se o tema da
frustração e o do destino trágico. Em toda sua obra desfilam numerosos seres marginados, que
transitam num mundo hostil, apresentando um profundo mal estar, uma dor de viver,
sentimento de impotência, e que estão concentrados na solidão e na morte, que quase sempre
vem através de um assassinato.
Podemos presenciar em sua obra que essa frustração está projetada em um duplo
plano: ontológico e social, metafísico e histórico, apresentando-se muitas vezes unidos numa
estreita interrelação. Para Miguel Posada ―las pesadillas de la historia se dan la mano, en la
obra lorquiana, con los fantasmas metafísicos o telúricos del tiempo, la muerte, la fecundidad,
etc.‖
Há o jogo entre o velho e o novo, o espanhol e o universal, o popular e o culto
profundamente assimilados e que são transformados em substâncias próprias. O poeta
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reinventa a linguagem num processo de reelaboração que dá ao poema novas dimensões e
originalidades. Do popular temos o romancero, a lírica tradicional, el cante jondo; do culto o
poeta traz a poesia arábica, a dos cancioneiros dos séculos XVI e XVII, Góngora e a lírica
barroca, Bécquer, Ruben Darío, Juan Ramón Jiménez, formando uma constelação da alta
poesia.
As palavras e versos desse poeta nos remetem a um mundo obscuro, imagético,
estrelar, é também uma voz centenária, que é ao mesmo tempo brilhante e dinâmico.

Cuando yo me muera,
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.
Poema del Cante Jondo, 1921 ―Memento‖
F. G. Lorca
Como pesquisadora desse expoente membro da Generación del 27, García Lorca,
dediquei-me durante uma disciplina do Doutorado à tarefa dinâmica da tradução: tratava-se de
uma conferência intitulada La imagen poética de D. Luis de Góngora, de Federico García
Lorca, dada no dia 13 de fevereiro de 1926, que foi escrita pelo poeta nos anos de 1925 a
1926, e que em 1930 foi revisada e incorporada pelo próprio autor e poeta106. Foi uma tarefa
importante107 no desenvolvimento de estratégias que trouxessem as imagens que o poeta deixa
no decorrer do texto. Nesse texto, a grande figura é a de Góngora, o significado das
metáforas, demonstra como o poeta vai adquirindo com o tempo uma consciência criadora e
técnica para a imagem, pois não podemos esquecer que Góngora é um poeta essencialmente
plástico, que ―sente a beleza do verso em si mesmo e tem uma percepção para o matiz
expressivo e para a qualidade do verbo, até então desconhecido no castelhano. O vestido de
seu poema não tem imperfeição‖. (LORCA, apud COMINO, 2014, p.122)

106

Federico García Lorca. Conferencias I. Alianza Editorial, Madrid, 1984.
A tradução dessa conferência de García Lorca foi publicada na ―Antologia da Generación del 27, tradução
bilíngue – Relação com autores brasileiros‖, organizado pelos Professores Francisco Ivan da Silva e Carmen M.
Comino, sob o título Antologia Poética Hispano-brasileira, como resultado de pesquisas do Grupo de Pesquisa
Ponte Literária Hispano-brasileira da UFRN.
107
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Figura 20: Luis Cernuda. Disponível em: www.poetasandaluces.com/autor.asp?idAutor=7.
Acesso em: 10 out. 2013.

LUIS CERNUDA
Sevilha, 21 de Setembro de 1902 – Cidade do México, 5 de Novembro de 1963.
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6.4 Luis Cernuda
Poeta de Sevilha, foi educado em um ambiente de rígidos princípios morais e
religiosos, sob essa perspectiva foi um menino tímido, observador, solitário e meditabundo.
Também um dos mais destacados da Generación del 27. Em 1919, começou a estudar Direito
na Universidad de Sevilla e lá conheceu Pedro Salinas, que foi seu professor. Logo cedo
desenvolveu seu gosto literário, e também suas tendências homossexuais, que favoreceram
para transformá-lo num ser marginal, com introspecção, e de muito isolamento. Nos anos
vinte vai para Madri, onde entra em contato com os ambientes literários, que mais tarde será
conhecido por Generación del 27.
Perde o pai muito cedo, em 1920, aos 18 anos; e sua mãe, em 1928, já com 26
anos. Em 1925, publica seus primeiros versos na Revista de Occidente. Em uma viagem a
Málaga, conhece os poetas da Revista Litoral, é quando se estabelece em Madri. Vai como
professor leitor de espanhol para a Universidad de Tolouse, onde permanece até o verão de
1929. Vive com espírito de rebeldia e, opositor às regras sociais, sonha com uma Espanha
tolerante, liberal, culta e amante da tradição erudita.
Durante a Guerra Civil, participou do II Congresso de Intelectuais Antifascistas de
Valência e, em 1938, foi convidado a dar algumas conferências na Inglaterra, de onde já não
regressou à Espanha. Na década dos anos quarenta, ensina Língua e Literatura espanholas em
Glasgow (1939-1943), Cambridge (1943-1945) e Londres (1945-1947). Em 1952, vai ao
México, como professor temporário da Universidad Autônoma. O contato com este país
reafirma sua concepção mítica do sul como metáfora do paraíso. Morre em 1963, no México.
Sua personalidade difícil,

muito retraído,

apresentando

dificuldade de

relacionamento, fez com que muitos dissessem ―Difícil de conhecê-lo. – Disse Salinas–.
Delicado, cheio de pudor, guarda sua intimidade para si, e para as abelhas que vem e vão de
sua poesia, perambulando ali dentro – sem querer mais jardim – fazendo seu mel.‖
Era poeta alinhado na veste, com os cabelos bem penteados, com perfeito nó da
gravata, tudo com o intuito de ocultar-se, numa muralha de timidez.
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Obra Poética
Sua primeira obra, Perfil del aire (1927), estava na linha da poesia pura. Nesse
mesmo ano, sua obra, Primeras poesias, já demonstra seu desejo de compreender a realidade,
embora tenha um contexto de profundo pessimismo que lhe é próprio. Em 1934, publicou
Donde habite el olvido, e em 1936, El joven marino. Nesse mesmo ano reuniu em um único
volume tudo o que já fora publicado, sob o título La realidad y el deseo. Ainda publicou uma
antologia intitulada La invitación a la poesía, em 1933, que teve como títulos: Égloga, elegia,
oda (1927-1928), Un río, un amor(1929), Los placeres prohibidos(1931) e Invocaciones a las
gracias del mundo(1934-1935), El joven marino. Suas demais produções foram incorporadas
nas próximas edições de sua antologia.
No exílio publicou Las nubes (1940), Con las horas contadas (1950-1956) e
Desolación de la quimera (1962) – esta última foi publicada na 4ª edição da sua antologia La
realidad y el deseo, em 1964. Também escreveu interessantes ensaios literários e uma obra de
teatro sob o título La família interrumpida, escrita no final dos anos trinta e publicada em
1985. Colaborou com revistas e periódicos mexicanos como Excélsior ou Novedades.
Também dedicou a Góngora o poema que segue:

GÓNGORA
El andaluz envejecido que tiene gran razón para su orgulho,
El poeta cuya palabra lúcida es como diamante,
Harto de fatigar sus esperanzas por la corte,
Harto de su pobreza noble que le obliga
A no salir de casa cuando el día, sino al atardecer, ya que las sombras,
Más generosas que los hombres, disimulan
En la común tiniebla parda de las calles
La bayeta caduca de su coche y el tafetán delgado de su traje,
Harto de pretender favores de magnates,
Su altivez humillada por el ruego insistente,
Harto de los años tan largos malgastados
En perseguir fortuna lejos de Córdoba la llana y de su muro excelso,
Vuelve al rincón nativo para morir tranquilo y silencioso.
Ya restituye el alma a soledad sin esperar de nadie
Si no es de su conciencia, y menos todavía
De aquel sol invernal de la grandeza
Que no atempera el frío del desdichado,
Y aprende a desearles buen viaje
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A príncipes, virreyes, duques altisonantes,
Vulgo luciente no menos estúpido que el otro;
Ya se resigna a ver pasar la vida tal sueño inconsistente
Que el alba desvanece, a amar el rincón solo
Adonde conllevar paciente su pobreza,
Olvidando que tantos menos dignos que él, como la bestia ávida
Toman hasta saciarse la parte mejor de toda cosa,
Dejándole la amarga, el desecho del paria.
Pero en la poesía encontró siempre, no tan solo hermosura, sino ánimo,
La fuerza del vivir más libre y más soberbio,
Como un neblí que deja el puño duro para buscar las nubes
Traslúcidas de oro allá en el cielo alto.
Ahora al reducto último de su casa y su huerto le alcanzan todavía
Las piedras de los otros, salpicaduras tristes
Del aguachirle caro para las gentes
Que forman el común y como público son árbitro de gloria.
Ni aun esto Dios le perdonó en la hora de su muerte.
Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta,
Que amó lo oscuro y vanidad tan solo le dictó sus versos.
Menéndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas,
No gustó de él y le condena con fallo inapelable.
Viva pues Góngora, puesto que así los otros
Con desdén le ignoraron, menosprecio
Tras del cual aparece su palabra encendida
Como estrella perdida en lo hondo de la noche,
Como metal insomne en las entrañas de la tierra.
Ventaja grande es que esté ya muerto
Y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden
Los descendientes mismos de quienes le insultaban
Inclinarse a su nombre, dar premio al erudito,
Sucesor del gusano, royendo su memoria.
Mas él no transigió en la vida ni en la muerte
Y a salvo puso su alma irreductible
Como demonio arisco que ríe entre negruras.
Gracias demos a Dios por la paz de Góngora vencido;
Gracias demos a Dios por la paz de Góngora exaltado;
Gracias demos a Dios, que supo devolverle (como hará con nosotros),
Nulo al fin, ya tranquilo, entre su nada.
Em 14 de abril de 1931, segundo o manuscrito publicado por Harris, o poeta Luis
de Cernuda escreveu outro poema, que publicou na edição de La realidad y el deseo (1936),
intitulado ―Unos cuerpos como flores‖:
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Unos cuerpos son como flores,
Otros como puñales,
Otros como cintas de agua;
Pero todos, temprano o tarde,
Serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,
Convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.
Pero el hombre se agita en todas direcciones,
Sueña con libertades, compite con el viento,
Hasta que un día la quemadura se borra,
Volviendo a ser piedra en el camino de nadie.
Yo, que no soy piedra, sino camino
Que cruzan al pasar los pies desnudos,
Muero de amor por todos ellos;
Les doy mi cuerpo para que lo pisen,
Aunque les lleve a una ambición o a una nube,
Sin que ninguno comprenda
Que ambiciones o nubes
No valen un amor que se entrega.
As interpretações apontadas pelos críticos vão da desolação perante o amor e a
presença do corpo como signo contraditório desse amor, que foi evidenciado pelo poeta na
gradação dos elementos: cuerpos, flores, puñales, cintas de agua, quemaduras.
Este poema de gênero lírico da obra Los placeres prohibidos de Luis Cernuda. Nele
é empregada uma simbologia para realizar uma comparação entre naturaleza e amor. Nos
primeiros três versos, o autor usa as palavras fazendo uma referência ao tipo de pessoa: flores
(vital, coloridas), puñales (hirientes, malignas), cintas de agua (dinámica, abrazada). Já nos
versos 5 e 6, o vocábulo quemaduras é relacionado ao fogo, como metáfora de ―amor‖, seria o
enamorarse. Há no poema abundância de símbolos que nos remetem à ideia do autor.
Ressalta o amor como um sentimento que vem sem ser chamado. Deixa expresso
que por nossas vidas pasarão pessoas que serão consideradas importantes, no entanto,
podemos ser abandonados ou não. E, se sentirmos que já estamos ao lado da pessoa certa, o
mais importante é entregar todo o amor, sem medidas. Será mesmo?
Ao ler outro poema de Cernuda, podemos ver um poeta de novo na multidão, ou
entre a multidão: ―el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con
el viento‖. A imagem do vento também consta no poema de Vicente Aleixandre, outro poeta
del 27, que também não se sente integrado, considera-se vítima de sua desilusão amorosa e,
como em outro poema, se mostra com a ausência desse amor. Aparece um poeta morto de
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amor, dá seu corpo para ser pisado, como se fosse não como pedra, mas como caminho e
afirma: ―ambiciones y nubes no valen um amor que se entrega‖.
Na obra Perfil del aire é a primeira entrega do jovem poeta, ―el aire y su perfil
deseado em la ingrávida indolencia del sujeto que se sueña entre los muros, abre el espacio
donde el poeta recrea las emociones‖ (AVENDAÑO, 1994, p. 3). A obra inicia com o poema
La brisa reciente, aqui o poeta cria o espaço para as mais puras sensações, vejamos:
Va la brisa reciente
por el espacio esbelta,
y en las hojas cantando
abre una primavera.
Sobre el límpido abismo
del cielo se divisan,
como dichas primeras,
primeras golondrinas.
Tan sólo un árbol turba
la distancia que duerme,
así el fervor alerta
la indolencia presente.
Verdes están las hojas,
el crepúsculo huye.
anegándose en sombra
las fugitivas luces.
En su paz la ventana
restituye a diario
las estrellas, el aire
y el que estaba soñando.
(Cernuda, Luis. Perfil del aire, Primeras poesías [1924-1927], p. 107)

O aire é o protagonista lírico do poema, participa mais na dinamização da
natureza através da utilização do verbo ―ir‖, no presente do indicativo, realçando o sentido de
movimento:
Va la brisa reciente
por el espacio esbelta,
y en las hojas cantando
abre una primavera.
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O ar na poesía de Cernuda tem sinonímia de hálito, como dizemos em español
―aliento‖, que vai além do espaço/ambiente interno, que cria e dá chama à vida, como também
atua no movimento da vida e seus processos vitais, como velo que procura descobrir a luz.
Esse ar que se transforma na brisa ―reciente‖ e ―esbelta‖ é o mesmo que é responsável por
abrir o cenário ―cálido‖ e vital da natureza. Somente através do sonho/morte se manifesta el
aire – agora ―sonhando‖, princípio de um fenômeno antagônico da obra Realidad y el deseo:
expressa a vitalidad, expansión, vibración tierna de las sensaciones frente a a indolência del
sujeto.
XVI
La noche a la ventana.
Ya la luz se ha dormido.
Guardada está la dicha
En el aire vacío,
Levanta entre las hojas,
Tú, mi aurora futura;
No dejes que me anegue
El sueño entre sus plumas.
Pero escapa el deseo
Por la noche entreabierta,
Y en límpido reposo
El cuerpo se contempla.
Acreciente la noche
Sus sombras y su calma,
Que a su rosal la rosa
Volverá la mañana.
Y una vaga promesa
Acunando va el cuerpo.
En vano dichas busca
Por el aire el deseo.
O tempo se mostra insensível e responsável pela clausura, pelo ambiente criado
pelo poeta; também é o único testigo. Entretanto, o ―ar‖ expressará o seu perfil e, também o
seu fervor, simbolizado na árvore que cristalizará à fidelidade ao desejo, sentimentos que vão
além do tempo.
Y el acorde total
Da al universo calma:
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Arboles a la orilla
Soñolienta del agua.
(Cernuda, Luis. La realidad y el deseo, Primeras poesías, p. 13)

Nestes versos, Cernuda externa seu sentimento de exclusão do homem na
natureza. No entanto, o ar – mais uma vez protagoniza – como ―alento vital‖, que quando
expandido se unifica, tendo como contrapartida seu caráter volátil e envolvente; o tempo, por
sua vez, é o antagonista do sujeito poético. Cernuda nos apresenta uma variação do ―tempo‖,
que em Perfil del aire ―escapa con sus rosas‖ e, em Primeras Poesías, ―escapa entre sus
rosas‖. Corrobora com esse conceito de tempo para Cernuda, Avendaño (1994, p. 5):
Quando o crítico Capote Benot aponta que existe un ‗tempo vivido‘ en
su primera etapa poética, olvida que lo essencial en las primeras
poesías de Cernuda es la vivencia indolente que permanece al margen
un tiempo vivido como no real dentro una experiencia poética que
crea el contexto a través del metalenguaje. Sólo la naturaleza crea el
espacio inmanente donde pervive el deseo. Sin embargo, la naturaleza
recreada por el poeta no es silvestre ni descuidada. Posee fronterasque
organizan y enmarcan el control que éste imponea su entorno y que
aseguran el tiempo de la utopía.
Na obra Ocnos

108

, Cernuda apresenta a natureza como fruto da mirada interior

pressentindo o crescimento invisível desta. É o tempo sedimentado cuja calma propicia a
continuidade e está presente na sensualidade (jazmines y nardos), na imaginação (brezo
blanco), na criação poética (el magnolio), na infância (el huerto), na intemporalidade (la
fuente), no êxtase contemplativo que se esconde atrás do arco (el jardim) e na união mágica
da água e da luz (las hojas, el fervor, el árbol, el amor, el chopo). No poema Jardín Antiguo,
há a constância desses elementos da natureza, contemplemos os versos:

JARDÍN ANTIGUO
Ir de nuevo al jardín cerrado,
Que traz los arcos de la tapia,
Entre magnolios, limoneros,
Guarda el encanto de las aguas.
108

El escritor Luis Cernuda tituló Ocnos (1942) a una de las más reconocidas obras de prosa poética del siglo
XX, donde relata sus recuerdos de Sevilla desde su exilio en Escocia. Ocnos sería reeditada dos veces más al irle
añadiendo más experiencias emotivas a lo largo de su exilio. En la década de 1980 José Luis Turina musicalizó
algunos de los poemas de Ocnos, presentando el producto final en el Teatro Real de Madrid en 1988. Ambas
obras comienzan a modo de introducción con el relato que hizo Goethe de este mito en su obra Fausto.
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Oír de nuevo en el silencio,
Vivo de trinos y de hojas,
El susurro tibio del aire
Donde las almas viejas flotan.

Ver otra vez el cielo hondo
A lo lejos, la torre esbelta
Tal flor de luz sobre las palmas:
Las cosas todas siempre bellas.
Sentir otra vez, como entonces,
La espina aguda del deseo,
Mientras la juventud pasada
Vuelve. Sueño de un dios sin tiempo.
Cernuda, Luis. Las nubes, (Jardín antiguo).1940.
Os poemas escritos no exílio, de acordo com Domínguez (2001, p. 20), foram
marcados pela tragédia da guerra civil. O espanto da morte percorre seus versos, o canto é
substituído pela reflexão. Cernuda tem um exílio que não é só seu, mas de muitos: assim,
escreveu La visita de Dios, com 76 versos. Forma parte da obra Las nubes (1940), que iniciou
a escrever em 1936 e cuja finalização escrita se deu fora da Espanha. Em 1938, em plena
guerra civil, viajou, deu aulas e viveu como exilado (na Inglaterra, Estados Unidos e México)
como vários poetas – os desterrados – que viveram a nostalgia e a eterna esperança do
regresso a sua patria.
Por mi dolor comprendo que otros inmensos sufren
hombres callados a quienes falta el ocio
para arrojar al cielo su tormento.
Mas no puedo copiar su enérgico silencio, que me alivia
este consuelo de la voz, sin tierra y sin amigo,
en la profunda soledad de quien no tiene
ya nada entre sus brazos, sino el aire en torno,
lo mismo que un navío al alejarse sobre el mar.
Cernuda, Luis. Las nubes, (La visita de Dios), 1940.
Segundo o poeta, por volta de 1940, depois de concluir Las nubes, já em Glasgow
(Escócia), andava obcecado pelas suas recordações de infância e adolescência em Sevilha, se
inspirou em Goethe e escreveu então uma série de poemas em prosa, que agrupou,
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encontrando no personagem mítico o título da sua obra, Ocnos109, personagem mítico que
trança os juncos e, estes já trançados, servem de alimento ao seu asno.

Figura 21: Oknos, Museo Pío Clementino

Nesta obra, o poeta escreve suas recordações, confidências e evocações. O poeta
solta a voz do homem abatido que tenta reconstruir a sua infância no seu paraíso. Em Ocnos,
Cernuda coloca personagens conhecidos, descreve costumes e lugares de Sevilha, colocando

109

Gregorio Lury trata deste tema no livro El café de Ocata. ―Cosa tan natural era para Ocnos trenzar sus juncos
como para el asno comérselos. Podía dejar de trenzarlos, pero entonces, ¿a qué se dedicaría? Prefiere por eso
trenzar los juncos, para ocuparse en algo; y por eso se come el asno los juncos tenzados, aunque si no lo
estuviesen habría de comérselos igualmente. Es posible que así sepan mejor, o sean más sustanciosos. Y pudiera
decirse, hasta cierto punto, que de este modo Ocnos halla en su asno una manera de pasar el tiempo. (Goethe,
Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi: con esta cita abre Cernuda su entrañable y melancólico ―Ocnos‖).
Dice Ortega y Gasset: ―Lo que Oknos laborioso trenza, el asna lo va anulando. Representa este animal el poder
destructor necesario al ritmo de la Gran Madre. Una creación lograda y perfecta detendría el proceso: es
menester que colabore la potencia enemiga, la energía destructora. El trozo de soga que hay entre las manos del
soguero y el belfo de la bestia es breve jornada de la existencia que se abre entre el poder de hacer y el de
deshacer, ambos eviternos.‖
Andrés Ortiz-Osés: ―Oknos el soguero y su burra engullidora representan el fundamental mitologema de la vida
y de la muerte, de la muerte y la revivencia simbólica: en este sentido nos introducimos en la visión histórica de
la existencia propia de los Misterios greco-egipcios.‖ Disponível em: <www.siltola.es> Lury, Gregorio. El café
de Ocata. s/l. Ediciones de La Isla Siltolá, 2006. Acesso em 25 de nov 2014.
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em evidência a natureza que recorda da sua terra natal. Os temas que ele insere são o
transcorrer do tempo, o prazer, o amor, a solidão, a poesia, para ser mais exato, o protagonista
deixa de ser o homem e, passa a ser a figura da criança.
Em Variaciones ocorre o reencontro de Cernuda com a sua língua e com a terra,
estas lhe trazem as recordações do sul da Espanha, que antes lhe pertencera e que, com a
guerra, perdera para sempre. A diferença de Ocnos, que se refere ao tempo perdido, em
Variaciones representa o tempo recobrado, sendo praticamente simultâneo o tempo da
escritura e o da anedota recriada.

AMANDO EN EL TIEMPO
El tiempo, insinuándose en tu cuerpo,
Como nube de polvo en fuente pura,
Aquella gracia antigua desordena
Y clava en mí una pena silenciosa.
Otros antes que yo vieron un día,
Y otros luego verán, cómo decae
La amada forma esbelta, recordando
De cuánta gloria es cifra un cuerpo hermoso.
Pero la vida solos la aprendemos,
Y placer y dolor se ofrecen siempre
Tal mundo virgen para cada hombre;
Así mi pena inculta es nueva ahora.
Nueva como lo fuese al primer hombre,
Que cayó con su amor del paraíso,
Cuando viera, su cielo ya vencido
Por sombras, decaer el cuerpo amado.

É verdadeiro dizer que a Generación del 27 viveu um novo―siglo de oro‖... é que em
poesia vale o espiríto. Esses poetas escreveram com o espiríto de Góngora na carne, em seu
tempo. É o ressoar daquele século de ouro espanhol, pois a poesia não tem tempo. O tempo da
poesia é um tempo espiritual/intelectual, o tempo da criação... Da mesma forma que os poetas
do século XVII escreveram sob o signo de Petrarca, assim a Geração de 27 escreveu sob o
signo do Barroco/Góngora.
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7 EL SIGLO DE ORO DA POESIA TAURINA E OS POETAS DEL 27
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen,
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
FGL

Foi na extensa obra poética dos poetas del 27, especialmente na de Gerardo
Diego, que a conhecida fiesta nacional encontrou um grande eco com o espírito destes
homens – poetas espanhóis – e, eis que faz sentido dizer que o século XX se eleva como siglo
de oro da poesia taurina. Esse processo de revalorização do tema taurino (que vem desde
Góngora) reluz na mente e no coração desse período como pérola a trazer todo o seu
encantamento e estilo. Contudo, foi a partir da generación del 98, com o poeta Manuel
Machado, que se deu início a grande fiesta española: artistas e poetas, toureiros e poetas, ou
poetas e toureiros se encantaram e nos contagiaram com o mundo do touro – danza intensa –,
com versos e poemas dedicados à tauromaquia. Gerardo Diego y el arte del toreo – o primeiro
e principal poeta taurino del 27 – dedicou em versos Elegía a Joselito. Escreveu também La
suerte o la muerte no qual dedica poemas de poesia taurina.
Cientes da grande repercussão e apreço pela figura mítica do toureiro, a sociedade
hispânica tem dentro de si a paixão pela arena, pelo touro como lide ancestral e fugaz – esse
elo do homem com o sagrado faz do toreo uma festa nacional. María de Cossío110 foi autor do
livro Los Toros, os amantes das corridas referem-se a ele como o maior apaixonado de todos
os tempos pelos touros e sua obra é considerada um legado sobre o tema da tauromaquia. No
livro citado, fala sobre Corrida de toros, los Toros, vocabulario y anecdotario, el toro bravo,
el Toreo, la Historia, Reglamento y Plazas de Toros, El toreo fuera de España, Literatura y
Periodismo, Arte, Inventario biográfico, e finaliza com o ítem Los Toreros.
Outra obra escrita por este apaixonado pela tauromaquia foi La fiesta de los
Toros, que trata da corrida de toros e da Tauromaquia. Ademais, escreveu vários tomos de
Cossío: Los Toros111, sendo cada volume dedicado ao estudo de um tema relacionado aos
110

José María de Cossío, nasceu em Valladolid no ano de 1892, e faleceu em 1977. Estudou Direito, se formou
em 1908, fez o doutorado nas cidades de Madri (1913-1916), e Salamanca ( 1913-1916), entretanto, não
concluiu. Foi na cidade de Salamanca que desenvolveu seu apreço e paixão pela vocação taurina, que mais tarde
culminou com a sua obra maetra sobre Los Toros.
111
Cossío: los toros. Tomo 1: el Toreo.
Cossío: los toros. Tomo 2: el Toro.
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touros. Soto Cano (2008, p. 102), nos detalha com fulgor a respeito deste apaixonado pela
tauromaquia:
[...] en Madrid, em la Residencia de Estudiantes (entonces bajo el rectorado
de su tío Manuel Bartolomé Cossío), se iniciaron sus primeros contactos con
los miembros de la generación del 27, en la que posteriormente sería clave,
participando en el homenaje de los jóvenes poetas a Góngora. […] se
consagró como escritor y crítico literario, colaborando en diversos
periódicos de la época como la Revista de Ocidente, El Sol, ABC, y
realizando estudios literarios y compilaciones poéticas sobre literatura del
Siglo de Oro y del siglo XIX.

A repercussão da obra de María de Cossío e toda a sua paixão pelas corridas
perpassam o tempo e, em 1973, em Sevilha, Ignacio de Cossío publica pelo Editorial Espasa
uma biografia de seu tio-avô, José María de Cossío, intitulada Cossío y los Toros, com o
propósito de ―he querido poner de manifiesto su personalidad y su legado‖, disse em uma
entrevista.
Outro aficionado pelas corridas foi o poeta Rafael Aberti. Este publicou a obra
Correspondencia a José María de Cossío: seguido de auto de fe y otros hallazgos inéditos e
também o poema Corrida de Toros, já detalhado no subcapítulo sobre o referido autor.
É bastante extensa a referência bibliográfica que trata do tema. Daniel Carmona
Gómez reuniu no livro La poesía taurina en Alberti, Villalón y Gerardo Diego uma antologia
de poemas taurinos. Estes poetas souberam representar nos poemas toda a ―arte del toreo y
sus figuras más señeras, es evocado con verso airoso y parpadeante, fugacísimo a veces en
giros y quiebros, otras en verso noble y sereno, con reposado acento clásico‖ (Luis Cano,
1973, p. 99).
No artigo sobre Gerardo Diego y su poema del toreo, Cano (1973, p. 99)
apresenta:
Han pasado ya veintitrés años. Y en esos años ha ido Gerardo Diego
escribiendo nuevos poemas taurinos, perfilando su faena poética, hasta
lograr este hermoso volumen que ahora tenemos entre las manos, en una
bella y sobria edición, con finas viñetas de Molina Sánchez, y en su umbral
una gran fotografía del poeta, reclinado contra la soleada barrera de una
plaza de toros vacía.
Cossío: los toros. Tomo 3: la Plaza.
Cossío: los toros. Tomo 4: la Fiesta.
Cossío: los toros. Tomo 5: los Toreros.
Cossío: los toros. Tomo 6: Tratado Técnico e Histórico
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O poeta Miguel Hernández112, também presenteou a literatura espanhola,
anunciando a cultura espanhola. O tema traz o personagem que identifica de imediato a
Espanha andaluza, o poema clama e intitula-se Llamo al toro de España:

Llamo al toro de España

Alza, toro de España: levántate, despierta.
Despiértate del todo, toro de negra espuma,
que respiras la luz y rezumas la sombra,
y concentras los mares bajo tu piel cerrada.
Despiértate.
Despiértate del todo, que te veo dormido,
un pedazo del pecho y otro de la cabeza:
que aún no te has despertado como despierta un toro
cuando se le acomete con traiciones lobunas.
Levántate.
Resopla tu poder, despliega tu esqueleto,
enarbola tu frente con las rotundas hachas,
con las dos herramientas de asustar a los astros,
de amenazar al cielo con astas de tragedia.
Esgrímete.
Toro en la primavera más toro que otras veces,
en España más toro, toro, que en otras partes.
Más cálido que nunca, más volcánico, toro,
que irradias, que iluminas al fuego, yérguete.
Desencadénate.
Desencadena el raudo corazón que te orienta
por las plazas de España, sobre su astral arena.
A desollarte vivo vienen lobos y águilas
que han envidiado siempre tu hermosura de pueblo.
Yérguete.
No te van a castrar: no dejarás que llegue
hasta tus atributos de varón abundante,
esa mano felina que pretende arrancártelos de cuajo,
impunemente: pataléalos, toro.
Víbrate.
112

Poeta español (1910- 1942) Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus
versos, reflejo de su compromiso social y político.Nacido en el seno de una familia humilde y criado en el
ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy
elementales, por lo que su formación fue autodidacta.Su interés por la literatura lo llevó a profundizar en la obra
de algunos clásicos, como Garcilaso de la Vega o Luis de Góngora, que posteriormente tuvieron una marcada
influencia en sus versos, especialmente en los de su etapa juvenil. También conoció la producción de autores
como Rubén Darío o Antonio Machado. Participó en las tertulias literarias locales organizadas por su amigo
Ramón Sijé, encuentros en los que se relacionó con la que luego fue su esposa e inspiradora de muchos de sus
poemas, Josefina Manresa.
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No te van a absorber la sangre de riqueza,
no te arrebatarán los ojos minerales.
La piel donde recoge resplandor el lucero
no arrancarán del toro de torrencial mercurio.
Revuélvete.
Es como si quisieran arrancar la piel al sol,
al torrente la espuma con uña y picotazo.
No te van a castrar, poder tan masculino
que fecundas la piedra; no te van a castrar.
Truénate.
No retrocede el toro: no da un paso hacia atrás
si no es para escarbar sangre y furia en la arena,
unir todas sus fuerzas, y desde las pezuñas
abalanzarse luego con decisión de rayo.
Abalánzate.
Gran toro que en el bronce y en la piedra has mamado,
y en el granito fiero paciste la fiereza:
revuélvete en el alma de todos los que han visto
la luz primera en esta península ultrajada.
Revuélvete.
Partido en dos pedazos, este toro de siglos
este toro que dentro de nosotros habita:
partido en dos mitades, con una mataría
y con la otra mitad moriría luchando.
Atorbellínate.
De la airada cabeza que fortalece el mundo,
del cuello como un bloque de titanes en marcha,
brotará la victoria como un ancho bramido
que hará sangrar al mármol y sonar a la arena.
Sálvate.
Despierta, toro: esgrime, desencadena, víbrate.
Levanta, toro: truena, toro, abalánzate.
Atorbellínate, toro: revuélvete.
Sálvate, denso toro de emoción y de España.
Sálvate.
[Miguel Hernández, Obras Poéticas, 1992, pág. 15]

Gerardo Diego, poeta andaluz adotivo, traz o tema taurino na poesia Torerillo en
Triana, também em Poema del Toreo. É preciso dizer que a imagem do toureiro é recorrente e
barroca na poesia desses poetas da geração de 27: ―o mundo do touro despertou emoções em
toda essa geração‖ (SILVA, 2014, p. 5). Agora no deleite da poesia dedicada a Manolete,
toureiro de Córdoba que faleceu em 1947:
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Epístola a "Manolete"
A Manolete, matador de toros,
mi veraniega epístola encabezo,
tras de trazar la cruz. Salud y oros.
Y que siga la racha, sin tropiezo,
que en febrero empezó, y hoy, julio, en popa
te embiste y que al Pilar te lleve en rezo.
Mientras arde la guerra y gime Europa,
de aquel que la raptó no hay fiero hermano
que no rinda a tus plantas cuerna y jopa.
Sobre la piel, tú y yo, de nuestro arcano
toro, entre sorbo y sorbo de botijo,
charlemos de lo nuestro mano a mano.
"El toreo empezó con Lagartijo".
Así lo sentenció tu cordobesa
sangre, y dicho se esté. Quien dijo, dijo.
"El toreo -aclaraste-, como empresa
de estética ambición y humano alcance,
símbolo y gloria de una mente expresa.
Con Rafael Molina, el puro trance
llegó del gesto y de la línea pura,
y la escultura ingrávida del lance.
Fue su toreo amor y arquitectura
en la conciencia de un destino estoico.
Barrionuevo lo vio y nos lo asegura."
Pues bien. Fue Lagartijo. Mas lo heroico
de oponer roca de elegancia altiva
al instinto primario y protozoico,
fue jugo agraz de cordobesa oliva,
taurosofía del Anneo Chico,
a quien su padre dio la alternativa.
Sí el toreo es virtud, nadie más rico
que Séneca, tu abuelo en desengaño,
amonedando el oro de su pico
o abriéndose las venas en el baño.
Cómo lidiaba a la fortuna adversa
burlándola en la toga -oh noble paño-.

190

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

Cómo domaba la ira, y qué diversa
la estatua de su astucia ante el empuje
del bravo orgullo o la lisonja tersa.
"Imperterritus vir", si el mundo cruje.
Así eres tú y tu oficio planetario
-Copérnico, en el Potro, lo dibujecuando pulsas tu noble estradivario,
como un Tartíni, un Paganini seco,
timbre de oro inaudito y visionario.
No hay volatín ni azor; ni hay embeleco
que te desvíe del vibrante alambre.
Enjuto habitas tu preciso hueco.
Te ronda y punza un invisible enjambre,
y, al destrenzar de tu pausada tela,
las tres bobas olvidan el estambre.
Calla la muchedumbre absorta, y cela
lo que dentro del pecho le está hurgando,
y un misterio, hecho luz, se le revela.
Por las gradas resbala, abanicando,
el Santo del Triunfo, el as de ases,
visible sòlo a aquellos de tu bando.
Él gradúa la paz de tus compases.
En tus nudos y riesgos, él te acorre
y aroma los claveles de tus pases.
No hay miedo que una vírgula se borre
de cuanto así te dicta, no hay manera
de hacer girar mejor la esbelta torre.
Y cuando, al fin, florece en tu cadera
un ala sola -la otra ¿quién la arranca?se abre el milagro de la manolera.
Imagen del dolor, águila manca,
bajo sus plumas rojas atornilla
tu talle el encinar de Salamanca.
Relieve de la justa maravilla,
como en la estrofa de Gabriel Bocángel,
y duerma, allá en su olivo, la cuadrilla.
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Viejo es ya en Mondoñedo y en Arkángel.
Hay que nacer. Dos solos naipes juego.
Prez cordobesa o sevillano ángel.
Y lo demás no pasa de manchego.
Manolete, señor Manuel, Manolo,
sólo una cosa te incomodo y ruego.
Una cosa importante, una tan sólo:
que abras un poco el quicio del toreo,
que vadees el Betis y el Pactólo,
con rumbo a Pepe-Hillo Tolomeo.
También el toro es centro en su sistema.
Dos ejes puede haber. Yo así lo creo.
Cuándo el uno o el otro rige o quema,
lo ha de cantar la luz. Somos paletos
de esas estrellas, lidia, sí, suprema
en torno a la polar vaquilla. Quietos
o volando por pies. Montera alzada,
te brindo esta faena de tercetos,
y este verso de non, que es la estocada.
[Gerardo Diego, Poesía Española, 2007, p. 303]

Segue o poema Elegía a Joselito, de Gerardo Diego (2007) que chora também a
perda desse grande toureiro:

“Elegía a Joselito”
―Un lienzo vuelto, una última voz – toro –,
un gesto esquivo, un golpe seco, un grito,
y un arroyo de sangre – arenas de oro –
que se lleva – ay, espuma – a Joselito.‖
[Gerardo Diego, Poesía Española, 2007, p. 307]
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Figura 23: Dança Taurina.
Disponível em: http://www.painet.com.br/joubert/images/tourada1.jpg. Acesso em: 20 set 2013.

Rafael Alberti também dedicou um poema ao grande toureiro Joselito ―Gallo‖,
que intitulou Joselito en su gloria e, também o dedicou ao cunhado de Joselito, o também
ilustre e magnifíco toureiro Ignacio Sánchez Mejías.

Joselito en su gloria
A Ignacio Sánchez Mejías
Llora, Giraldilla mora,
lágrimas en tu pañuelo
Mira cómo sube al cielo
la gracia toreadora.
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Niño de amaranto y oro113,
cómo llora tu cuadrilla
y cómo llora Sevilla
despidiéndote del toro.
Tu río, de tanta pena,
deshoja sus olivares
y riega los azahares
de su frente, por la arena.
-Dile adiós, torero mío,
Dile adiós a mis veleros
Y adiós a mis marineros,
Que ya no quiero ser río.
Cuatro arcángeles bajaban
Y, abriendo surcos de flores,
Al rey de los matadores
En hombros se lo llevaban.
-Virgen de Macarena,
mírame tú, cómo vengo,
tan sin sangre, que ya tengo
blanca mi color morena.
Mírame así, chorreando
de un borbotón de rubíes
que ciñe de carmesíes
rosas mi talle quebrado.
Ciérrame con tus collares
Lo cóncavo de esta herida,
¡qué se me escapa la vida
por entre los alamares!
¡Virgen del Amor, clavada,
lo mismo que un toro, el seno!
Pon a tu espadita bueno
y dale otra vez su espada.
Que pueda, Virgen, que pueda
volver con sangre a Sevilla
y, al frente de mi cuadrilla,
lucirme por la Alameda.
[EL ALBA DEL ALHELÍ apud VÍCTOR DE LAMA, 1997, p. 354]
113

Embora as flores do amaranto tenham várias cores, neste verso o poeta se refere as cores do traje de luces que
o toureiro vestia no dia do seu último toreo, quando foi corneado pelo touro Bailaor: ―seda carmesí bordada en
oro‖.
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Rafael Alberti ainda nos brindou com poema elegíaco Verte y no verte, que
escreveu no ano de 1935:
Verte y no verte
Yo, lejos navegando; tú por la muerte…
Yo de viaje.
Tú, dándole a la muerte
tu último traje…
Por pies con viento y alas,
por pies salía de las tablas Ignacio
Sánchez Mejías,
¡Quién lo pensara
que por pies un torillo
lo entablara!
Ainda muito consternado, se emocionou com o poema Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías, que Federico García Lorca escreveu ao amigo toureiro e poeta, também em
1935:
[...]
Y un muslo con hasta desolada a las cinco de la tarde…
¡Y el toro sólo corazón arriba! a las cinco de la tarde…
Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde…
El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde…
Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde.
O pesquisador e professor Dr. Juan Carlos Gil González, da Universidad de
Sevilla (España), publicou o artigo intitulado Ignacio Sánchez Mejías, un periodista de
personalidad inquieta, e conceitua o toureiro e poeta como:
Hombre de cortesía antigua, dueño de una elegancia intelectual acorde
a su porte físico de patricio cosmopolita, trató con un entusiasmo
generoso a los poetas vanguardistas, hecho nada habitual en los
toreros de su época. Pero además no se conformó con ser un simple
mecenas, sino que, como cualquier caballero andante de las letras,
buscó su propio espacio dentro del mundo que le rodeaba. Se interesó
desenfrenadamente por la acción, el héroe mítico, la creación de
mundos ficticios y su enfrentamiento con el mudo real.
A retidão moral do pensamento de Ignacio Sánchez Mejías pode ser comprovada
na atitude que teve ao ser nomeado presidente da Asociación de Matadores de Toros. No ano
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de 1925, este enfrentou o mundo empresarial comuñas y dientes em defesa de honorários e
isto fez com que o toureiro e poeta ficasse fora dos cartazes da feria de abril de Sevilla.
Diante tal circunstância, no jantar-homenagem que lhe foi oferecido como solenidade à
personalidades del toreo, Mejías expressou-se em breves palavras:
Yo he ido al pleito taurino porque lo consideraba una cosa
esencialísima y necesaria para la fiesta de toros [...]. El traje de torero
no es ni podrá ser un ningún caso confundido con la librea del lacayo.
La sangre que mana de nuestras heridas, derramada en las plazas de
toros, sirve de motivo para el enriquecimiento de las empresas [...].
Yo, que debo el haber subido a la presidencia de la Asociación al
esfuerzo de los modestos toreros que me honraron con su voto, estoy
obligado a defenderlos. Porque a mí no me han votado los de arriba,
sino los de abajo (Amorós, 1999, p. 103).
Toureiro dominador, quase sempre excepcional, dotado de um temperamento
refinado e inquieto, foi exemplo de rigor e seriedade em todos os ambientes por onde
transitou. Em todas as representações da vida e da morte nenhuma foi tão dramática e
comovedora como as faenas de Ignacio Sánchez Mejías. Outros artistas, cujas obras tratavam
sobre o tema das faenas, sentiam a irresistível necessidade de comover o próximo mediante a
transformação de coisas simples, sempre com espírito criativo. Porém, quando se referiam às
faenas de Ignacio Sánchez Mejías, esses mesmos artistas traduziam-na como a máxima
pureza da arte, pois este se lançou ao jogo da vida até perdê-la, simplesmente pelo prazer de
gerar no outro (ou nos outros) sensações indescritíveis:
Un acto que viene a significar la hombría de la antigüedad mitológica.
El matador de toros sevillano vivió el arte como un designio interior
antes que nada e interpretó el toreo y la escritura con total sinceridad
muriendo en cada texto y en cada paseíllo con pasmosa naturalidad. El
arte en su más extensa dimensión fue una forma de sentirse libre, en
paz consigo mismo. Fue una forma de ver y entender el mundo, con lo
cual, o disfrutaba con su tauromaquia o padecía el dolor más
desgarrado en el alma. Brillante, culto, educado, versátil, seductor,
mediático, polémico... son rasgos definitorios de la personalidad de
Ignacio Sánchez Mejías, que gracias a su carácter entusiasta e
impulsivo supo emplearlos para convertirse en el paradigma de torero
histórico, no sólo por lo que hizo en el ruedo sino por la estela que
dejó en otros senderos artísticos.(AMORÓS, 1999, p. 98).
Alguns podem obter grandes êxitos midiáticos por resultados espetaculares, no
entanto, quando aparece um toureiro autêntico na arena, nasce assim algo muito distinto, algo
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de natureza quase indescritível, remoto, ancestral e, ao mesmo tempo, fugaz. Talvez seja
simplesmente o encontro do homem com o sagrado. A peculiaridade do toureiro e poeta
Ignacio Sánchez Mejías está na impressão que ele conseguia provocar en el ruedo, levando
em consideração que a ―Fiesta de los Toros‖ possui uma raiz cultural milenária:
Los toros son un sacrificio, un rito ancestral, no sanguinario, pero sí
ineludiblemente sangriento. Hay que ligarlos con raíces micénicas,
ibéricas y romanas de razas fuertes y solares. […] Y ya colocado el
problema en ese terreno – sacrificio y rito entre toro y público –, todo
se aclara y se tranquiliza. Ese rito no existe casualmente desde el
Redaño hasta las desembocaduras del Betis y el Tajo, salpicando a
América, por casualidad. Existe como atávico rito de purificación y
liberación de la crueldad animal y nativa, de esas ardientes razas
solares. (SÁNCHEZ DEL ARCO, MANUEL. Filosofía del toreo.
Madrid. Prensa Española. 1951, p. 45)
A essência da tauromaquia é, indiscutivelmente, a filosofia, somada ao toreo, à
psicologia do touro e à do toureiro, por uma razão: os apaixonados pelas corridas não vão ao
espetáculo para assistir e presenciar dor e sofrimento. Nem mesmo esperam que o toureiro
morra, tampoucose regozijam com a morte do touro. Estes apaixonados querem contemplar
um ritual onde touro e toureiro têm seu próprio espaço, seja em determinadas circunferências
e/ou nas interseções, seja no discreto enlace e/ou cruzamentos de linhas.
O autor Alfonso Tresguerres114 escreveu o livro Los dioses olvidados: caza, toros
y filosofia de la religión e defende a esse respeito em uma entrevista dada à Revista Crítica El
Catoblepas (2007, p. 9):
[…] en Los dioses olvidados, yo sostengo que el toreo es una
ceremonia esencialmente religiosa (por más que, finalmente, haya
acabado por establecerse en un ámbito puramente lúdico y profano),
cuyos orígenes hay que buscarlos en la larga tradición (que se inicia
ya en el Paleolítico) del toro como animal numinoso (con funciones
muy específicamente asociadas a la fecundidad […].

Na obra, em Los dioses olvidados, Alfonso Tresguerres nos oferece as linhas
mestras de uma penetrante teoria da caça e do tourado – questões de grande importância para

114

Alfonso Fernández Tresguerres (Santo Emiliano, Mieres 1957) é Doutor em Filosofia, pela Universidad de
Oviedo, cursou o doutorado após se formar pela Universidad de Salamanca.
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a filosofia, porém não são em absoluto questões menores para os estudiosos taurófilos que
vivem no perímetro de piel de toro. Aqui se mesclam ritual, perigo, emoção e a
transcendência sobre a lide, representando uma liturgia própria, a liturgia taurina, com
hierarquia de valores, quase um credo que logicamente se acata. O toureiro com seu traje de
luces traz a bravura, deixa para trás a dor, todo e qualquer sofrimento, e a partir daqui deixa
fluir a razão.
O tema taurino se fez muito presente no pensamento moderno desses poetas,
escritores, críticos literários, e não podemos deixar de dizer que na pintura também se
manifestou portentosamente. O traço cultural dado pelos pasodobles, estilo de música "de
banda", muito antigo e criado com o propósito de dar ambiente às lides de touros, com as
―sevilhanas‖ ou ―Flamencos‖.
Na tauromaquia, temos a cultura que insere o touro como personagem principal.
Inicia-se nas Ganaderías, onde os touros são criados, e também com os trajes típicos nas lides
– peças fundamentais na tauromaquia: os trajes típicos associados aos touros; o traje dos
campinos, inspirado no traje típico do Ribatejo; o dos cavaleiros, traje de montar a cavalo no
século XVIII; o dos cavaleiros amadores, traje tradicional de montar a cavalo; o dos toureiros,
ou "traje de luces"; o dos picadores, nas corridas ou touradas na Espanha; o dos peões ou
mesmo dos cavalos nas cortesias das Feiras de Touros.

7.1 Ignacio Sánchez Mejías
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen,
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
FGL
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Figura 22: Toureiro e poeta Ignacio Sánchez Mejías.
Disponível em:
http://casaandaluciadenia.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.
html. Acesso em: 22 jul 2013.

Ignacio Sánchez Mejías é o toureiro mais vinculado à Geração de 27. Era cunhado
de Gallito e alternava a tourada com a literatura. Graças a Argentinita, com quem manteve
uma estreita relação, conheceu a Guillén, Salinas, Alberti, Alonso, Gerardo Diego, Bergamín,
dentre outros, com García Lorca teve uma estreita amizade e, em 1934, voltou aos touros.
Matou o touro Granadino, ―manso, astifino y badanudo‖. Sua morte trágica teve imensa
repercussão na poesia taurina. Três dos poetas mencionados lhe dedicam poemas, como
Rafael Alberti, com Verte y no verte; Miguel Hernández, com Citación final, e Federico
García Lorca, com Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. José María de Cossío fomentou tanto
as relações entre ambos grupos de artistas que antes da metade do século já escrevia: ―El hielo
de la enemiga se ha roto y, entre artistas, se habla de toreros con el mismo lenguaje, la
misma pasión y casi el mismo tecnicismo con que se habla de pintura, escultura o de poesía‖.
Em uma Revista digital española115, o autor Alfonso de Castillo, publica um artigo
no qual eleva o toureiro e poeta Sanchez Mejías a Presidente das Touradas:
115

http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2014/09/ignacio-sanchez-mejias-el-presidente-torero/
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Ignacio Sánchez Mejías, el presidente torero

El pasado 13 de agosto se cumplieron 80 años del fallecimiento de Ignacio Sánchez
Mejías. Murió en Madrid a la edad de 43 años, víctima de la cornada que le dio el toro

Granaíno en la plaza de Manzanares dos días antes. Trasladado a una clínica de
Madrid, falleció a consecuencia de las complicaciones que la cornada en la ingle le
produjo. Fue trasladado a Sevilla y enterrado entre el pesar de la población en
general y de la afición bética en particular.
Entre mayo de 1928 y septiembre de 1929 Ignacio Sánchez Mejías fue el presidente del
Real Betis Balompié. E incluso fue nombrado presidente de honor a continuación,
ejerciendo una importante influencia en las directivas béticas al menos hasta
septiembre de 1931.
Sánchez Mejías había nacido en Sevilla en 1891, en una familia de clase media. Su
padre, médico, intentó encauzar en la misma profesión a su hijo, pero éste fue reacio
al estudio. Ya desde niño prefirió al ambiente taurino que, no olvidemos, era con
diferencia el espectáculo con mayor atracción popular a comienzos del siglo XX.
Su pasión por el mundo del toreo le llevó a fugarse de su casa con 18 años,
embarcando de polizón con rumbo a América. Allí, tras numerosas vicisitudes, entró a
formar parte de diversas cuadrillas que por entonces “hacían las Américas”; volvió a
España en 1914 como un consumado banderillero y novillero en ejercicio.
Al año siguiente se casó con Dolores Gómez, hermana de la gran figura del momento,
Joselito el Gallo, y poco a poco se fue abriendo camino en la profesión, de forma y
manera que en 1919 tomó ya la alternativa como matador de toros en Barcelona.
Ignacio Sánchez Mejías fue un torero de raza y valentía, y en los años 20 lo podemos
considerar ya un torero plenamente establecido y triunfante, dentro del escalafón
taurino de la época.
Pero lo que hace a Sánchez Mejías distinto y tan peculiar está en su personalidad y su
interés por otras muchas facetas de la vida.
Mantuvo frecuentes relaciones con la brillante intelectualidad de la época, siendo
amigo de gran parte de los literatos y poetas que conformaron la llamada Generación
del 27. Este elenco de figuras literarias tomó este nombre a raíz de las reuniones
celebradas en Sevilla, organizadas por el Ateneo de esta ciudad, para conmemorar el
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tercer centenario del fallecimiento de Luis de Góngora, poeta cultista cordobés. Todas
las actividades desarrolladas por el grupo (José Bergamín, Dámaso Alonso, Gerardo
Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, etc) fueron financiadas
económicamente por Sánchez Mejías, convertido en el mecenas que hizo posible la
celebración.
El mismo fue autor de diversas obras teatrales, como el drama Sinrazón, estrenado en
Madrid en 1928, y la comedia Zayas, estrenada ese mismo año en Santander.
Sánchez Mejías llevaba retirado del toreo activo desde 1926 y en 1934 decidió volver a
los ruedos. Lo hizo en Cádiz el 15 de julio, toreando posteriormente en San Sebastián
el 22 de julio, en Santander el 5 de agosto, en La Coruña el 6 y en Huesca el 10. No
tenía que actuar en Manzanares el día 11, pero lo hizo para sustituir a Domingo Ortega,
que estaba lesionado.
A partir de ahí la tragedia anteriormente narrada.
Un año más tarde su amigo Federico García Lorca le dedicó una sentida elegía, el
conocido Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
“Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
Un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
Y recuerdo una brisa triste por los olivos”

Citas cimas del Arte del Toreo

Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo.
Federico García Lorca

Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese
sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como La Iliada... Una
corrida de toros es algo muy hermoso.
Ramón María del Valle-Inclán

Se torea como se es.
Juan Belmonte
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Cuando uno elige jugarse la vida, también tiene el derecho de elegir otras cosas.
José Tomás

Se torea a compás, como se baila y se canta, a compás, pero también como se vive, o
ha de vivirse, a compás.
Rafael de Paula

Es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta
mal. Juzgadas según estos criterios morales que no trato de defender, las corridas de
toros son muy morales para mí.
Ernest Hemingway

La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera,
resultará imposible comprender la segunda.
José Ortega y Gasset

Ahora no se torea. Hoy se hace estilo, y así como el artista oculta la falta de densidad
humana con el artificio, los toreros de hoy ocultan en el estilo la ausencia de arte.
José Ortega y Gasset

Si los espectáculos cultos ponen ante mis ojos un mundo de inmoralidad y una
exuberancia de lujo que ciega mis ojos al tocar al corazón, hoy tengo derecho a mis
corridas de toros.
Peña y Goñi

El torero sigue siendo mítico y, cuando expresa la valentía el pueblo se enardece y los
viejos entusiasmos reaparecen.
Enrique Tierno Galván
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El predominio de la linea curva y la rapidez son valores vivos de todo arte. El de la
lentitud y la linea recta, son valores muertos invertidos. La linea curva compromete al
dibujante, obligándole a ser expresivo; es decir, a pensar, a ser dibujante, a tener
estilo. Y es o no es: no hay trampa posible. El mal dibujante, por el contrario (mal
torero, pensador, artista...), se defiende con lineas rectas tangenciales: se sale por
ellas engañosamente; no se atreve a comprometerse, y hace trampas morales, trampas
con rectitud.
José Bergamín

Las broncas se las lleva el viento y las cornadas se las queda uno.

Rafael "El Gallo"

¡Que a mí no me engañas, no!
Luminosa serpentina
sorbiéndose la rutina.
¡Más que tú, torero yo...¡
Victoriano Crémer

Soy un íbero
y si embiste la muerte,
yo la toreo.

Gabriel Celaya

Es una fiesta española
que viene de prole en prole
y ni el gobierno la abole
ni habrá nadie que la abola.
Ricardo de la Vega y Chueca
No puede comprender bien la historia de España quien no haya construido, con
rigurosa construcción, la historia de las corridas de toros.
José Ortega y Gasset
Para torear bien hay que olvidarse del cuerpo.
Juan Belmonte

El toreo es el único arte que juega con la muerte.
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La verdad del toreo es tener un misterio que decir... y decirlo.

Rafael Gómez 'El Gallo'

El buen toreo es el que se hace con sentimiento y pasión de enamorado.

Juan Belmonte

Torear es desengañar al toro, no engañarlo. Burlarlo, que no es burlarse de él.
José Bergamín
El toreo es un acto de fe: en el arte, en el juego, en Dios.
José Bergamín
En el toreo hay que hundirse con cadencia, en contraste con el baile, que es elevarse.
Fernando Domínguez
El torero jamás es un cobarde, aunque, a veces, experimente la sensación
indescriptible del miedo.
Victoriano de la Serna
El único músculo importante en el toreo es el corazón.
Agustín de Foxá
El toreo natural es el que se realiza con la mano izquierda, el estoque en la derecha y
el corazón en medio.
Felipe Sassone

Amar los toros es, cada tarde, a eso de las cinco, creer en los reyes magos e ir a su
encuentro.
Jean Cau
Puede haber dos pases geométricamente idénticos y estéticamente distintos. En esa
distinción consiste precisamente el arte.
José Carlos Arévalo
Para ser figura del toreo hay que tener cabeza, arte, valor y, además, saber dormir en
los coches de cuadrillas.
Santiago Martín 'El Viti'
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El español respeta mucho más el mundo de los toros que el de la religión. Si tuviera
que decidir, el español no beatificaría al inventor del Opus Dei, sino a un torero.
Pedro Almodóvar
Así como en una tarde de toros una buena tanda de muletazos puede valer por toda la
corrida, así en la vida sucede con algunos logros
Doménico Cieri Estrada
Perfecto es lo que está bien arrematao.
Rafael el Gallo, torero

El toreo es la riqueza poética y vital mayor de España.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dobras da linguagem poética se desdobram,
redobram-se, fundem-se e se confundem nesse
sistema semiótico de signos.
(F. Ivan)

A pesquisa acadêmica nos conduz, por vezes, a caminhos árduos da leitura e da
reflexão, e a escrita reflete esse experimento de longas horas, senão meses, que foram capazes
de nos envolver com verdadeira emoção numa mescla desentimentos, aflição, angústia, por
vezes solidão, desafio, ao mesmo tempo, o gozo, deleite, satisfação, nessa ordem. Esta
pesquisa foi a vivência do labor em sala de aula, construído junto, pouco a pouco, curso após
curso. O objeto de estudo foi se delineando, eu, como docente, meus alunos da graduação em
Letras, e o Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-Brasileira da Pós-graduação em
Estudos da Linguagem. Como docente resgatei a significação do desafio de traduzir. Sou fruto
de duas culturas, duas línguas – a língua espanhola (minha língua materna) e a língua
portuguesa, aquela que aprendi na escola – e ao colocar também em prática este trabalho de
leitura, reflexão e tradução, tudo acaba tendo um (re)significado maior, pois muitas vezes me
pego pensando em minha língua de partida – a língua espanhola.
No mestrado, já havia iniciado a perspectiva de tradução em alguns aspectos da
pesquisa. Por exemplo, apresentei um glossário de termos aymaras e quéchuas da narrativa
andina para a língua espanhola, como também propus um ensaio de tradução de alguns
poemas de Maria Josefa Mujía – La ciega. A empreita por si já trouxe ferramentas,
mecanismos subjacentes à tradução (a leitura, o desafio, a possibilidade, a correspondência,
dentre outros). Isso demonstra a importância da tarefa do tradutor: que este conheça e tenha
uma ―super‖ visão das coisas que traduz. Talvez essa afirmação pareça ter exagero, entretanto
Olinto ([19--], p. 106) já nos aponta que nos processos de leitura e tradução, é importante ao
tradutor ter uma percepção aguda do cenário global, já que nestes ocorrem profundas
transformações, nos próprios modelos de realidade, linguagem, sujeito, sentido e valor. O
jesuíta Raymond V. Schoder também corrobora com o conceito de que a tradução é um processo fino e complicado, e que seu maior objetivo é apresentar o resultado na língua de
chegada. Ele usa o termo ―no outro idioma‖, o qual tem seus próprios princípios e regras; a
mensagem precisa do que foi expresso pelo autor na língua de partida, ou seja, na sua própria
língua, e nesse processo (de tradução) se revela por escolha de palavras, e sua eficaz
colocação e sequência artística.
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É importante dizer que como docente da URFN, representando a área de espanhol,
foi deveras oportuno resgatar a tarefa do tradutor numa perspectiva de desafio e de manter a
fidelidade. Umberto Eco já apontava a teoria em Decir casi lo mismo, que a tradução é uma
negociação. Ele cria a sua própria teoria baseada na sua experiência de tradutor, conhecimento
e domínio de vários idiomas (inglês, alemão, espanhol, francês, português) que o fortalecem e
o deixam numa situação privilegiada também como escritor. Isso é de fato expresso quando
sabemos que suas obras foram traduzidas para idiomas os quais ele próprio conhece muito
bem.
O fazer tradutológico nos proporciona a reflexão sobre a cultura, nos remete à
cultura do outro e nos leva a pensar em vários aspectos, como nos aponta Eco, sobre os da
―reversibilidade e efeito‖, de ―significado, interpretação, negociação‖, das ―perdas e
compensações‖, deixando evidente que ―interpretar não é traduzir‖. Rever o processo de
tradução da poesia dos poetas da Generación del 27 tem uma repercussão para a minha
formação docente.
O orientador desta pesquisa, e também coordenador do GPPLHB, nos presenteou,
no segundo semestre de 2014, com um livro sob o título de Antologia Poética HispanoBrasileira, no qual apresentei um ensaio de tradução da conferência que Federico Garcia
Lorca realizou sob o título A imagem poética de D. Luis de Góngora. Posso dizer que a
prática de ter traduzido esse texto acrescentou em mim a reflexão, no pensar e no escrever, já
que ―escrever o que quer que seja, desde o momento em que o ato de escrever exige reflexão,
[...] é um trabalho de tradução exatamente comparável àquele que opera a transmutação de
um texto de uma língua em outra‖ (CAMPOS, 2013, p. 61-62).
Um dos ingredientes para traduzir, não levando ao extremo, é ser paciente. O
segredo do êxito de muitas tarefas – e a arte de traduzir se encaixa nessa tarefa – é a
paciência, como afirma d‘Ors: ―Yo soy un creyente en el éxito final de España, y de él estoy
segurísimo si se tiene cierta paciencia‖. Garcia Lorca já afirmava no texto da Imagem poética
de D. Luis116 que a conferência era uma ―simples‖ lição sobre Góngora, uma leve introdução
ao amor de sua poesia.
A realização desta tese sobre a Generación del 27 significou um grande desafio,
mas com o grau elevado de motivação. O estudo se concentrou em apresentar o contexto

116

Diz Lorca ―Depois do grande esforço que nós poetas e críticos espanhóis e hispano-americano fizemos para
levantar esta glória de nossa língua, os obreiros se retiram aos postos avançados para seguir a luta ardente, céu e
vocábulo [..]‖
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desse grupo, seu repertório poético, apontando nuances dos temas, apresentando o cânone da
poesia do século XX. Todavia a reflexão não finda: segue seu curso natural, agora com novas
perspectivas, apresentando indagações que seguem e nos perseguem, trazendo-nos novas
propostas de pesquisa, de novos temas dentro desse contexto, novas pesquisas que serão
divididas com alunos da graduação, seja na forma de ensino, extensão ou de novas pesquisas.
Os poemas da Generación del 27 foram selecionados a partir da obra de Víctor
García de la Concha, publicada no ano de 2006, e que serviu como corpus de análise. Muitas
outras antologias foram publicadas, dentre elas, há uma que se destaca: Antología poética de
la Generación del 27, publicada em 1990.
O século XX voltou a conhecer um grupo de poetas, com perspectivas inovadoras,
com inquietações e gostos estéticos comuns, que regozijaram o novo sabor e gozo poético
com pleno destaque literário. Esse grupo, chamado de ―amigos del 27‖, poetas que foram
denominados por Generación del 27, teve como ideais uma nova arte, a poesia pura: é o
deleite de luchar por el arte nuevo. Deram o traje de luces ao poeta das Soledades e,
comemoraram o terceiro centenário de ausência de D. Luis. Fizeram em toda a Espanha dos
anos de 1920, a celebração que perpassou o tempo, demonstrando que D. Luis representa os
trezentos anos da poesia gongorina. As celebrações foram de todas as formas, através de
conferências, publicações de obras, de Revistas Literárias, foram intercâmbios de experiências
bastante intensas, o que representou uma amizade literária, consagrada desde a Residência de
Estudantes.
Dámaso Alonso enfatizou que ―la generación existe y tiene interés para la
historia de la cultura‖, mesmo com diversidade nas vozes poéticas. Cada poeta trazia o
timbre próprio, a inquietude saudosa, algo de genuíno e legítimo através de sua obra. Era o
que Dámaso dizia de seus componentes ―lo vario y netamente diferenciado de sus voces [...]
la autencidad, lo genuino de su composición frente a la poesía, el amor, la inquietud
anhelosa con la que todos, cada uno por un lado distinto, [...] donde cada voz tiene su timbre,
pero que, conjunto, se ofrece ante el altar, con una pureza de intención como seguramente no
ha conocido nunca la literatura española‖, estas palavras significativamente traduzem o que
foi o grupo del 27.
Não podemos deixar de ratificar que o cintilar do toureiro é fabuloso, sua figura
ilustre frente ao touro, o sol às 5 da tarde se soma e se assoma; estamos diante da cena
barroca: a morte e a vida, também la corrida y la muerte, a imagem do touro sobre o toureiro,
Ignacio Sánchez Mejía, Rafael ―El Gallo‖, Joselito. Os poetas fazem recriações poéticas
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dando o realce ao espetáculo dos touros em tono de festa nacional. Isso está presente na
poesia dos poetas del 27, em Garcia Lorca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, e é sufiente para
reconhecer o mérito que a poesia taurina expressou em toda a Generación del 27 –
apaixonada pelo espetáculo taurino. Confima Comino (2014, p. 12) quando diz que essa
paixão ecoa desde Góngora, e concomitante ―ecoou, claramente, na Geração de 27 seu grito
apaixonado‖.
O poeta Otávio Paz, ratifica essa questão do retorno às origens, e isso nos remete
ao discurso da Geração de 27, que resgatou o tema, estilo, argumento do ilustre autor das
Soledades. Em seu ensaio El laberinto de la soledad, Paz (1993) fala do proceso de recriação,
e insere uma citação de Van der Leeruw: ―Todos los rituales tienen la propiedad de acaecer en
el ahora, en este instante. Cada poema que leemos es una recreación, quiero decir: una
ceremonia ritual, una Fiesta‖. É uma geração que encontrou o cerne do retorno, os poetas del
27, que juntos soam e dão eco à liberdade barroca, que extravasa o timbre da tradição de
poesia, pois falam de poesia com a linguagem da própria poesia, trazendo no poema o valor
plástico da linguagem.
Aqui, Paz117 expressa que ―Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad
original y los hombres a su primitiva pureza. Entonces la Historia cesará. El tiempo dejará de
triturarnos. Volverá el reino del presente fijo, de la comunión perpetua: la realidad arrojará
sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes‖ (Paz, 1993, p.
359-360).
O espetáculo inicia na plaza de toros e ―con un pañuelo blanco en el bolsillo de la
chaqueta, con una visera hecha con un cartón de tabaco, entrego mi entrada y me sitúo en el
tendido siete. Me dispongo a ver una gran corrida de toros. La terna la componen tres toreros
de época, tres espadas que comienzan a hacer el paseíllo como si fueran una única persona.
Pero son tres, y a pesar de que he oído que son amigos fuera de la plaza, la concepción que
del toreo tienen cada uno es distinta a la de los otros dos. Tres personas unidas por un mismo
fin pero cuyos medios son distintos según de quien se trate. El fin es hacer arte por medio del
toreo, enfrentarse a un animal y vencerlo, dominarlo y someterlo al engaño. Toreo y poesía,
poesía y toreo, dos artes en las que hay que someter a un animal-palabra y hacerlo de forma
117

É o repensar na experiência. A poesía representa para o poeta, assim como a define Roland Forgues,
―experiencia de lo sagrado, es regreso al origen de los orígenes.‖ ―[...] más allá de la finitud del tiempo y del
espacio, es redención del hombre.‖ Octavio Paz procura redescubrir a sí próprio, que é redescubrir de novo tudo
aquilo que formou parte de sí. Nesse sentido, para dar um sentido mais puro para suas palabras, não renuncia em
buscar o sentido extremo das coisas através das civilizações crepusculares e suas mitologias.
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bella, de forma estética y que el público se emocione al leer una corrida o al presenciar un
poema‖ (Gómez, 2006, p. 2)
O tempo que é a metáfora do barroco, inovador, frenético, aquele que traduz sua
paixão pelo rigoroso, como em Horizonte, de Jorge Guillén: ―Riguroso horizonte / Cielo y
campo, ya idénticos, / son puros ya: su línea‖. É a paixão pela leitura e estudo rigoroso da sua
poesia pura; é o desafio e deleite da tarefa de traduzir – o que para muitos representa a
epifania poética, na tradução é a palavra que se traduz, e na tradução poética isso se
representa como a imagem concreta do poema. Paul Valery expressava que ―o poeta é uma
espécie singular de tradutor que traduz o discurso ordinário, modificado por uma emoção, em
linguagem dos deuses‖ (CAMPOS, 2013, p. 66).
E na tentativa de recuperar a inocência da infância, como entendia Otavio Paz ―un
momento en el que el poeta simplemente ignora la corrupción del tiempo y de la historia‖,
iniciamos na memória118 uma janela no tempo, para recuperar uma imagem de realidade,
articulada através da primeira pessoa – como fazem os poetas. Iniciamos uma meditação ao
declinar o dia e ao entardecer. O resultado deste trabalho representa, e já o dizia Paz119, a
ânsia de encontrar o passado, o telúrico, o barroco, é a procura do paraíso perdido, é o
consolidar da práxis docente, é o grito, é a voz quase rouca, mas cheia de expressão que toma
consciência não somente de sua escritura, mais que conhecimento e, convencimento que
podemos sobrevoar, saltar e porque não voar com o soprar daqueles que um dia fizeram muito
em seu existir.
Podemos afirmar que no momento, estamos onde pertencemos, como o demonstra
com muita propriedade o poema abaixo Estoy en donde estuve. Nesse mesmo propósito
Ramón Xirau diz que os signos são passos do caminho que logo se definem e se identificam
com o ser, como no verso yo soy mis passo, de Otavio Paz:
118

Sai aqui um grito que vem desde a infância, com pais estrangeiros, os desterrados, que sobrepassou todos seus
limites através do conhecimento, da leitura e por acreditar que depois de toda angústia, solidão, desterro, também
há muito desejo, motivação, que culmina com a plena satisfação de concluir esta pesquisa. A minha plaza de
toro foi sempre uma lidia, desde a chegada à UFRN sonhando com a criação da Licenciatura em LetrasEspanhol, agora ao pertencer ao grupo que não é de 27, mas o de docentes do DLLEM, traduzo meu sentimento
de luta, de quanto representa esse degrau na minha carreira, que começou na minha Guajará-Mirim, é mais um
mérito conseguido, agradeço imensamente a mis poetas del 27 y a mi poeta que no es andaluz, pero de Currais
Novos - RN. O caminho foi difícil, cheio de espinhos, o sofrimento nos faz crescer, e faz parte del toreo.
119
La búsqueda del pasado en la que se embarca Paz está estrechamente relacionada con el ansia de encontrar -o,
de alguna manera, revivir- los paraísos perdidos, que ahora están desiertos en cuanto que las personas que los
poblaron -incluso los lugares más concretos (la casa de Mixcoac)- han sido abolidos por el tiempo. Sin embargo,
al poeta le queda una esperanza, y es la esperanza de que la higuera, ese árbol para él tan sagrado como las
encinas de los celtas, el olivo del Corán o el árbol del Edén, de la vida y de la ciencia, haya como él permanecido
en el tiempo. Paz desea que ese árbol, arraigado en la tierra y cuyas ramas se elevan hasta el cielo, del mismo
modo siga arraigado en el pasado y a la vez permanezca en el presente.
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Estoy en donde estuve:
voy detrás del murmullo,
pasos dentro de mí, oídos con los ojos,
el murmullo es mental, yo soy mis pasos,
oigo las voces que yo pienso,
las voces que me piensan al pensarlas.
Soy la sombra que arrojan mis palabras.
[México y Cambridge, Marzo, del 9 de septiembre al 27 de diciembre
de 1974]
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Celebração do tricentenário de Góngora no Ateneo de Sevilla em dezembro de 1927. Da
esquerda para a direita: 1. Rafael Alberti; 2. Federico García Lorca; 3. Juan Chabás; 4.
Mauricio Bacarisse; 5. José María Platero (Presidente da seção de Literatura do Ateneo); 6.
Manuel Blasco Garzón (Presidente do Ateneo de Sevilla); 7. Jorge Guillén; 8. José
Bergamín; 9. Dámaso Alonso; 10. Gerardo Diego.
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Da esquerda para a direita, Salvador Dalí, José Moreno Villa, Luis Buñuel, Federico
García Lorca e José Antonio Rubio Sacristán, em La Bombilla (Madri), em maio de 1926.
Residência de Estudantes – La Resi.
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Os poetas del 27: Dámaso Alonso, Luis Cernuda, García Lorca e Vicente Aleixandre.
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Federico García Lorca e os poetas da Generación del 27, na Residência de Estudantes.
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A Residência de Estudantes no ano de 1920. Pavilhão central e Pavilhão de laboratórios
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Alberto Jiménez Fraud, primeiro Diretor da Residência de Estudantes, e Juan Ramón
Jiménez, no terraço de um dos pavilhões da Resi, por volta de 1925.
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Arquivos de Revistas da Geração de 27.
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Da esquerda para a direita, José Bello, Federico García Lorca, Juan Centeno e Louis
Eaton-Daniel, em um dos recintos da Residência de Estudantes, Madri, 1924.
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Grupo de residentes estudantes de frente o prédio chamado Transatlántico, pertencente
ao conjunto de edifícios da Residência de Estudantes.
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Poeta Luis Cernuda, em Ayamonte, por volta de 1934.
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Os três grandes poetas de 27: Lorca, Cernuda e Vicente Aleixandre.
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O poeta Luis Cernuda e o ator corunhês Serafín Ferro, quando foram namorados, em 1932.
Arquivo da Residência de Estudantes.
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Os poetas Jorge Guillén, Amado Alonso, Pedro Salinas e Dámaso Alonso.
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Ignacio Sánchez Mejías, de chapeu, juntamente com os poetas del 27: Gerardo Diego,
(terceiro da segunda fila) junto a Bergamín, Aleixandre, Lorca, Salinas, Guillén e outros.
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Estudantes en el patio de la Resi, em Madri.
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Representação burlesca de Tenorio na Residência de Estudantes.
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Revistas Literárias que publicaram poemas, textos e conferências dos poetas e artistas
del 27.

243

Reny Gomes Maldonado
A geração de 27 e o Barroco: La Mirada Exuberante

BIOGRAFIA DE GARCÍA LORCA. 1. Concha e Francisco, de pé. Federico García Lorca e Isabel
García Lorca, sentados. Granada, 1917. Foto: Colección BBC Mundo. 2. Casa natal de Federico
García Lorca, na cidade de Fuente Vaqueros, fachada principal. 3. Federico e Francisco García
Lorca, em sua casa em Granada, Calle de la Acera del Casino, em 1918. 4. Retrato com a assinatura
de Lorca. 5. Federico, Concha e Francisco, de pé. E seus pais, em 1912, sentados. 6. Federico em
1904, com 6 anos de idade. 7. Exemplar do Romancero Gitano, obra dedicada a Margarita Xirgu.
Arquivo familiar Sílvia Gámiz. 8. Da esquerda para a direita: Federico, Zenobia Campubrí, Isabel
García Lorca, Emilia Llanos, Juan Ramón Jiménez e Concha García Lorca, em Granada, nos jardins
de Generalife, em 1924. Foto: Colección BBC Mundo. 9. Figurino de Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín, de García Lorca. Arquivo familiar Jordi Rius Xirgu. 10. Programação da estreia
de Mariana Pineda, em Madri. Foto Fundación Federico García Lorca. 11. Grupo La Barraca, em
1933. Federico García Lorca é o segundo da esquerda. Foto: Colección BBC Mundo. 12. Federico
García Lorca na Universidad de Columbia (Nueva York). Foto "El País".
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Retratos do grande toureiro e poeta, ou poeta e toureiro, IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS
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GRANDES TOUREIROS. 1. Manuel Rodriguez “Manolete”. 2. Corrida de
Toros. 3. Cuadrilla de Bombita. 4. Lagartijo. 5. Puerta de cuadrillas de la
Plaza Vieja de Madrid el 24 de abril del año 1913. “Un bisoño pero
sonriente Joselito se las veía con los veteranos Bombita, Pastor y Gaona.
Muy poco después de retirarse (el 8 de febrero de 1912) Bombita destacaba a
Belmonte como torero y afirmaba que pegará siempre a Joselito. La profecía
no se cumpliría pues, en realidad, el que más veces pegaba era José”. 6.
Suplemento do Jornal Ya, em comemoração aos 40 anos de morte de
“Manolete”. 7. Pintura dedicada a morte de Pepe Hillo, na praça de Madri.
Gravado nº 33 da série La tauromaquia de Goya. 8. Momentos em que Rafael
Gómez “Gallo” diz a Antonio Duarte: – Compadre, que se me cae la
castañeta, lo que es seguro que le tocaba hacer un quite, las cosas de Rafael.
(Revista Taurina. El Chofre. Publicado 15 Julio 2007. Actualizado Abril
2014).
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Joselito “Gallito” - José Gómez Ortega (08/05/1895 – 16/051920)

“Famosísimo torero en la segunda década del siglo XX,
fue muerto por el toro Bailaor de una cornada en el
vientre en la plaza de Talavera. Su cuñhado Sánchez
Mejías, que toreaba con él, tuvo que matar al toro
Bailaor. La muerte de Joselito provocó una tremenda
conmoción en toda España.”

Vitor de Lama

Nació el 8 de mayo de 1895 en Gelves (Sevilla). Hijo
menor del torero Fernando Gómez, Gallo, y de Gabriela
Ortega, hermano pequeño del también matador Rafael
Gómez, "el Gallo". Debutó en Jerez de la Frontera el 19
de abril de 1908 con becerros de Cayetano de la Riva
acompañado de José Puerta, Pepete, y José Gárate,
Limeño. Recibió la alternativa de manos de su hermano
Rafael, en Sevilla el 28 de septiembre de 1912. Durante
los ocho años que duró su vida de matador fue
indiscutible número uno, tan sólo contestado por
Belmonte. Fue memorable su faena al toro "Napoleón",
el 10 de mayo de 1915, el mismo año en que en la Plaza
de Sevilla fue premiado con las orejas de la res por
primera vez en la historia del toreo. En 1919 viaja por única vez a América, triunfando en
la Plaza de Lima. Dotado con una técnica perfecta, dominó todas las suertes. Recibió una
cornada en el vientre del toro Bailaor, de la Viuda de Ortega, que acabó con su vida en
Talavera de La Reina, Toledo, la tarde del 16 de mayo de 1920. Su muerte constituyó un
auténtico duelo nacional.
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Juan Belmonte García (14/04/1892 – 08/04/1962)
Existe una identidad entre el amor y el arte, en
ninguno de los dos cabe la voluntad.
Juan Belmonte

Nació el 14 de abril de 1892 en Sevilla. Debutó en la
plaza portuguesa de Elvas, con 17 años. El 26 de
marzo de 1913 apareció como novillero en Madrid, y
el 16 de octubre tomó la alternativa de manos de
Rafael González Machaquito, actuando como testigo
Rafael el Gallo. Desde que el 2 de mayo de 1914
coincidiera por primera vez en el cartel junto a José
Gomez Ortega Joselito, hermano menor de El Gallo, se
estableció una gran competencia entre ambos. En la
temporada de 1915 rivalizaron cuatro veces, en Sevilla
y Madrid, en sendos mano a mano, y otra más en
Málaga. La de 1917 fue la más gloriosa de su carrera,
tanto que se bautizó como el año de Belmonte. Se retiró definitivamente, y de forma
premonitoria, poco antes del inicio de la Guerra Civil. Juan Belmonte se suicidó el 8 de abril
de 1962 en su finca de Hurtare.
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Domingo Ortega (25/02/1908 –08/05/1988)

El toreo es
integración
significado
puramente:
inmortal.

un doble ejercicio físico metafísico de
espiritual en el que se valora el
de lo humano heroicamente o
en cuerpo y alma, aparentemente
José Bergamín

Nació el 25 de febrero de 1908 en Borox, Toledo
(España).
El 8 de marzo de 1931 tuvo lugar su alternativa, en
la plaza de toros de Barcelona, de mano de Rafael
de los Reyes Gitanillo de Triana, actuando de
testigo Vicente Barrera y con reses de doña Juliana
Calvo (antes Albaserrada).
Desde su irrupción en la categoría de matador, como
“matador de toros”, permaneció a la cabeza del
escalafón. Domina los toros y ante ellos expone
resolución y energía. Es autor de una de las pocas
tauromaquias personales publicadas en la época
contemporánea. Dejó los ruedos el 14 de octubre de
1954 en Zaragoza. Interpretó la película Tarde de
toros, de Ladislao Vadja. Domingo Ortega falleció en Madrid el 8 de mayo de 1988.
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Manuel Rodríguez Sánchez- Manolete (04/07/1917 –29/08/1947)

Sí, en el toreo está presente la muerte, pero como
aliada, como cómplice de la vida: la muerte hace de
comparsa para que la vida se afirme.
Fernando Savater

Nació el 4 de julio de 1917 en el número 2 de la
calle del Conde Torres Cabrera de Córdoba. Su
padre fue el matador de igual apodo que falleció
cuando Manuel sólo tenía cinco años. Familia
también de los toreros José Dámaso Rodríguez,
Pepete, José Rodríguez Sánchez, Bebe Chico, y
el banderillero Rafael Sánchez, Bebe. Su madre,
Agustina Sánchez, se casó en primeras nupcias
con Lagartijo Chico.
Sus primeros capotazos los da en 1929 en la finca
'Lobatón', cerca de Córdoba. Torea vestido por
primera vez de luces en el año de 1933, en una
corrida nocturna celebrada en la plaza de la
localidad francesa de Arles. En Córdoba se presenta con picadores el 27 de julio de 1935. El
26 de mayo se presenta en Sevilla, donde logra un sonoro triunfo el 5 de junio y el 9 de
octubre. En esta ocasión estoqueó de manera sublime dos novillos de Villamarta. Torero
legendario que impuso su propio estilo, polémico o no, apasionaba en debates, charlas y
artículos, dejando una huella que aún perdura. Hizo cambiar a la afición el concepto del arte
taurino de forma que hubo una forma de torear antes y después de él. Tomó la alternativa el 2
de julio de 1939 de manos de Rafael Jiménez Chicuelo, con Rafael Vega de los Reyes
Gitanillo de Triana de testigo y toros de Clemente Tassara. De una personalidad seca y
austera, rigurosa y con un estilo de perfil, casi al hilo del pitón, y con la muleta retrasada, lo
que obligaba al toro a pasar previamente ante el cuerpo del torero. Su estilo fue la extensión
de su carácter, austero, esencial, seco y valeroso. Sobrio y duro pero también elegante, se
imponía al toro igual que en su vida social.
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En 1940 suma 50 corridas, cuatro de ellas en Madrid. Esa temporada obtiene éxitos
destacados en Sevilla, Alicante, Bilbao, San Sebastián y Barcelona. En 1941, suma 58
corridas. En 1942, 72 actuaciones, triunfando en Barcelona y en las ferias más relevantes. La
temporada ya estaba muy avanzada cuando actúa dos veces en la capital, la última fue la del
27 de septiembre, tarde en la que un toro le corneó, causándole una herida de gravedad en el
muslo derecho. 74 corridas realiza en 1943. El 29 de mayo, el 2 de junio y el 15 de julio son
las fechas de tres tardes especialmente afortunadas del cordobés en Madrid. En 1944 torea 92
corridas, casi todas con un éxito notable. Es la temporada en que realiza la faena más
completa de toda su carrera. Fue el 6 de julio en la plaza de Las Ventas, en la corrida de la
Asociación de la Prensa. En 1945, suma 71 corridas, el 29 de junio en Alicante, un toro de
Francisco Chica le fracturó la clavícula.
En México se presenta el 9 de diciembre, con astados de Torrecilla. Entre finales de aquel año
1945 y principios del 46 torea en Colombia, Perú y Venezuela. La campaña de 1946 sólo
torea en una ocasión, el 19 de septiembre en Madrid, junto a Antonio Bienvenida y Luis
Miguel Dominguín, con toros de Carlos Núñez. A finales de ese año torea en México y Perú.
Cuando vuelve a España, en 1947, comienza su temporada cuando la campaña se encuentra
ya bastante avanzada. El 16 de julio torea la que sería su última corrida en Las Ventas, la de la
Beneficencia. Resultó herido en una pierna por un toro de Bohórquez.
El 28 de agosto de 1947, después de haber sido muy discutido la temporada anterior, pues se
le acusaba de exceso de comodidades y de tomar ventajas con los toros que imponía, y de no
haber toreado apenas ese año, comparte cartel en Linares con Luis Miguel Dominguín y
Gitanillo de Triana. El segundo de su lote, Islero, de Miura, llega muy tardo y apretando a la
suerte suprema. Manolete, como siempre, se entrega, pero comete un error técnico y ejecuta la
estocada con mucha lentitud. El toro hunde hasta la cepa el pitón en su muslo derecho. Se dijo
que los destrozos causados en el triángulo de Scarpa atravesado por la vena femoral le
produjo la gran hemorragia que le llevó a la muerte el 29 de agosto de 1947 a las cinco horas
y siete minutos de la madrugada.
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