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Editorial 

Portugues(es) de diaspora 

Onesimo T. Almeida 

A cultura portuguesa nas suas diversas ramifica~lJes ocupa um lugar 
extremamente exfguo no espa~o editorial americano. Apenas duas 
publica~lJes - a Luso-Brazilian Review e The Journal of the American 
Portuguese Society - se dedicam exclusivamente a temas luso
-brasileiros.Aprimeira, mais voltada para 0 Brasil e as ciencias soeiais; 
a segunda, mais voltada para Portugal e a sua histOria. Hispania, da 
American Assoeiationof Teachers of Spanish and Portuguese, 
raramente inelui artigos sobre literatura luso-brasileira, reservando 
apenas algum espa~o para recenslJes crfticas de !ivros. 0 mesmo se 
passa com The Modern Language Journal. Nos tJltimos anos, tem 
vindo a sair sem regularidade e policopiado 0 Portuguese Newsletter, 
disseminando informa~llo bibliogr8fiea sobre Portugal e a Africa de 
expressllo portuguesa. 

A tematiea luso-americana tem vindo a interessar um crescente 
numero de investigadores, mas os seus trabalhos, quando pub!icados, 
surgem dispersos em revistas dos mais diversos campos. A esse in
teresse veio juntar-se igualmente um certo movimento editorial de 
obras de preocupa~llo mais ou menos literaria tendo como dominante 
comum uma tematiea luso-americana. Esse surto fo; acompanhado 
por uma serie de trabalhos e conferencias a volta do que se con
vencionou chamar, no sentido lato dos termos, literatura luso
americana. Assim, Donald Warrin, em 1974, publicou um balan~o 
dessa literatura restrito a California (1). Dois anos depois, Francis 
Rogers fez uma recolha de quase todas as especies produzidas nos 
Estados Unidos por portugueses e luso-americanos nos domfnios da 
poesia, conto, novela e autobiografia (2). Nancy T. Baden, igualmente 
dois anos depois, numa comunica~§o a um congresso, fez 0 primeiro 
balan~o a essa literatura com uma preocupa~lJo teorizante (3). Em 
1979, 0 Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown 
University promoveu, com 0 patroclnio do Rhode Island Committee 
for the Humanities, uma serie de sete conferencias sobre 0 tema, sob 0 

tftulo geral de "The Portuguese Immigrant Experience in the United 
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States, as Revealed in Literature" (4). Em Junho desse ano, na 
Calif6rnia State University, Fullerton, 0 mesmo tema foi objecto de 
uma mesa redonda, integrada nas celebra r;:lJes do Dia das 
Comunidades (5). Em diversos outros congressos de associar;:lJes de 
Llnguas e Literaturas, Estudos Etnicos e Qutros, a literatura luso
americana, no seu conjunto e/ou alguns dos seus aspectos, tem sido 
objeeto de comunicar;:lJes (6). 

Ha ja muito, pois, se vinha fazendo sentir a necessidade de um 
vefeulo que viesse preencher a lacuna deixada pelas revistas dedicadas 
a temas luso-brasi/eiros, precisamente essa do mundo luso-americano. 
Concebida nas suas linhas gerais e programada ha alguns anos ja, as 
dificuldades financeiras retardaram ate agora seu aparecimento. E 
apenas essa a razao porque, anunciada ha tanto tempo, s6 agora surge 
Gavea-Brown. Inicialmente destinada a veicular em portugues ,a ex
pressao litertiria e artfstica da expedencia imigrante portuguesa nos 
Estados Unidos, cedo na sua fase de concepr;:lio se tornou evidente 
que s6 uma pub/iear;:ao bilingue se justificaria. Primeiro, porque nlio 
faria sentido 0 confinamento a uma s6 lingua, quando a realidade
objecto da tematica darevista acontece tanto em portugues como em 
ingles, ou simult8neamente em ambas; segundo, porque as poten
eialidades da revista seriam consideravelmente alargadas 
(eolaboradores e leitores), com consequencias directas nas 
possibilidades de aumento de qualidade do conteudo, uma vez que se 
disporia de maior variedade de onde seleccionar. 

o desdobrar-se a Ifngua de Gavea-Brown em portugues e em ingles 
exigiu uma redimensionar;:lio dos objectivos da mesma, que ainda hoje 
nao estao rigorosamente defin idos, e nem podem mesmo estar, 
porque se decidiu fazer uma caminhada experimental e ir moldando 0 

rumo ao londo do percurso. Em prlncipio, a revista tera como ob
jectivos primarios divulgar: 

1. - originais literarios em portugues e ingles - que reflictam a 
experiencia imigrante nos Estados Unidos; 

2. - estudos crlticos sobre produr;:lJes literarias e artfsticas com essa 
earacterfstica; 

Mas como dificilmente se podera preencher durante muito tempo 
cerea de 120 paginas a'nuais dentro desses parametros, para nlio falar 
ja da dificuldade de estabelecer uma linha divis6ria entre os textos que 
ref/ectem e os que nao ref/ectem essa experiencia, seguir-se-ao na lista 
das prioridades: 

3. - Textos literarios de imigrantes portugueses - em portugues ou 
ingles; 

4. - Textos literarios de autores /uso-americanos; 
5. - Textos ou documentos de caracter nlio propriamente literario 

ensaios de ciencias sociais - de interesse especial para a com
preensao de aspectos relevantes da experiencia portuguesa e luso
americana nos Estados Unidos. 

No espar;:o reservado a criar;:lio literada e artfstica pretende-se 
estimu/ar a criatividade daqueles que para aqui vieram e dos que, 
nascidos aqui, se sentem enraizados numa lusitanidade, seja e/a 0 que 
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for. Fernando Pessoa dizia que a sua patria era a lingua portuguesa. 
Para osJuso-americanos, essa parria po de ja nao existir; mas, como a 
expresslio de Pessoa e apetias uma metMora, a patria nlio se confina a 
lingua ..pu talvez me/hor, a lingua nao se confina ao c6digo que se fala 
e escreve. Ha a/go que se transmite que nao e necessariamente nem 
lingulstico, por um lado, nem,pelo outro, genetico. Esse a/go e 0 in
definido da cultura que pode ir dos habitos aos sentimentos. 

Ficam ass;m abertas as paginas de Gavea-Brown. A revista nao se 
pretende academica no sentido pejorativo ou pretensioso dotermo. 
Esta aberta a todos os colaboradores e seleccionara de entre 0 melhor 
que Ihe bater a porta. 

No que respeita aprodur;:ao em portugues, 8 parte a produr;:ao de um 
ou outro escritor residente nos Estados Un/dos, ou por aqui de 
passagem, a colaborar;:lio tera necessariamente de vir de gente numa 
situar;:ao de diaspora que se expressa numa lingua que se empobrece 
diariamente ou que se de;xa penetrar pela avalanche do ing/es 
torrencial que nos circunda. Confinados a um portugues de 
sobrevivencia, nao sera a inovar;:ao literaria a marca que se espera. Isso 
cabe a quem escreve e vive no mundo portugues. 

Eacima de tudo a expressllo, atraves do conto, do teatro, da poesia, 
da pintura e ate mesmo da musica, da experi~ncia consciente ou in
consciente da diaspora que interessa ficar aqui documentada e por 
aqui estimulada. 

E a conclu;" fique assim em jeito de exemplo de um pouco de quase 
tudo 0 que acima for dito, a transcrir;:ao de um poema de Jorge de 
Sena, a servir ao mesmo tempo de homenagem p6stuma ao poeta 
portugues companheiro de diaspora nos Estados Unidos e que sentiu 0 

drama natural do destino da patria-llngua de Pessoa que se foi com ele 
e que se Ihe vai perdendo nos filhos: 

Ouc;:o os meus filhos a falar ingles 
entre eles. Nilo os mais pequenos s6 
mas os maiores tam bem e conversando 
com os mais pequenos. Nlio nasceram ca, 
todos cresceram tendo nos ouvidos 
o portugues. Mas em ingles conversam, 

nl!io apenas serl!io aQ1eri ca nos: dissolveram -se, 

dissolvem-se num mar que nilo e deles. 

Venham falar-me dos misterios da poesia, 

das tradic;:~es de uma Iinguagem, de uma ral;a, 

daquilo que se nao diz com menos que a experiencia 

de um povo e de uma Ifngua. Bestas. 

As Ifnguas, que duram seculos e mesmo sobrevivem 

esquecidas noutras, morrem todos os dias 

na gaguez daqueles que as herdaram: 




---------------------------

6 ONESIMO T. ALMEIDA 

e sao tao imortais que meia duzia de anos 

as suprime da boca dissolvida 

ao peso de outra ral;a, outra cultura. 

Tao metaffsicas, tao intraduzrveis, 

que se derretem assim, nao nos altos ceus, 

mas na caca quotidiana de outras. (7) 


NOTAS 

I. Donald O. Warrin. "A Presen~a Portuguesa na Literatura da Calif6rnia". First SYmposium 
on the Portuguese Presence in California. Luso American Education Foundation. 1974. 

2. Francis M. Rogers, "The Contribution by Americans of Portuguese Descent to the U.S. 
Literary Scene". in Ethnic Literature Since 1776: The Many Voices oj America. Part II, 
Proceedings of the Comparative Literature Symposium. Texas Tech. University, Vol. IX (Lub
bock. Texas: Texas Tech. Press, 1978). pp. 409-432. 

3. Uma versil:o modificada desse trabalho acabade sair em Melus, 6 (1979), pp. 15-31. 

4. Todos os trabalhos apresentados nessa serie serilo publicados nesta revista. "Alfred Lewis's 
Home is an Island, "de Nelson H. Vieira, foi ja incluido no presente nlimero. 

5. Participaram nessa mesa redonda Eduardo Mayone Dias, Nancy T. Baden, Urbino de San
-Payo,Vamberto A. Freitas e Onesimo T. Almeida. 

6. Apontem-se, por exemplo, Nancy T. Baden, "Portuguese-American Literature: Two Views 
of the Immigrant Experience", no Congresso Anual da American Association of Teachers of 
Spanish and Portuguese, (Toronto, 1979); Onesirno T. Almeida, "Portuguese-American 
Literature-Past and Future", no Congresso da Philological Association of the Pacific Coast 
(University of California, Los Angeles, 1979) e no Symposium on Spanish and Portuguese 
Bilingual Education (University of Massachusetts, 1979); Jose Ornelas, "Gente da Terceira 
Classe, de J. Rodrigues Migueis: Bilinguismo e Biculturalismo", na Fourth National Portuguese 
Conference (Providence,l979). John Kerr, Jr., autor de um livro sobre J. Rodrigues Migueis e de 
numerosos artigos sobre a obra daquele escritor, acaba de publicar, especificamente sobre as 
historias luso-americanas, "Aspects of Migueis' Gente do Terceira Classe", in The Journal oj the 
American Portuguese Society, vol. XIII (1979), pp. 19-25. 

7. "NocOes de Linguistica", Versos e Alguma Presa de Jorge de Sena. Prefaco e SeiecfV!o de 
Eugenio Lisboa (Lisboa: Arcadia e Moraes Editores, 1979), p. 110. 

ARTIGOS/ ESSA YS 

Ser-se imigrante e como * 

Jorge de Sena 

Antes de mais, e no que direi, nilo quero que ninguem veja ou imagine 
que me separo ou distingo dos outros imigrantes (nunca nos 
esquel;amos de que para a p~tria ingrata que se congratula de nos ver 
pelas costas, somos emigrantes com e, j~ no latim do ex que nos 
punha fora; e de que passamos a ter i de estar in, jll nos latins das 
nossas origens lingursticas, no pars que nos acolhe, ou em que nos 
obstinamos em sobreviverl, com pedantarias da cultura ou da 
categoria universitilria. De modo algum. Aqui, nos Estados Unidos, eu 
e a minha famnia somos imigrantes como quaisquer outros, excepl;aO 
feita, e claro, daqueles dos meus filhos que jli adoptaram a 
nacionalidade norte-americana, ou de um neto meu que e americano
-nato.Cumpre-me explicar um curioso aspecto no que me diz respeito. 
Depois que, em 1959, emigrei de Portugal para 0 Brasil (de onde em 
1965emigrei para os Estados Unidos), a minha intenl;aO, uma vez que 
Salazar parecia decidido a morrer depois de mim, e que eu tinha de ter 
vida fixa e garantida no Brasil de onde nao contava que jamais sairia (e 
de 1959 a 1964 vivi nele os anos co,moventes e inebriantes, com 
"bagunl;a" e tudo, da real democracia, ou, se quiserem, das garantias 
e liberdades dos governos dos Presidentes Kubitschek, Janio Quadros 
e Joao Goulart, um milagre para um democrata esquerdizante como 
eu que tinha seis anos ao tempo da revolul;ilo do 28 de Maio), era ficar 
nesse Brasil que me acolhera e me nomeara professor catedriltico (0 
meu doutoramento e a minha Livre-Docencia, 0 brasileiro trtulo acima 
daquele, defendi-os e ganhei-os lli, depois de ter ficado e tam bem ao 
Brasil os devol. Assim, em 1963, adquiri a nacionalidade brasileira, 
quando jli em 1961 e em 1962 havia sido pai de uma filha e de um filho 
que s~o brasileiros-natos. Emigrando de lli para os Estados Unidos, 
descobri um grande misterio migrat6rio: os States nao reconhecem, 
para tais efeitos, segundas e adquiridas nacionalidades, pelo que, se 
viajo com um passaporte brasileiro, fui admitido aqui como 0 por
tugues de nascimento que era e que fui por mais de quarenta anos da 
minha vida (sendo que sou hli quarenta anos, e nunca deixei de ser, um 
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escritor da literatura portuguesa). Paralelamente, aqui, e em recente 
desenvolvimento, como portugues ou iberico, escapei a designal;l!lo 
Ulatino" (que, tecnicamente, portugueses, espanh6is, franceses 
italianos, parte da Sufl;a, romenos, e mais famflia latino-americana: 
todos somos) que agora serve para distinguir racicamente (se e que 
nao racisticamente) os Latino-americanos. Pelo que sou pai de dois 
desses seres inferiores, filhos de pais portugueses, mas nascidos no 
BrasiL .. e dos quais e de desconfiar que, p~r eteito do clim a, sejam 
"escurinhos", como p~r delicadeza se diz la nesse Brasill Reatemos. 

Por vezes, para os portugueses (e sobretudo pelos pr6prios por
tugueses), tem side usado 0 termo grego diaspore, aplicado a colossal 
dispersAo de seres humanos de origem portuguesa pelo universe ao 
Ion go dos seculos, sem duvida numa proporl;l!lo que poucos pafses do 
mundo poderao apresentar. Mas, quanto a mim, 0 uso deste termo 
deve ser feito com certas qualifical;oes, e tendo em mente, pelo que 
tem que ver com a Penfnsula Iberica, a que foi primeiro aplicado 
aquele helenismo. Com efeito, a diaspore corresponde a expulsl!lo dos 
judeus da Palestina, e a sua forl;ada dispersao pelo mundo, quando, no 
ana 70 da nossa era, 0 imperador romano Tito destruiu a Jerusalem 
que se rebelara contra a dominal;aO de Roma. Enorme parte desses 
judeus tera tomado 0 caminho da nossa Iberia, aonde por seculos 
constituiram a aristocracia do judafsmo, os seferdites, p~r oposil;l!lo 
aos judeus dispersos nas partes orientais da Europa ou no Oriente 
Pr6ximo, os eshkenezis (esta profunda divisao ainda hoje subsiste no 
judaismo, e sl!lo os ultimos quem numericamente domina nos Estados 
Unidos e em IsraeD. Se pensarmos que os judeus da Iberia tiveram, 
apesar de todas as restril;oes, catorze seculos de poderem m isturar-se 
com a outra gente, e que, depois das Inquisil;oes e das conversoes 
forl;adas ao catolicismo que criou os cristl!los-novos (dos quais'safram 
algumas das maiores figuras das Espanhas cat61icas e canonizadas, 
todos com av6s penitenciados pela Inquisil;l!lo, como Santa Teresa de 
Jesus ou S. Jol!lo da Cruz, grandes escritores e Doutores da Igreja, do 
mesmo modo que safram famflias que judaizaram as escondidas ate 
que os fins do seculo XVIII as libertaram, sendo que 0 brasileiro An
t6nio Jose da Silva, 0 grande autor lisboeta de comedias, foi dos 
(iltimos a nao escapar a fogueiral, tiveram mais cinco seculos para 
continuarem mais livremente a mistura. nenhum de n6s pode cuspir 
para 0 ar ate a famflia real portuguesa (e outras mais) tinha costeta 
judaica p~r mais de um lado da arvore geneal6gica secreta. Portanto, 
diaspora, apticado a gente portuguesa, e como que um lembrete do 
que haja de sangue judaico em n6s (e saiba-se que, na Idade-Media, foi 
na Penfnsula Iberica que a cultura hebraica conheceu de novo uma era 
de magnificente esplendor). Metaforicamente, sem esquecer 0 acima 
dito, poderfamos fazer um paralelo entre 0 que aconteceu naquele 
distante ana 70 em que um ilustre Tito dispersou os judeus, eo que tem 
acontecido durante mais de oito seculos a todos n6s, dispers~s por 
sucessivas geral;5es de governantes portugueses, desde a fundal;l!lo 
de u m pafs que sem pre desejou viver das rendas dos outros (e, por 
desgral;as de varia ordem, ganhou a liberdade, mas nao uma mudanl;a 
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dessa polltica). Neste senti do, temos tido uma diaspora ao longo do 
tempo, como uma vez osjudeus a tiveram no espal;O (nlio contando as 
vezes, coitados, em que a bondade e a caridade crist~s os fizeram 
andar de mala aviada). 

Ha porem, e no nosso seculo, uma diaspora que n~o tivemos, e de 
que outros pafses sofreram, com tremendos ganhos para a expans~o e 
prestfgio das suas culturas. N~o quero referir-me a larga saida de gente 
da Russia, escapando-se a Revolul;~o de 1917 e a guerra civil que se Ihe 
seguiu (e aos ataques das diversas potencias associadas aos russos 
dit<1S "brancos". Essa emigral;ao atirou, para a Eurbpa Ocidental e para as 
Americas, duzias de prfncipes e griJ-duquesas de verdade ou falsos, 
que acabaram abrindo restaurantes folcl6ricosque ainda hoje duram 
com danl;as e muitos otchi tchernie cantados em rebolanl;o dos 
mesmos olhos, ao som de orquestras mais ciganas que outra coisa. 
Mas, com raras excepl;oes, nl!lo espalhou pelo mundo a inteligencie 
russa em quantidades de especial distinl;l!lo, e mesmo produziu, para 
consumo dos pedantes dos Departamentos de Ingles das univer
sidades norte-americanas e quejandos analfabetos em qualquer 
Ifngua, os Nabokovs das Lolitas e de outras obras muito mais retor
cidas, s6 mesmo para gente convencida de ser inteligente, e, e claro, 
admiradora de um russo que nilo era "de la" e ate fazia 0 favor de 
escrever em ingles. Nao me refiro a esta mascarada tragica de que 
emergem algumas figuras muito raras de escritores eminentes como 
Ivan Bunin, 0 fil6sofo Chestov, etc., e crfticos formalistas que vieram a 
ser pais do estruturalismo contem poraneo. Quero referir-me ao caso 
da Alemanha e ao da Espanha. 0 avan90 aterrador do poder nazi na 
Alemanha, a subida de Hitler ao poder, a sua invas~o da Austria, 
produziram uma admiravel diaspora: porque nl!lo foram s6 judeus de 
profiss5es variadas, intelectuais muitos deles, quem se escapou
foram tam bem num erosos liberais e esquerdistas que abandonaram as 
terras germanicas espontaneamente, seguindo em protesto 0 caminho 
doexflio, ainda quando a muitos deles Hitler prometesse mundos e 
fundos para nl!lo passar pela vergonha de os perder: um Thomas Mann 
edisto um sfmbolo, mas e apenas um nome em uma legiilo de 
escritores, artistas, professores, cientistas, etc., que nao s6 
enriqueceram a cultura de outros pafses, como levaram a da sua 
Ifngua.elevando-a a alturas insuspeitadas em muitos lug ares aonde 0 

que dominava era uma admiral;ao reaccionaria pela Alemanha de Hitler, 
aquela mesma atitude que fez proibir um filme profetico como 0 
Ditador de Chaplin, ou fez um sujeito tido como her6ico defensor da 
democracia, e que foi 0 chefe de guerra da Gra-Bretanha, reclamar 
para 0 seu pafs um Hitler, pouco tem po antes (tal com 0 desejaria te-Io 
vivo, quando inaugurou num discurso, anos depois, a cham ada Guerra 
Fria). Esses exflios e essas fugas (como 0 ma rtfrio de m uitos que, tendo 
ficado, forarn assassinadosJ sl!io urna gt6ria da culture gerrnAnica neste 
seculo, e salvaram-na, quando ela estava a ser destrufda la onde a 
Ifngua era deturpada e as chamines fumegavam. Em 1936-39 foi a vez 
da Espanha. Pode dizer-se que a maioria esmagadora da in
telectualidade espanhola ou se pronunciou abertamente pela legrtima 
Republica, ou manteve as suas distancias em relal;l!lo ao fascismo, ou, 
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quando sucumbiu as tentar;~es do primeiro impacto, como foi 0 caso 
do grande Unamuno que desprezava a burguesa e intrigante republica, 
logo se elevou a alturas do mais nobre protesto. Ainda durante a 
guerra civil, ou no desastre final da Republica, os foragidos a uma 
repressi'lo im placavel foram mais que m uitos: entre eles, alguns dos 
nomes maiores da Espanha nas letras e na educar;ao superior, que 
profundamente contribuiram por toda a parte, mas sobretudo na 
Argentina, no Mexico enos Estados Unidos, para manter vivas as 
tradic(5es de uma grande literatura, e para difundir, no mais alto nivel, 
a dignidade da Espanha. Foi essa vasta pleiade que'll formou e educou 
os hispanistas, um pouco por toda a parte, ou pela sala de aula, ou pela 
palavra im pressa. 

Ainda mais que na Italia de Mussolini, 0 fascismo portugues 
organizou-se e tomou conta do poder com os pezinhos de li'l, que 
soube usar a vida inteira, desde 1926 a 1974, ti'lo de la, que s6 Ihe ouvia 
os passos quem estava atento e sensivel ~ liberdade que se perdia. 
Grande parte do povo, no continente, nas ilhas adjacentes, nas ditas 
provincias ultramarinas, achava que 0 Salazar impusera a ordem (ni'lo 
Ihe era dificil, quando grande parte da desordem de 1910~26 havia sido 
provocada e feita pelos que 0 punham no poder ), e incluia-o na 
Santissima Trindade, ao lado do Futebol e da Nossa Senhora de 
Fatima, substituindo e eliminando, hereticamente com as bencaos do 
clero hoje ti'lo desmemoriado, 0 Deus Pai, 0 Cristo, e 0 Esprrito Santo 
(de especial devoCao acoriana). como salvador e mantenedor da 
patria. A tal ponto assim era, que, esquecendo a liberdade (ou uma 
democracia de que, em parte nenhuma, jamais se deram ao trabalho 
civico de aprender 0 que seja sob qualquer forma ), ja ha, o.u nunca 
deixou de haver, quem chore aquele santinho do tempo em que era 
tudo fartura (para os quea tinham, eclaro, e c:ontinuam a ter). Crianca 
que era, e adolescente que ia sendo depois, ainda recordo como 
republicanos da "outra senhora" se riam confiadamente, ~ espera da 
revolur;ao que acabaria com aquilo tudo ja, ja ... e tiveram tem po dEl 
morrer primeiro, porque aquilo de que eles se riam havia sido 
pacientemente construrdo de pedra e cal para resistir a tudo e mesmo 
para se adaptar a todas as democracias deste mundo e do outro (nao 
tem conta em Portugal os impolutos democratas que a gente 
conheceu aos milhares em posir;~es, postos, e outras atitudes 
altamente comprometedoras da integridade pelo menos moral das 
suas pessoas ffsicas, mas temos de aceitar que tudo no mundo se faz 
com conversos e com arrependidos, e, e sabido, alguns dos maiores 
santos comecaram por ser refinados patifes). De uma tal situacao, em 
que s6 poucos se viram forr;ados a abandonar 0 pars, durante os 
primeiros cerca de trinta anos de ditadura, resultou que Portugal, se 
bem que resistindo pela sua "inteligencia", podia ser totalmente 
ignorado fora do pais, isolado que este estava por uma cortina espessa 
e de total silencio. Pode dizer-se que, salvo casos isolados de gran des 
figuras, alguma diaspora s6 se produziu nos ultimos vinte anos do 
regime, ou menos, e nunca em quantidades que pudessem modificar 
em tempo 0 tremendo peso de propaganda ou de retardada ignorancia 
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que encontrei no Brasil em 1959, quinze anos antes da Revoluci'lo de 
Abril OU, como ja disse num poema, a RevoluCi'lo dos Cravos e dos 
Cravas..• Ao contrario do povo que sempre emigrou, 0 intelectual 
portugues, mesmo que do povo tenha saido ou com 0 povo encha a 
boca, a prosa e a mentirolice polrtica, ni'lo emigra - ele sabe que, se 
alguem se for em bora, fica mais espaco para ele no cafe aonde gasta 0 

seu tempo, ha menos riscos de concorrencia para um emprego 
chorudo e mais agora que, ni'lo havendo dinheiro, este se fez para ser 
dado enquanto existe, e pode mais impunemente intrigar contra 0 que 
nao esta la para se defender a tempo e horas com um m urro nas s6r
didas fucas do sujeito em questao. Porque, num pars pequeno, aonde 
o intelectual, a menos que dignamente isolado e arrostando com a 
malignidade geral, vive dos compadrios, das ben esses, da pura e 
simples prostituiCi'lo ao menos semanal, e triste dizer mas e a verdade 
que 20 por cento si'lo her6is e nem sem pre, e os outros 80 por cento sao 
canalhas. Quando nao havia a liberdade, muita gente nao tinha outro 
remedio seni'lo fingir que era decente, ou a censura protegia a in
decencia de muita gente, sobretudo sa esta atacasse os mais dignos e 
independentes, os de, como dizia 0 quinhentista Sa de Miranda, 
"antes quebrar que torcer". Ni:lo, n6s ni'lo tivemos a grande purga de 
uma diaspora de intelectuais. Temos tido, como acentuei antes, a 
secular diaspora de um povo inteiro. Eu sempre disse que, em Por
tugal, se a sarda fosse inteiramente livre, ficavam la umas centenas de 
ingenuos e de pobres pedintes, e uns milhares de ladri5es a roubar-se 
uns aos outros. A nossa (mica purga tem side 0 61eo de rfcino de uma 
sociedade iniqua e desavergonhada, que se sucede no poder, de 
revoluci'lo em revolucao, traindo tudo e todos, mesmo contra a 
autoridade, sempre desrespeitada, dos mais altos magistrados da 
NaCi'lo. 

Deixemos a pornografia, e falemos dos imigrantes. A este respeito, 
ha equivocos de varia ordem. Por exem plo, quando ha tem pos se 
realizou na Brown Univeristy, sob a egide do seu Centro de Estudos 
Portugueses e Brasileiros e da Fundaci:lo Calouste Gulbenkian, 0 ad
miravel Simp6sio sobre Fernando Pessoa, houve um cavalheiro que, 
conversando com minha Mulher, queria que ela considerasse 0 

Pessoa um emigrante, 0 que ela contestou. E ni:lo pensamos mais nisso 
ate que a solicita amabilidade de um jornal da Costa Leste imprimiu um 
artigo desse senhor atacando minha Mulher. Trata-se de um lam en
tavel equfvoco, obviamente. Fernando Pessoa passou alguns anos da 
infancia e da primeira adolescencia na Africa do Sui, ni'lo como 
imigrante (com iI, mas porque 0 padrasto era 0 consul portugues em 
Durban. Alguem alguma vez se lembrou de considerar neste mundo os 
filhos dos diplomatas de carreira, que muitos passam a vida a ser 
educados de pais em pars, como imigrantes em alguma parte? Algum 
pais os considera, como se diz nos Estados Unidos, "residentes per
manentes"? Evidentemente que nao. Vejamos outro caso. Seja 0 luso
-americano que pretende descobrir as suas origens, e se dedica ao 
estudo del as. Eele u m imigrante? Seus pais ou seus av6s te-Io-i'lo sido 
- ele nao 0 e, por muito que se identifique com os problemas do 
imigrante, e a ajudar a resolve-los se dedique. Consideremos 0 caso do 
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imigrante que, ao fim de alguns anO$, se naturaliza cidadao do pars 
aonde ViVA Tecnicamel"te, nern p~Ha 0 pars de origem, nem para 0 pars 
de adopyao, ele continua a ser a palavra com e ou com i. No caso 
portugues, claro que Ihe cantam de sereia, para que nao deixe de 
enviar dinheiro para a santa terrinha que tanto precisa (e e um facto 
que precisa, arre) - mas que nao pense ele que alguem, se ele la puser 
os pes, 0 considera "portugues": uma das m ais arreigadas tradiyoes de 
um pals que tem tantas por ter evolufdo tao pouco e que quem se 
naturaliza outra coisa e pouco menos que traidor, e deve ser riscado 
das listas nacionais. Eu mesmo, por exemplo, ja perdi alguns premios 
literarios do Portugal6rio, a que me puseram a concorrer, com 0 

pretexto, a tempo lembrado, de ser "cidadao brasileiro". E tudo isto 
joga certo com 0 que eu disse acima: e estrangeiro no pars quem sai de 
um pals que sempre foi mais feito da gente que saiu do que da gente 
que ficou. 0 imigrante ou emigrante e entao s6 aquele que, vivendo no 
estrangeiro, conserva a sua nacionalidade de origem? Estritamente 
assim e, ainda que muitos outros possam, com justa razao,compartir 
das suas saudades e das suas lem branyas e costumes. 

A primeira vista, ha uma enorme diferenya entre entrar por baixo e 
entrar por cima, quando a gente vai com a famflia para 0 estrangeiro. E 
dir-se-ia que, por exemplo, ir para 0 Brasil que foi parte do luso Im
perio, e aonde se fala portugues, sera mais faci!o Claro que quanto ao 
grave problema da Ifngua (para la de diversas pronuncias, diversos 
valores semanticos, etc.) e mais faci!o Mas 0 caso e que por outro lado 
e mais diffcil, diversamente para quem entra por baixo e para quem 
entra por cima. Quem entra por baixo, a gente pobre ou remediada que 
vendeu 0 que tinha para se estabelecer no estrangeiro, tem em geral 
parentes ou conterraneos a quem se encoste, para arrostar com a 
xenofobia que sem pre existe em toda a parte, e que no Brasil m ais 
directamente visou sempre os portugueses, por muito que nos 
venham as pessoas dizer que tiveram um avo portugues, ou que os 
portugueses sao exemplos de ordem e trabalho. Este anti 
-portuguesismo e claro que, desde a Independencia, e uma manobra semi
-consciente das classes dirigentes do Brasil para esconderem que, 
durante grande parte da epoca colonial, elas ja mandavam e ate 
governavam 0 imperio portugues em Lisboa, e que, depois da In
dependencia, necessitam de culpar a epoca colonial quanto as 
estruturas de explorayao que mantiveram em seu pr6prio proveito. 0 
que e triste ever, no Brasil, gente, supostamente de esclarecida 
esquerda, aderir ou promover 0 que nitidamente e uma ideologia ao 
serviyo dos imperialismos que se sucederam ao portugues (no qual 
havia muito que era a Inglaterra quem mandava, como longamente 
mandou na America do Sui ate quase a Segunda Guerra Mundial). Mas 
o imigrante semi-analfabeto que se estabelece num Brasil, ou 
estabelecia, ja estava habituado em Portugal a nao ser tratado como 
gente; e que fosse Portugal ou a sua hist6ria, ou 0 Brasil e etc., era 
tudo para ele chines e sem outra significayao para la do facto de saber
-se discriminado, mas, nao obstante, poder furar a caya das opor
tunidades de riqueza que a patria (sabia la ele 0 que isso era, se a patria 
nunca se Ihe dera a conhecer!) nunca Ihe ofere cera. Sentir no corpo ou 
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na alma as pancadas ffsicas ou morais, claro que as sentia: mas nesse 
sentir nao Ihe dora a patria maligna e ingrata, a nao ser de maneira 
vaga, a que podia responder abrigando-se no seu gueto regional. Mas a 
quem entra por cima, e vai ensinar numa universidade, elida com 
intelectuais e escritores, d6i profundamente, com uma raiva que tem 
de engolir, 0 ver ta nta gente inteligente a fazer as vezes um esforyo 
bem intencionado e amigo para esconder uma quase aberta e 
irracional hostilidade. Quem nao concordara que e duro, para um 
portugues no Brasil .. ouvir a mitologia de que 0 Brasil (que nao existia a 
mais que com fndios na idade da pedra) foi assaltado pelo portugueses 
em 1500, que 0 dominaram ate serem expulsos em 1822 (como se 0 pafs 
que la esta se nao tivesse feito durante a epoca colonial, e com imensa 
gente "reinol" que se sentiu, com 0 tempo, "brasileira")? E duro, e 
mesmo. Eu, que toda a minha vida fui anti-racista furioso e convicto, 
senti um dia uma cegueira racista no Brasil. Foi quando uma tarde, da 
janela do meu escrit6rio, que dava para a grande praya aonde estava a 
escola primaria que os meus filhos frequentavam, vi um dos meus 
rapazes sair dela, perseguido e violentamente espancado por uma 
meia duzia de japoneses que Ihe chamavam portuga ... Vi tudo ver
melho, saf cego a' rua, e nao sei como nao matei alguns a pontape 
pelos corpos em reboleta pelo chao adiante. Aqueles nipoes de merda 
a agredirem meu filho, como eu um brasileiro de oito seculos, desde D. 
Afonso Henriques? Amo eu 0 Brasil - nem se pergunta, profun
damente. E chego a sentir a vaidade de que, sem deixar de amar 
Portugal, 0 amo mais e melhor do que m uitos dos brasileiros que 
vomitam samba e feijao preto a toda a hora, para mostrarem uns aos 
outros como sao bem brasileiros hein? Amo-o porque 0 escolhi, e nao 
por ter' tide 0 acaso de la nascer. Amo-o porque amo um povo de 
milhoes a quem uma centesima parte nunca perguntou 0 que 0 Brasil 
seja. Ama-Io-ei sempre e igualmente, mesmo que abandone a 
nacionalidade brasileira por outra, como eu disse num poema: 

Coleccionarei nacionalidades como carrisas se despem, 

se usam e se deitam fora, com todo 0 respeito 

necesstirio iI roupa que se veste e que prestou servi~. 


Eu sou eu mesmO a ninha patria. ( ... ) 


E assim e de facto. No Brasil, ninguem me considera brasileiro, 
porque me mantive sempre um escritor portugues. Com um 
passaporte brasileiro, a Am erica considera-m e portug ues. E em 
Portugal, sempre que Ihes convem, lembram-se logo de que isso da 
dupla nacionalidade e uma grande conversa, e de que 0 que eu sou e 
brasileiro. Ja tenho pensado, considerando que me estreei na crftica 
act iva em 1942 com um artigo sobre 0 cabo-verdiano Jorge Barbosa, 
grande poeta (a um tempo em que raros, e ninguem dos mais jovens, 
dava qualquer atenyao a essa gente que eu vira na sua miseria de 
ilheus anos antes, como descrevi num conto meu), em solicitar a 
cidadania cabo-verdiana. 0 pi or e que nao sou nem pareyO crioulo, e 
nao possuo por certo as credenciais que 0 meu amigo e meu altamente 
estimado como hom em e escritor, Luandino Vieira, possui para ser 
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branco, alourado e de olhos claros, em Luanda ... Creio que, embora eu 
seja contra a independencia dos Ac;:ores, uma vez que tal facto seja 
consumado eo governo de la seja a meu contento, pedirei a cidadania 
3<;:oriana: no fim das contas, a minha famma paterna e de la, meu pai 
nasceu la, e de varios troncos sou de la ate pelo menos ao seculo XVIII, 
ainda antes da independencia dos Estados Unidos. E e a ocasi~o de 
encerrarmos esta longa digress~o justamente raivosa com 0 meu ser 
imigrante neste pais. 

o caso e que, brasileiro hlI quinze anos, s6 vivi no Brasil cinco. E ja 
conto vai para treze de Estados Unidos, cinco dos quais no Wisconsin, 
e os restantes ate agora na Calif6rnia. Por multo que viajasse e viajei 
pelo pais, enquanto vivi no Wisconsin, ver ou encontrar um portugues 
s6 indo a New York visitar 0 grande escritor Rodrigues Migueis (outro 
drama da perffdia lusitana, porque e cidad~o norte-americano), ou por 
acaso. Brasileiros havia muitos, por acordos que a Universidade tinha 
com as mais diversas Faculdades do Brasil. Nesse tempo, 0 Wisconsin
-Madison era um dos maiores centr~s de estudos hispanicos e 0 mais 
importante de estudos portugueses. Mas 0 que eu la sofri ... Nunca 
igualdade de oferecidos cursos foi obtida entre as literaturas brasileira 
e portuguesa: 0 mais que consegui foi que, por cada dois cursos de 
brasileira, se desse um de portuguesa. Ainda que, a nivel de M.A. ou 
mais (ou ate de B.A.), fosse eu quem os ensinasse todos. E um dia 
quem me salvou de uma situac;:ao em que perderia a cabec;:a, foi 
precisamente 0 admiravel colega brasileiro que ensinava os cursos de 
filologia e linguistica portuguesa, e cuja "brasilidade" obsessiva esta 
acima de qualquer suspeita de indecente lusofilial Esse inteligente, 
sensivel e competente homem enfrentou num rompante a situac;:~o, 
sem me dar tempo sequer a levantar-me - nem sequer tera sido 
amizade 0 que 0 moveu, mas 0 seu senso da justeza cientifica e da 
decencia intelectual. Havia uma visita a Madison de uma larga 
colecc;:~o de jovens supostamente estudantes do ensino secundario ou 
tacnico do Brasil (a gente sabe como nos nossos paises estes grupos 
se escolhem, com uma data de sobrinhos do tio do cunha do, etc., e s6 
entre os protegidos dos influentes locais), ou, se bem recordo, 
daquelas Minas Gerais que se gloriam de ter sido aonde uns quantos 
poetas dos fins do seculo XVIII, que eram de la ou la viviam, se 
taram as vezes ao ser~o, para conversarem vagamente de uma 
republica a maneira dos Estados Unidos, da qual ate seria presidente 
aquele que tinha nascido em Portugal, no Porto, e ficou tambem 
celebre como um dos nossos (ou brasilicos) maiores poetas da epoca, 
a forc;:a de celebrar em verso a sua Marilia do Dirceu que era ele. 
Acabaram todos na cadeia, e 0 magno juiz que eomandou 0 
julgamento era preeisamente, ido de Portugal, 0 grande mestre que 
todos reconheciam como tal: 0 poeta Cruz e Silva, autor do satfrieo 0 
Hissope (e mais tarde de belos poem as neo-classicos de grande in
teresse brasileiro, e refleetindo 0 seu amor por essa terra aonde ficou, 
poemas que, e claro, e anti-brasileiro mencionar, visto que ele fol 0 

julgador dos martires aeima referldos). No que fol muito claramente 
um julgamento de classe (e nada altera isto que um deles se tenha 
suicidado na pris~o, parece que ao peso de pensar que acusara toda a 
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gente para ilibar-se a si mesmo), foram eondenados a degredo para 
fora do Brasil ou a cadeia, e s6 um dos conspiradores da conspirac;:~o 
que n~o chegara a haver mas a que as autoridades lusas haviam 
reagido excessivamente foi quem teve a pena de morte: aquele que 
n~o pertencia a classe de terra-tenentes, donos de minas, altos 
magistrados, etc., que os outros eram, mas um homem de classe 
muito inferior, conhecido pela alcunha que era oficio: 0 Tiradentes. E 
eles nem sequer sabiam ao certo se queriam a independencia de Minas 
ou se visavam mais alto. Os her6is da Inconfidencia Mineira (que 0 

Tiradentes foi, assumlndo ingenuamente responsabilidades que nao 
tinha tido, enquanto os outros negaram tudo, e se acusaram 
mutuamente e a todo 0 m undo) ficaram para sempre her6is nacionais, 
e a gente nem pode dizer que s6 um par deles mereee a honra de ser 
importante poeta, quanto mais a de her6i que 0 n~o-poeta foi. 
Notemos que eram os mesmos que pouco antes haviam feito um 
patri6tico (e mineiro) inferno contra 0 governador local e "reinol", n~o 
por opressl5es e desmandos como eles diziam, mas porque 0 homem, 
de tendencias liberais, quisera alterar as discriminac;:i5es raciais 
existentes, admitindo gente de cor em cargos publicos e militares... A 
gente comec;:a a pensar que, muitas vezes, os movimentos de in
dependencia s~o na verdade grandes empalmanc;:os do poder por 
classes possidentes locais que nilo querem ver os seus privilegios 
ameac;:ados (como, em muitos casos, foi sempre a briga entre a gente 
das Americas, inglesa, portuguesa ou espanhola, e as m~es-patrias), e 
que quem pensa que e eselarecido por julga-Ias "popula res" deveria 
olhar para 0 que se passa nos Ac;:ores portugueses ou nas Canarias 
espanholas de hoje. Voltemos a Madison e aos meninos de Minas 
Gerais. 

Trazidos aos States para se passearem oficialm ente, eram ali 
recebidos naquela ocasiao pelos estudantes de Portugues da 
Universidade. Os meninos e meninas do Brasil diziam das suas im
pressaes da America (0 que mais os impressionara era a neve que 
devem ter ficado a pensar que e um dos grandes produtos norte
-americanos,esquecendo que e igualmente produto da Siberia aonde 
as temperaturas sao madisonianas). Ate que uma das meninas vivac;:as 
perguntou: - Mas n6is estamos faJando aqui e voces ainda n~o 
disseram a raz~o de estarem estudando portugues para a gente . Os 
meninos e meninas american os (n~o havia luso-americanos ou 
criaturas semethantes la, e recordo que um portugues da America teve 
a sua entrada negada nos estudos de Portugues, ate que eu descobri 
que a sua papelada, reeusada mais do que um ano, n~o tivera nunca 
andamento) entreolharam-se deliciados, e um deles gritou: Porque 
gostamos muito do Brasil (ap/ausos), e porque nao temos de aprender 
a Ifngua com pronuncia portuguesa (aplausos delirantes de ambas as 
partes ali representadas). 0 meu colega Jevantou-se, e gritou: -
Protesto como brasileiro e como fil610go e linguista contra a ab
surdidade que acaba de ser dita. Nao se ama um pars pela sua 
pronuncia, e todas as pronuncias do portugues sao igualmente validas 
-. Houve um gelo, e a reuniilo dissolveu-se sem mais. Mas naquele 
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tempo a obsessi!lo norte-americana com a pronuncia do Brasil era 
geral, e ainda hoje domina 0 ensino nos Estados Unidos, 16 mesmo 
aonde seriam portugueses quem a ensinaria e quem quer estudar em 
portugues. Uma breve nota acerca destas atitudes tem ate grande 
interesse para a hist6ria da diplomacia. Em Madison, uma vez, 
recebeu-se a visita do embaixador do Brasil, ou de um seu represen
tante. Ni!lo me lembro ao certo, mas lembro-me muito bem de que, 
com ele, vinha um ministro-conselheiro da Embaixada em 
Washington, que, numa reunii!lo com os alunos mais avanc;:ados, a que 
assistfamos os professores de Portugues, me perguntou alto e bom 
som se eu ni!lo achava que eu constitufa um problema para 0 ensino, 
com a minha pronuncia portuguesa ... 

Em 1970, aceitando 0 convite da Universidade da Calif6rnia, para este 
Estado me m udei, com a promessa de que viria desenvolver os estudos 
de Portugues e os de Literatura Com parada em Santa Barbara, 0 que 
tenho tentado fazer. Mas desde logo senti que estava num outro 
mundo (ni!lo quero referir-me a atmosfera mesclada de cenario de 
Hollywood e de acampamento, que e a da Calif6rnia, a excepc;:i!lo de 
San Francisco e vizinhan<;:as, e que ainda hoje me incomoda, se a 
compar~ com 0 ar veneravel e assente no ch!!lo das casas do Wisconsin 
ou da Nova lnglaterra), um mundo aonde os portugueses, ainda que 
fizessem tudo para ser invisiveis, ex;stiam. 0 que se tem passado de 
uns sete anos a esta parte, nesta Calif6rnia, quanto a despertar luso e 
luso-americano, parece mentira. E eu sou dos que menos tem feito, 
ainda que persistentemente, para isso: sem outros, nada. Mas deve 
acentuar-se que 0 div6rcio entre comunidades e as Universidades 
((mico lugar aonde Portugues se ensinava, e n!!lo em toaas, m uita 
longe disso), era praticamente total. Nem os universitarios se dirigiam 
a comunidade luso-americana, nem esta procurava estudos de Por
tugues, uns e outros ou distrafdos ou engabelados na obsessi!lo norte
-americana com a"integrac;:i!lo" que hoje vai passando, e nada tem que 
ver com uma acertada educac;:i!lo bilingue, ou com a busca das rafzes 
que, em falsas demagogias, se encoraja mitologicamente que as 
minorias (e as maiorias) procurem - e os portugueses ni!lo si!lo uma 
coisa nem a outra. Na escola primaria, tive de brigar com uma 
professora que, perguntando ao meu filho mais novo que Ifngua falava 
em casa (n!!lo pela pronuncia que ele, bilingue, ni!lo tinha, mas pelo 
nome que a ela Ihe ter6 soado "chicano"), e sabendo que era por
tugues (lfngua que ela tera pensado ser um dialecto do espanhol como 
ha colegas nossos de Universidade, professores de Espanhol, que 
mentirosamente dizem aos estudantes, dissuadindo-os de estudar 
algo que Ihes estragara a pura pronuncia hispanica que terao adquirido 
a ouvir fitas magneticas com muitos oles e viva tu madre), Ihe disse 
categoricamente que - agora que estava na America - n!!lo devia 
falar seni!lo ingles, e recusar-se a responder em portugues quando os 
pais Ihe falassem nessa Ifngua ... 

De modo que a gente chegou catedr6tico professor, instalou-se, 
ganha na verdade uma miseria a comparar com 0 que um portugues da 
Calif6rnia ganhara a ordenhar honestamente vacas que ni!lo fa/am 
Ifngua nenhuma, vive num meio dito intelectual, n!!lo esta (infelizmente 
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eu, em Santa Barbara, nao estou) em contacto permanente com a sua 
"coI6nia", mas, grac;:as as igualdades democraticas, vive exposto as 
mesmas discriminaC;:i)es, e as vezes ate mais 5ubtis, que os outros. 
Po is nlio halugar que a tal sirva como as universidades, em qualquer 
parte do mundo. Sem esta gente de universidade, que tenho 
conhecido em muita parte, a cultura n!!lo se estabeleceria com con
tinuidade, a ordenac;:lio dos estudos n!!lo se faria. E ha entre ela nobres 
e devotadas criaturas. Mas deixem-me confessar que, tendo m udado 
de pele, de continente, de vida, de nacionalidade, de tudo, menos de 
mim mesmo, durante anos e anos, nunca encontrei, em nenhum dos 
mundos e dos submundos em que as dificuldades da vida me fizeram 
viver, uma tlio alta percentagem de prostitutas como nesta minha 
profisslio de j6 vinte anos. Mas, descontando a consciencia de culpa 
do puritanismo, que nlio e da tradic;:i!lo portuguesa, consideremos que 
as prostitutas sempre alegraram a vida de muito solitario, e ensinaram 
a fazer amor como deve ser a muito rapaz sem talento para isso. Assim 
ecom as universidades, como com a imigrac;:!!Io (com i, e tam bem com 
e). E, como diz 0 povo de Portugal, aqui me cerro que esta ja vai longa. 

'-, 

* 
Este foi urn dos illtimos textos escritos por Jorge de Sena, cerea de tres meses e meio 

antes de falecer. Havia-Ihe side pedida eolabora9l!.o para Gavea-Brown e essa ehegou 
acompanhada de uma carta com data de 18 de Fevereiro de 1978, onde Jorge de Sena 
dizia: 

..... s6 ontem, emergindo, por horas que 86 acabaram agora, do meu inferno 
burocnttico ou de provas de livros que nem tenho tempo para eorrigir, nem 
dedicat6rias para eles que me pedem de Lisboa e fiearn p~r fazer, eque eu eonsegui 0 

tempo e a inspira9l!.o para eserever de urn jaeto, s6 interrompido para dormir urn 
pouco, essa eolec9l!.o de pontapes e de dentadas que hii muito eu tinha armazenadas e 
que 0 seu pedido desencadeou (com gmnde perigo de que eu comece a contar as 
hist6rias das prostitutas Wliversitiirias, machos e fj!meas, que ha d&;adas tenho 
conhecido e aturado em tantos continentes e paises)." 
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Alfred Lewis's 
Home is an Island 

Implications of an Invented Style 

Nelson H. Vieira 

As a contribution to the theme of emigration in literature, Home is an 
Island, clearly manifests the results of a cross-cultural experience, 
particularly from the point of view of the emigre author, Alfred Lewis 
or Alfredo Luiz, who in this work is obviously a Portuguese writer of 
English expression. This dual approach to literature presents an in
teresting study of theme and content from one culture as it is ex
pressed through the language of another. That is, to convey thematic 
meaning such as the phenomenon of nostalgia inherent in Portuguese 
immigrant life, or, the speech of rural Azorean farmers via an ap
propriate writing style in English requires a mastery of both languages 
and cultures as well as a keen sense of how to unite these and thus 
transmit the essential meaning the author intends. Moreover, con
sidering the literary link between form and content where the 
linguistic system of a work, its style, relates to the subject providing 
the reader with the aesthetic view of the life depicted, one can ap
preciate the magnitude of the problem posed by second language or 
rather cross-cultural expression. Nonetheless, interpretation of this 
novel through stylistic analysis in conjunction with its themes and 
content should be and is the intended focus here because a close look 
at the style of this work affords the reader a more precise view of the 
author's motivation in writing a novel that not only reflects his Por
tuguese origins and moral upbringing but also his own ability in 
overcoming linguistic handicaps and consequently expressing himself 
in the language of his adopted land. Here the impliCit autobiographical 
tone of the novel is unavoidable since we have a hero who dreams of 
being a writer ultimately expressing himself in the language of his new 
homeland. On the other hand, in dealing with the problem of 
verissimilitude for the cross-cultural nature of this work, it appears 
that Lewis has invented a style that helps him to convey his opinions 
about the morality and stature of the Portuguese ethos and also one 
that he hoped would capture these qualities in the daily life of the 
Azorean for an English-speaking audience. It is the very element of 
style which makes Alfred Lewis's novel curious and interesting in the 
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face of such belaboured immigrant themes as fate, sentimental 
longing, and the dignity of rural life. Furthermore, the use of style more 
akin to the author's messag'e than to the expected natural manner of 
expression of his charact~rssuggests l:!. technique invented for a 
particular effect, perhaps at the expense of some degree of novelistic
realism. 

With this brief introduction, this study will comment on Alfred 
Lewis's invented style with regard to the novel's structure, charac
terization, theme, and the author himself. In terms of stylistic analysis 
we will discuss those elements which give em phasis and clarity to the 
overall aesthetic aim of the novel, thereby leading us to the underlying 
principle inherent in the author's prose. This approach is not alien to 
the Motiv und Wort German scholars have systematized wherein they 
draw a parallel between lingustic patterns and content-elements.(1) 
For Our purposes, we shali be looking at the English for grammatical 
patterns, word selection, mataphors, allusions, and repetition. 
Essentially, we shall be studying these elements of style for the in
sights they give the reader as to the precise meaning of the language 
and consequently the author's intent. 

Alfred Lewis, born in 1902 on the island of Flores in the Azores, 
em igrated to California at the age of 19 and thus faced the drama that 
his father and so many other Azoreans experienced. Although he was 
to make America his new home, the feeling of self-exile apparently 
never escaped him for this writings are replete with expressions of 
longing, saudade, for the old homeland and its code of values and 
teachings. This feeling is everpresent in his one published novel, Home 
is an Island (Random House, 1951) and suggests a dominant theme in 
his life since other writings such as short stories and poems also play 
upon em igration and the desire to return to the land of one's birth. 
(Reference will be made to such short stories published in 1949 and 
1950 in the prestigious American journal Prairie Schooner which gave 
recognition to Lewis and his upcom ing novel, supposedly a best-seller 
and reviewed in the New York Times. Later translated into Braille, this 
novel, according to Pedro da Silveira, prom pted an invitation for Lewis 
to join the famous Mark Twain Society). (2). 

Even before turning to the first page of his novel, the reader is 
forewarned by the title and the epigraph that here we have a work on 
self-exile and emigration. Knowing the biography of the author, the 
reader cannot overlook the patent autobiographical allUSion in the 
title. Moreover, the book's epigraph, taken from Camoes' roundel 
"Babel e Silio", stresses the theme of exile s~,tting the pace outside 
and within the narration. Actually, the ubiquitous theme of emigration 
and exile link hero, narrator and author instilling a pervasively 
nostalgic and fatalistic quality to the narration in which the long flash
back, where the hero at one point has a premonition of himself as a 
writer, mirrors the actual narration of the writer finally writing his 
book. This is not to say that the novel must rely upon the author's life 
for a realistic picture. On the contrary, the novel does maintain a 
degree of reality. However, it is the invented style, particularly in 
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dialogues and interior monologues, that hinders a simple and honest 
portrayal of the hero, Jose, his family and friends and instead implies 
the author's overriding need to express and impart more than a story 
about a young boy who is emigrating. 

For purposes of orientation, it suffices to say that the novel's 
structure revolves around the sixteen-year old Jose's rem iniscences as 
he is about to leave his island for America. Short of the first chapter, 
the rest of the novel is a flashback narrating Jose's humble 
background, moral upbringing, schooling, adventures and finally the 
proverbial need to emigrate overshadowed by a wanderlust spirit. The 
novel ends with his tearful departure for America and the hope that he 
will return a rich man. This simple structure centers upon one 
dilem ma: either for Jose to remain on the island and follow the 
vocation of the priesthood encouraged by his devout mother, or to 
venture forth and seek his fortune as did his father and the renowned 
Portuguese heroes of the past. What the storyline lacks in substance, 
the narration supplements with episodes and family situations that 
inform the reader about the Azorean way of life and the anxiety of 
emigration.

From the first pages of this third person narration told from the point 
of view of Jose, the reader is aware of a saudoso and fatalistic un
dercurrent com pelling the boy to emigrate as if this were a vocation 
similar to the one practiced by Portuguese mariners of the past: "Yes, 
he would leave his beloved Azores. For he had listened to strange 
tales, read those wonderful books." (3) The strong sense of com
pulsion and the likelihood of his leaving, implicit in the verb tense 
"WOUld leave", is repeated throughout the book with similar tenses 
using should, must, shall, and will to translate the determ ination, 
almost obligation to leave. This compulsion is obviously an allusion to 
the Vasco da Gamas who were the ocean pathfinders and symbolized 
the glory and honor of being Portuguese. Therefore, it is not an 
exaggeration to state, considering the number of allusions made to the 
Portuguese epic poem the Lusiads, that Alfred Lewis purposely sought 
to parallel Jose's departure with the historical grandeur of the Por
tuguese: 

"Aunt Maria," Jose said finally, "please try to understand. Have you 
read the records of our greatest men, our heroes who, guided by the 
Cross and moved byadeeploveofGodand country, cut paths across 
the stormy seas in search of new lands and peoples to convert and 
civilize? Do you realize, Aunt Maria, that the same spirit lives in our 
race, we are the same; our imagination still governs our actions? We 
must satisfy this yearning, this controlling force-this-ever- present 
desire." (4) 
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cannot help but compare Jose's discussion with his Aunt Maria and 
that scene in the Lu.siads where the Olde Man of Restelo (0 Velho de 
Restelo) harangues Vasco da <lama and his mariners for their 
audacity. The scene is a foreboding of the disasters to come and here 
in this novel, Aunt Maria's words echo that image of the past: "But 
you are fools, all of you I What is wrong with Beira?" (5) 

The metaphorsandall.usions regarding the Portuguese past, found 
throughout the book are,clearlye'xpressed from the very beginning 
and seem to be arranged to prepare the reader for the special effect the 
author wishes to bestow upon his characters. This effect crystallizes 
itself even more so in t/:leir ~peech and thoughts as they interact and 
develop in the novel. Instead of direct and natural words and phrases 
expected of humble.folk, the author has imbued his characters with a 
somewhat stilted and noble speech which at first glance appears to be 
a result of direct translation from Portuguese to English. In fact, there 
are some sentences which could be direct translations: "Woman, we 
will go up there and search the hills for a tree to build a crib for our 
coming little one."(6) However, the tendency to avoid for the most 
part such colloquial'forms as the contraction we'll indicate that the 
author is not trying to approximate foreign colloquial speech. 
Essentially he wants a more formal structure. As a matter of fact, the 
narration occasionally depicts colloquial speech with the usage of 
well-known Portuguese words such as menino, centavos, pliO, carne, 
por favor, etc. as well as the frequent Portuguese use of direct address 
in which the name of the family relation is employed instead of a 
proper noun, i.e., "Wife, ... we will have that room" (7) "Husband, do 
you know what this means?" (8) or "Eat, my son, eat," his mother 
urged. "The'le are foods of Heaven." (9) But the attention to familial 
ties and values is really stressed here for the purpose of constantly 
emphasizing the simplistic grandeur of family roles. In the narration, 
the mutual respect and reverent tone emanating from the use of these 
names gives an aura, a sense of dignity to the role of the family, one 
that the author intends and believes to be the foundation for the 
teachings of 'the old values and moral truths of this island community. 
However, these family roles also serve as recognizable models that 
awaken in the reader primordial images reminiscent of archetypal 
heroes in epic literature where powerful myths, beliefs and the moral 
am biguities of life surface. 

It is within this moralistic spirit of grand simplicity, dignity, honor 
yet humility, faith, diligence and destiny that Alfred Lewis frames his 
novel and invents a style to accompany this tone. Since the sim pie plot 
is a mere vehicle to exhibit, in an episodic manner, the many fine 
qualities of Azorean values and customs, it is clear the author intends 
to transmit this information through several literary means -plot, 
theme, imagery, and style. Style on the other hand, is the one per
vasive element in the work, and thus the author has chosen to use a 

If this declaration seems exceptional for a young boy defending formal technique that will give due justice to his subject - the dignity
himself, one has to consider how Portuguese education endoctrinated I 

and value of his Azorean upbringing. Just as his hero Jose, the author 
its youth to be well-versed in the history of the nation. However, it recoglit,izes the high moral code and honorable customs of Azorean 
does appear that Alfred Lewis also shared his hero's epic sense of life.ltis the contrast between the simple folkways of the islanders and 
history within the Portuguese literary tradition for in this scene one I 
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their strong sense of mOfi1lity"""I_~""iScentral to the novel 
and the style. In a sense. we ~a,;c.~t"which the author is 
elevating his subjects by ~~M,~~ an epic quality 
via their speech, simple "IIIrisdcm/_~__ behaVior. Con
sequently their speech tends 10 belElli*j~~.actuaIlY more 
biblical and epic in its word ordel'. _.~_'ia its selection of 
vocabulary and syntactical structul8S-·"'~wing examples 
demonstrate this suggested epic tone: .....i.a&aid~..·CfO); ..Let it be." 
(11); "So dark it is." (12); "One has no businesswidl,SOITow•.•. " (13); 
"To watch her walking was worthy of al1effOrts~-."'(14' In each of 
these cases, one can explain the phrases aslitenJltral1Slations of the 
Portuguese - the use of the im perative in "8e not'" or the frequent 
repetition of the im personal subject "One", However. opting for an 
explanation of these as literal translations would be demeaning Alfred 
lewis's command of English and futhel'more. would also fail to 
recogn ize the mythical, cultu ral and moral implications inherent in his 
style. These implications are more evident if we examine Jose's daily 
encounters with the different characters who all share a natural 
wisdom and in turn contribute do Jose's moral and common-sense 
education as he approaches manhood. This natural wisdom usually 
takes the form of a proverb, the philosophy of the folk, or sayings that 
have parabolic connotations. For instance, when Jose's mother is 
convinced that her son has a vocation for the priesthood she says: 
"You see, ... the Lord is with me, I know. He writes riaht, over a 
crooked line. He will show the way, to our son." (15) Or when one of 
the family neighbors agrees with Jose's father that his son should 
receive a good education: "It is good, Senhor de Castro. One's son 
must be educated. These days, it is necessary. Education does away 
with the work of the hands". (16) Here, it appears that everyone has a 
lesson to teach Jose even Tio Izaias. Volunteering his labor for the 
additional room designed to provide more quiet for the boy's studies, 
Tio Izaias philosophizes as he mixes the mortar:" 'The great scholar to 
be.' he teased. Then, 'Don't you know a donkey loaded with books is a 
scholar, and a doctor without books is a jackass?" (17) 

These statements are all linked to the theme of emigration in which 
one's moral upbringing, education, socio-economic outlook and 
sensitivity are the only true baggage one can really carryover the seas. 
This concept can also be gleaned from the words of Jose's teacher, 
Professor Silva. Silva is a constant inspiration to the boy in his love of 
literature and writing, as well as a type of muse predicting for the 
future writer how his emigrating experience and talent will be realized 
in later years: 

"Of course you will come back. Try as you will, the new land will not 
be your land; as you live, and perhaps love, away from your village you 
will forever see it. Gradually it will acquire a new light, it will become a 
lovely mirage. You will return to it, if not in the physical sense, in your 
imagination, again and again. Nostalgia will become a part of you; 
your ever present companion ... 
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This will help your pen, of course. The youthful aspirations the 
imm ature writings, will one day be replaced by good work ... " (18) 

And in the concluding chapter, Professor Silva reiterates as he 
presents Jose with a copy of The Lusiads: "Read a few passages every 
day. Ponder its lessons well. Cultivate the nostalgia you will soon feel 
when you leave. That, in itself, will do you good." (19) 

The theme of nostalgia so :ntrinsic to the Portuguese way of life 
serves the author and hero very well for here we have a cultural and 
literary them e reverberating down through the centuries of Por
tuguese history and literary tradition to this very novel. Consequently, 
we see the author as indebted to and thus glorifying the heroes of the 
past via his characters and their present-day cultural myths. The novel 
has epic dimensions and implications with regard to Portuguese 
culture. Reference to the epic formula will reveal some familiar con
ventions adopted in this novel. As all epics, the work begins in medias 
res, in the middle of the action, when Jose is deciding to leave. Also, 
as an epic hero, Jose does possess noble stature for he outshines the 
other boys and characters in his sensitivity, intelligence and moral 
fortitude. Although the setting is limited, the novel contains the 
emigration component which incorporates stories of faraway coun
tries as well as "exotic" cities such as Providence, Rhode Island. 
Moreover, the presence of the sea and its siren call are not foreign to 
the epic. Deeds of valor, common to the action of an epic, can be 
found in Jose's struggle to understand his fate. Of course, divine in
tervention so necessary a device in the epic, appears here with 
Christian piety in the form of the Virgin Mary who helps Jose reach 
his decision. And finally, the style which we have already described as 
elevated and epic. . 

The earlier references to Alfred lewis and the autobiographical 
nature of this work have particular relevance here if one considers that 
his life not only parallels that of his hero but also surpasses it in the 
realization of this novel. The epic tone alligned with the phenomenon 
of em igration is thus reflected in the actual writing of the novel. It is 
known that lewis intended to continue Jose's story in another novel 
entitled A Voice Across the Sea in which the hero finds himself in 
California working on a ranch. (20) Obviously, the impact of his insular 
childhood, upbringing, education and the ensuing emigration left an 
indelible mark upon him since he was inspired to give epic proportions 
to a seemingly humble life filled with seemingly prosaic experiences. 
That lewis chose to elevate this life reveals his devotion to his 
homeland and his compassion toward the "exiled" immigrants of the 
world. 

Besides this novel, a few other publications, mainly short stories are 
pertinent to this study. Of particuiar note are the two stories thai 
appeared in Prairie Schooner: "Box-Maker Deluxe" (1949) and "Frame, 
Fortune, and Tequila" (1950). Both short stories exploit the theme of 
emigration and self-exile, however, Lewis's contact with Mexicans in 
California gave him material for heroes sim ilar to Jose thereby making 
his statement more universal. In "Box-Maker Deluxe", Manuel 
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Martinez is planning to go home to his pueblo with his amassed ear
nings. Unfortunately, he meets a friend, Porfirio, and together they get 

drunk, spend Manuel's money leaving him without means to return 
home. In the midst of this episode there are familiar allusions to the 
dignity of the simple man and a meaningful comment on the plight of 
the immigrant: "Besides, you must be away from your pueblo to feel 
how much you miss it. You are away, and it is fine. You return, and 
very soon you want to go again. This way it is better". (21) In the other 
story a similar comment is made by Mexicali Joe, a neer-do-well who 
tells tall tales for free beers: "Now, from exile, I can love my country 
more; away from home, it seems, one can write the greatest poem 
the greatest song." (22) 

In conclusion, it is undeniable that Alfred Lewis deeply felt and 
understood the drama of being an immigrant. This novel is his legacy 
to all immigrants. On the other hand, as literature, the novel is best 
appreciated from its epic stance because the elevated style deflects 
from a realistic portrayal where characters would be more vulnerable, 
less archetypal and appropriately motivated. For example, except for 
a couple of allusions to poverty and the state of underdevelopment 
referred to as vestiges of a .decadent and past monarchy, the 
motivation to emigrate is explained as a marvelous adventure 
wanderlust. Given the economic realities of Azorean emigration, this 
portrayal is irritating to the modern reader. Novertheless, the novel 
offers us an interpretation of the emigration experience, - even 
though somewhat mythical - but one that probably rests in the hearts 
of many immigrants at one time or another as they justify their ex
perience. Alfred Lewis undoubtedly perceived this when he had his 
character, Mexicali Joe say: "Now, from exile, I can love my country 
more; away from home, it seems, one can write the greatest poem 
the greatest song." (23) It seems that for his own satisfaction and 
need, Alfred Lewis would like to have written the poem or novel that 
best expressed the anguish and ambivalence of immigrant-exile and in 
so doing pay just tribute to the Portuguese historical and literary 
tradition he highly valued. 
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POESIAI POETRY 


Norte-a-sul (fragmento) 

Luis Amorim de Sousa 

a late starter 
and somewhat reluctant at that 
orientado a norte mas nascendo 
cada vez mais a suI 
entre os verdadeiramente meus 
porque os perdi 

abrigando no peito um sentimento etrusco 
caminho sempre em direct;ao Ii costa 
em busca de detritos 
esmiut;ados pelo mar 

o refluir das ondas recalcitra 
pronuncia vogais de nordico sabor 
"what water lapping the bow" 
breves e longas 
"and scent ofpine and the woodthrush singing through the fog" 
Marina Marina 
uma vogal a menos "0 my daughter" 

esta cal este azul este estuque p.sta talha 
esta falta de tudo em abundancia extrema 
este incessante surto das are/as 
"what images return" 0 confect;lJes 
6 claustros 
o proas 0 salinas 
tudo a desmoronar-se 0 espuma 
6 espuma 
6 espuma breve 
brancura violada 

Thomas J. Braga 

Cod 


In search of hal/owed cod, 
a/l salted, a/l preserved, 
in high rubber boots shod, 
'Guees sail, for brine reserved. 

Hauled into port, the fish, 
loyal friends sacrificed, 
dressed in oils, eggs, the dish 
in garlic, onions diced 

with olives, potatoes, 
lemon and paprika, 
for some with tomatoes, 
Bacalhau America 

in ethnic savours best. 
With memories repast, 
dark seaweed spirits rest 
by sirens lured, barques past. 
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New York Emigra~ao 77 
(a Dennis Costa) 

Alberto de Lacerda Urbino de San-Payo 

Babil6nia 
Que me aproxima de um csntro ;,tl!lligivel 

Gen8IOsidade 
Do caos unificado 
Musical 

qU8ID a doce mile. agora ausents 
com manta de cobnr. fogo na ass 
nBo esta mfi8..postBl do 8TTigranta 
que f'I'IOlf'8 aos poucos Ionge. IB na CBSB. 
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CONTOS/SHORT STORIES 


A Noite d,o Banquete 

Jose Rodrigues Migueis 

Como se nilo tivesse vivido no passado - anos, dias, horas antes 
apenas - s6 tinha consciencia do momenta actual: quem era, 0 que 
fazia, onde estava ou ia. Cambaleava, sentiu-se amparado. Tinha 
bebido demais. Uma subita lembranc;:a abriu brecha na muralha da 
amnesia: ouviu-se a pronunciar a frase que os fizera rir, e Ihe valera 
aplausos ... 

Era um banquete comemorativo, semi-clandestino mas com bem 
duas centenas de comensais, quase todos homens, gente da 
"oposic;:!o", num retiro dos arrabaldes - 0 "Charquinho" de boemia 
mem6rial - ja depois de escurecer. A poncia fechava talvez os 
olhos e abria os ouvidos... Rodeado de amigos, de ouvintes
admiradores, tinha comido bem, bebido melhor - um quase nada a 
maisl - e estava esfusiante, de humor alegremente agressivo. 
Vieram da parte do presidente pedir-Ihe que falasse: a coroa da 
festal Negou-se: "Discursosl N~o me estraguem a digestlol Sempre 
a mesma coisal" linha 0 horror da orat6ria, mas nascera com 
aquele dom, e eles abusavam. E enUlo political... Nilo tinha ele feito 
ia 0 suficiente para se comprometer? 
Mas insistiram" reclamaram, ouviu chamar 0 seu nome em voz alta, 
palmas... Subm eteu-se, 0 fraco de sem pre. Levantou-se 
ligeiramente vertiginoso, fazendo girar 0 copo entre os dedos, 
olhando em redor sem ver (caras confusas!), em pleno silencio 
habitual de expectativa, e ainda sem bem saber 0 que dizer: im
provisava quase sem pre, tinha ideias a farta, imagens nunca Ihe 
faltavam ... Obedecendo a inspirac;:ilo repentista, essa triste virtude 
nacional, comec;:ou com a lenta nitidez que Ihe era peculiar: 

UNaquela noite, n6s eramos dezoito homens e umas onze 
pistolas ... sem m unic;:eiesl" A frase prometia, era "assunto", ouviu 
brados de aprovac;:ilo e risos satisfeitos. IPorque eque silo sempre as 
coisas falhadas que nos fazem rir?l Que mais dissera? Por quanto 
tempo tinha falado?FOra interrompido varias vezes, com palmas e 
"bravos!" Nilo tinha a mais vaga ideia. Sabia apenas que nilo 
hou vera intervenc;:ilo da autoridade. Sarra dali q uase em triu nfo, 
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rodeado de amigos, de admiradores... 56 aquela frase Ihe permitiu 
abrir outr~ rasg~o no escuro da mem6ria. 

... Metidos num escrit6rio da Baixa, urn terceiro andar de esquina 
("c'asa de esquina, ou morte ou ru{na")' a espera do "sinal" 
morteiro ou tiro de canh~o, jll n~o estava bem certo - conversavam 
a meia voz, alguns sentados no ch~o, em almofadas, outros nas 
raras cadeiras. Havia-os adormecidos pelos cantos. Garantias 
suspensas, a tropa de preven«~o, era proibido circular: 0 tempo era 
de boatos de revoluc;:~o ... Uma patrulha da Guarda vira, da rua, luzes 
nas janelas, e mandara 0 guarda-noturno la-cima a averiguar: 
Passava bern da uma, aquilo era suspeito. 0 homem subira 
resolutamente a escada sem iluminac;:~o (acendera 0 furta-fogo do 
cinto), batera a porta, alguem abriu e deu explica«oes: 0 advogado 
(0 dono do escrit6rio) tinha convocado uma reuni~o de clientes para 
um caso urgente: chegada a hora da proibi«i!lo de circular, tin ham 
ficado ali prisioneiros: jogavam cartas, se ele queria ver? Talvez 
beber urn copo ... ? Que n~o senhor, andava em servi«ol Deram-Ihe 
uma g'orjeta - ele desceu, para ir dar conta do 'recado aos da 
Guarda. Bonito servic;:o! 

o tiro lou morteiro) n!!lo se fez ouvir. Pela madrugada, levantado 0 
estado de sftio, desandaram todos pacatamente, estremunhados e 
descontentes, com as suas pistolas e rev61veres frios de 
ociosidade... Que faziam, e onde estavam para os censurar, os 
sizudos, os prudentes, os emboscados, am biciosos e "estetas" do 
Chiado - enquanto ele e outros se expunham? Casavam-se, 
arranjavam em pregos, neg6cios, aderiam talvez ... 

E quando fora isso? 5emanas, meses antes? Esquecera-o por 
completo, como agora 0 discurso. Os amigos levavam-no algures de 
taxi (ou era um carro particular?). 5entado no ch~o, os outros 
empilhados em torno, ele, agarrado a mi!lo longa do diplomata, 0 

seu melhor amigo, repetia obscuramente: liEu estou griguel" 
(Querendo talvez dizer grog, ou era 0 nome do compositor que ele 
evocava7) Riam-se todos, divertidos... 5entia-se lucido, embora 
sem controle das pernas, e 0 fllcool tornava-Ihe as mem6rias con
fusas. No entanto, uma alegria absurda, sem m otivo, fazia-o rir a 
perder. E onde estavas tu, amigo entre todos, intelectual, que nillo 
me acudiste ou me salvaste? A liberdade momentlllnea, aparente, 
que os ia afundando ... N!!Io havia outra. Era 0 refugio na garrafa. 

Foram aterrar ao "Bristol", 0 clube dos "modernistas", onde duas 
orquestras, uma tfpica, supostamente argentina, s6 para dengues 
tangos, e outra para todo 0 servi«o (incluindo 0 jazz) Ihes davam a 
ilus~o do viver cosmopolita, civilizado, quase parisiense. (As 
Hermanas Pinilio faziam entl!lo furor - "cuando estes bien en la 
calle ... La Cumparsitaf... ) Mantinham a clientela em permanente 
actividade, sobretudo bebendo cup: champagne (?I, whiskey, 
sum os, frutas picadas, variadas, absinto segundo se dizia - era isso 
possfvel s6 por quarenta escudos? Nenhum deles dan«ava, 
deixavam-se apenas arrebatar pelo tango, a rage ou sarampo da 
epoca. Ali se aboletavam, nunca mais de quatro ou cinco, por 
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timldez ou protesto: contavam anedotas, inventavam ditos, 
QlScu\\am Yl\~na\Ufa, lQelaS, mu\'neTes \\na\\ng\ve\s\). ma\-dhiam de 
uns e de outras... Faziam sobretudo projectos de criayao de um 
Partido Oper~rio Progressista (P.O.P.I, bebiam mais, riam, ficavam 
por ali ate amanhecer. 0 futuro diplomata, delicadamente in
telectual, tinha uma frase predilecta - "A unica coisa que vale a 
pena na vida ..... - que nunca conclufa. Elegante, impecavel. de uma 
beleza quase antiga, e em tudo visivelmente avesso a Revoluc;:lJo e 
ao Proletariado, era no entanto um conviva delicioso. As salas do 
clube transbordavam de clientela. sobretudo de classe media, 
profissionais, muitos empregados, gente nova ... Em volta as 
meretrizes, chiquemente chamadas "papillons", entretinham os 
fregueses provllveis, faziam despesas por conta deles, puxavam 
para a Caixa, danc;:avam. desapareciam (rarasl. 0 que sobretudo os 
encantava era a atmosfera de irresponsllvel fluidez ... 

Ele bebeu mais. A dada altura, todo enroscado em serpentinas, e 
com os ombros cobertos de confetti, deu consigo a andar de mesa 
em mesa, de par em par, a dizer coisas que divertiam a clientela ... 
Ou irritavam? Ate que esbarrou com um obstaculo inesperado; 
custou-Ihe compreender que era 0 bojo de urn ser humano: via 
apenas um smoking e um peitilho branco, ali plantados em frente 
dele, indo aonde ele ia, girando quando ele girava, montanha in
transponfvel que Ihe impedia a passagem para onde quer que ele se 
virasse. Contrariado, tentou sem grande esforc;:o (alias impossrvel na 
sua condic;:~o) arredll-Io - debalde. 0 obstaculo resistia. eo que e 
rna is, comec;:ou a impeli-Io em mansas barrigadas para algum alvo 
desconhecido - e antes que ele tivesse tempo de reagir, alguem Ihe 
segredou ao ouvido: 

HE 0 bouncer, cautela I", e ele visionou-Ihe 0 rosto brutal, 
sangufneo e achatado, de boxeur vencido. Estava a ser expulso com 
invulgar delicadeza, e acedeu, com preendendo que a resistencia Ihe 
seria desastrosa. 

Sem saber como achou-se na rua, ao ar livre, amparado por s6 
dois dos amigos - os outros tinham-se evaporado. Era tarde, ja nllio 
havia electricos, e n~o se via um taxi. Das Portas de Santo Antllio 
meteram a pe para os Restauradores. Compreendeu vagamente que 
oar da noite Ihe devia fazer bern - ou assim supunham. Subiram a 
Avenida, ele cambaleante, fazendo esforc;:os desesperados para se 
equilibrar. Queria vomitar. para aliviar ao mesmo tem po a atlic;:lJo, 0 

remorso, e a carraspana, que era de respeito. Mas n~o 0 conseguia, 
nem trepando as costas dos bancos de ripas, em forma de 55, na 
ideia de que daquela altura Ihe seria mais tacil restituir. Tinha aquele 
defeito terrfvel para quem bebe - nllio poder vomitar. Tinha assim 
de digerir 0 lIlcool ate as fezes! 0 pior era que isso Ihe agravava a 
amargura. De havia muito nao se sentia tao alcoolizado e 
pessimista. E que faziam os outros para 0 ajudar? 

Chegados a Rotunda, com a visilio turva mas aguc;:ada pela bebida, 
enxergou a distlllncia um grupo que, em formac;:iJo dispersa, 
atravessava a pressa a prac;:a imensa e deserta: alguma famma 
desgarrada. de umas seis pessoas, das quais s6 duas Ihe pareceram 
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mulheres. E teve de repente 0 choque de reconhecer numa delas 0 

seu pr6prio pai, pobre e querido homem I, evidentemente a cabec;:a 
da sua segunda, clandestina e ilegltima familia, como ele nunca 0 

viral Um subito desespero e gosto de rebeliilo fe-Io gritar em voz de 
comando: 

"Eh rapazesl, vamos todos para 0 Bairro Alto, as pegasl" 0 pai 
decerto Ihe reconheceu a voz, pois, em vez de parar e afrontar a 
situac;:ilo com coragem, de vir tentar acalma-Io ou ate puni-lo, 
acelerou 0 passo, fazendo gestos a tropa fandanga que 0 seguia, 
para que andasse mais depressa ao mesmo tempo que metia a 
cabec;:a entre os ombros, envergonhado do flagrante delitol Isso 0 

irritou ainda mais, e 0 fez berrar com mais forc;:a - a sua voz 
tremenda ecoava no oco da noite e da prac;:a de Pombal deserta: 
"Vamos pr6 Bairro Altol Todosas mulheresl" Ainda pode entrever a 
turma precipitada e fugidic;:a desaparecer sob as arvores, ja grisalhas 
na estac;:llIo, da Avenida Fontes Pereira de Mello. Entilo, tornado de 
um estranho m isto de piedade p~r si mesmo e pelo pai, rompeu num 
choro desatado. 

Ja antes disso tivera varias vezes 0 pressentimento de certos 
irremediaveis da sua existencia, e que 0 alcool era 0 solvente em que 
dilula 0 seu desejo de auto-destruic;:llIo. Era entlllo, com a estranha 
lucidez ou expanslllo da consciencia devida ao t6xico, que ele via 
claro em si mesmo e nas suasacc;:Oes, como numa esfera de cristal: 
o gosto do irremediavel e a aceitac;:llIo da derrota em que se vivia. 
(Era talvez por isso que ele mergulhara nas incertezas da cons
pirac;:ilo?l Tudo 0 mais se Ihe apagava da consciencia. Ficava-Ihe s6 
esse senso de morte prematura, que Ihe repugnava. Queria viverl 

Dali ate casa perdeu totalmente 0 controle de si mesmo. Tiveram 
de 0 aguentar assim, como a urn fantoche, boneco de trapos, ou 
manequim sem esqueleto, que a cada passo tropec;:ava e ameac;:ava 
cairo Arrastava os pes como urn afogado por milagre salvo das 
aguas.O difrcil agora era leva-Io escada acima ate ao alto primeiro 
andar em que morava. Urn dos amigos encostou-o a parede do 
predio, para Ihe procurar as chaves nos bolsos. Mas era imposslvel 
mante-Io de pe, e ele escorregava, para cair amachucado como urn 
saco vazio no empedrado do passeio. Estava de olhos entreabertos, 
Ifvido e sem expresslllo, no fundo vagamente consciente mas in
capaz de reagir. Exigia esforc;:os estrenuos para se aguentar. 0 outro 
amigo, julgando-o talvez perdido, moribundo, chorava e sOluc;:ava, 
apoiado a uma arvore da placa central, de rosto escondido nos 
brac;:os cruzados. Teimando, sozinho, 0 primeiro la conseguiu dar 
com as chaves e foi-o arrastando escada acim a, mais de trinta 
degraus. Parou no patamar obscur~, e enquanto 0 segurava com 
uma das milos, tentou com a outra meter a chave afechadura e dar
-Ihe volta. Nesse instante, alguem dentro de casa, tendo ouvido 
rumor, acendeu a luz no patamar, iluminando a cena: ao ver abrir-se 
a porta e um homem que procurava entrar, desatou aos gritos: 
"Ladri,es! LadrOes!" - e fugiu corredor fora ... 0 amigo, supondo 
que se enganara de andar e porta, fechou esta rapidamente e 
arrancou de novo com 0 trambolho escada acima. 

A NOlTE DO BANQUETE 

Tudo se fez claro de repente: Quem qu er que fosse tornou a abrir 
a porta e disse: 

HE aquil E aqui que ele moral" Era a irmil ... 0 amigo destram
belhou de novo escada abaixo com 0 ebrio, e, ajudado pela irmil e 
pela mille, que acordara plenamente lucida, conduziu-o ao quarto. 
Elas retiraram-se, ele despiu-o e meteu-o na cama, agora de olhos 
fechados e tranquilo como se dormisse, aparentemente alheio a 
tudo. Depois de 0 aconchegar, 0 amigo entregou as chaves a mile, 
que voltara, e ela, que 0 nao conhecia, sorriu: "E amigo do meu 
filho? Como se chama?" 

- Patricio, Carlos Patrlciol - respondeu a sorrir tambem. A mile 
ia dizer alguma coisa (0 nome era-Ihe fam iliar), provavelmente urn 
agradecimento, quando 0 dorminhoco, de algum modo estimulado 
por aquele nome, estendeu 0 brac;:o em gesto largo de gratidilo, e 
bradou com acento melodramatico: 

- 0 Patrrcio! Bendito sejasl 
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rodeado de amigos, de admiradores ... S6 aquela frase Ihe permitiu 
abrir outro rasgi!lo no escuro da mem6ria. 

... Metidos num escrit6rio da Baixa, um terceiro andar de esquina 
("casa de esquina, ou morte ou ruina"), a espera do "sinal" 
morteiro ou tiro de canhi!lo, j~ ni!lo estava bem certo - conversavam 
a meia voz, alguns sentados no chao, em almofadas, outros nas 
raras cadei ras. H avia-os adormecidos pel os cantos. Garantias 
suspensas, a tropa de prevenci!lo, era proibido circular: 0 tempo era 
de boatos de revolucao ... Uma patrulha da Guarda vira, da rua, luzes 
nas janelas, e mandara 0 guarda-noturno la-cima a averiguar: 
Passava bem- da uma, aquilo era suspeito. 0 homem subira 
resolutamente a escada sem iluminaci!lo (acendera 0 furta-fogo do 
cinto), batera a porta, alguem abriu e deu explicacOes: 0 advogado 
(0 dono do escrit6rio)tinha convocado uma reunii!lo de clientes para 
um caso urgente: chegada a hora da proibici!lo de circular, tin ham 
ficado ali prisioneiros: jogavam cartas, se ele queda ver?Talvez 
beber um copo ... ? Que ni!lo senhor, andava em servic;:ol Deram-Ihe 
uma gorjeta - ete desceu, para ir dar conta dorecado aos da 
Guarda. Bonito servico! 

o tiro (ou morteiro) ni!lo se fez ouvir. Peta madrugada, levantado 0 

estado de sftio, desandaram todos pacatamente, estremunhados e 
descontentes, com as suas pistolas e rev61veres frios de 
ociosidade ... Que faziam, e onde estavam para os censurar, os 
sizudos, os prudentes, os emboscados, ambiciosos e "estetas" do 
Chiado enquanto ele e outros se expunham? Casavam-se, 
arranjavam em pregos, neg6cios, aderiam talvez ... 

E quando fora isso? Semanas, meses antes? Esquecera-o por 
completo, como agora 0 discurso. Os amigos levavam-no algures de 
taxi (ou era um carro particular?). Sentado no chi!lo, os outros 
empilhados em torno, ele, agarrado a mi!lo longa do diplomata, 0 

seu melhor amigo, repetia obscuramente: "Eu estou griguel" 
(Querendo talvez dizer grog, ou era 0 nome do compositor que ele 
evocava?) Riam-se todos, divertidos... Sentia-se lucido, embora 
sem controle das pernas, e 0 ~Icool tornava-Ihe as mem6rias con
fusas. No entanto, uma alegria absurda, sem motivo, fazia-o rir a 
perder. E onde estavas tu, amigo entre todos, inteJectuaJ, que nl!io 
me acudiste ou me salvaste? A liberdade momentanea, aparente, 
que os ia afundando... Nao havia outra. Era 0 refugio na garrafa. 

Foram aterrar ao "Bristol", 0 clube dos "modernistas", onde duas 
orquestras, uma tfpica, supostamente argentina, s6 para dengues 
tangos, e outra para todo 0 servico (incluindo 0 jazz) Ihes davam a 
ilusi!lo do viver cosmopolita, civilizado, quase parisiense. (As 
Hermanas Pinillo faziam enti!lo furor - "cuando estes bien en la 
calle ... La Cumparsital ... ) Mantinham a clientela em permanente 
actividade, sobretudo bebendo cup: champagne (?), whiskey, 
sumos, frutas picadas, variadas, absinto segundo se dizia - era isso 
posslvel s6 por quarenta escudos? Nenhum deles dancava, 
deixavam-se apenas arrebatar pelo tango, a rage ou sarampo da 
epoca. Ali se aboletavam, nunca mais de quatro ou cinco, por 
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timldez ou protesto: contavam anedotas, inventavam ditos, 
discutiam literatura, ideias, mUlheres (inatingfveisl), mal-diziam de 
uns e de outras ... Faziam sobretudo projectos de criacao de um 
Partido Oper~rio Progressista (P.O.P.), bebiam mais, riam, ficavam 
por ali ate amanhecer. 0 futuro diplomata, delicadamente in
telectual, tinha uma frase predilecta - "A (mica coisa que vale a 
pena na vida ..." - que nunca conclufa. Elegante, impecavel, de uma 
beleza quase antiga, e em tudo visivelmente avesso a Revoluc;:ao e 
ao Proletariado, era no entanto um conviva delicioso. As salas do 
clube transbordavam de clientela, sobretudo de classe media, 
profissionais, muitos empregados, gente nova... Em volta as 
meretrizes, chiquemente chamadas "papillons': entretinham os 
fregueses provllVeis, faziam despesas por conta deles, puxavam 
para a Caixa, dancavam, desapareciam (raras). 0 que sobretudo os 
encantava era a atmosfera de irresponsavel fluidez ... 

Ele bebeu mais. A dada altura, todo enroscado em serpentinas, e 
com os ombros cobertos de confetti, deu consigo a andar de mesa 
em mesa, de par em par, a dizer coisas que divertiam a clientela ... 
Ou irritavam? Ate que esbarrou com um obstaculo inesperado; 
custou-Ihe compreender que era 0 bojo de um ser humano: via 
apenas um smoking e um peitilho branco, ali plantados em frente 
dele, indo aonde ele ia, girando quando ele girava, montanha in
transponfvel que Ihe impedia a passagem para onde quer que ele se 
virasse. Contrariado, tentou sem grande esforco (alias impossivel na 
sua condic;:i!lo) arreda-Io - debalde. 0 obstaculo resistia, eo que e 
mais, comec;:ou a impeli-lo em mansas barrigadas para algum alvo 
desconhecido - e antes que ele tivesse tempo de reagir, alguem Ihe 
segredou ao ouvido: 

"E 0 bouncer, cautelal", e ele visionou-Ihe 0 rosto brutal, 
sangufneo e achatado, de boxeur vencido. Estava a ser expulso com 
invulgar delicadeza, e acedeu, compreendendo que a resistencia Ihe 
seria desastrosa. 

Sem saber como achou-se na rua, ao ar livre, amparado por s6 
dois dos amigos - os outros tinham-se evaporado. Era tarde, ja n!!lo 
havia electricos, e nao se via um taxi. Das Portas de Santo Antao 
meteram a pe para os Restauradores. Compreendeu vagamente que 
oar da noite the devia fazer bem - ou assim supunham. Subiram a 
Avenida, ele cambaleante, fazendo esforcos desesperados para se 
equilibrar. Queria vomitar, para aliviar ao mesmo tempoa aflic;:ao, 0 

remorso, e a carraspana, que era de respeito. Mas nao 0 conseguia, 
nem trepando as costas dos bancos de ripas, em forma de SS, na 
ideia de que daquela altura the seria mais faci! restituir. Tinha aquele 
defeito terrfvel para quem bebe - ni!lo poder vomitar. Tinha assim 
de digerir 0 alcool ate as fezesl 0 pior era que isso Ihe agravava a 
amargura. De havia muito nillo se senda tiJo alcoolizado e 
pessimista. Eque faziam os outros para 0 ajudar? 

Chegados a Rotunda, com a visi!lo turva mas aguc;:ada pela bebida, 
enxergou a distancia um grupo que, em formac;:i!lo dispersa, 
atravessava a pressa a prac;:a imensa e deserta: alguma famflia 
desgarrada, de umas seis pessoas, das quais s6 duas Ihe pareceram 
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Cria~ao 

George Monteiro 

- "The Flemish Giant, as a rule, has few progeny. Despite its own 
size, the size of its litter is quite small, usually as few as two and 
seldom more than four". 

o livro diz que 0 coelho que voce tem - 0 aardo, 0 grande - nao 
tem muito vivo, sempre tem pouco, dois a quatro pequeninos. 

-	 Fala-af que a mae come os filhos? 
-	 Nao. Nao diz nada disso. 
-	 Pois, entao nao fala no que me interesse. 
Que mais diz? 
- Pois fala do comestivo e coisas assim. Nada mais a respeito dos 

pequeninos. 
- Ai intendo tudo. Passa p'ra diante. 
Ha alguma coisa af a respeito de coelhos de outra rar;a? 
- Entao nao quere saber mais da coelha grande? 
- Nao. Passa p'ra diante. 
- "The Belgian hare is a brownish, middle-sized rabbit, very 

much at home in the domestic hutch". 
Quere dizer que este coelho -"0 Belgian hare"- emuito manso, 

e 	que se da a criar;ao. . 
- Pois, claro. 
Sao horas. Deita-te, que amanha edia de escola. 
Amanha, a noite, continuas com 0 livro. 

II 

It 	has been observed of chickens that all their motions follow 
sunlight. Give a chicken an eclipse in mid-day and it will go indoors 
to lay an egg and to perch sleepily on its roost. Human beings are 
different. My father, sound as a dollar, always went by his watch. 
Though he himself stayed up all night, smoking home-made 
cigarretes (I rolled them crudely, by machine) and waiting until the 
clock rolled around to the time when the rest of the familv had to be 

CRIA<;:AO 

gotten up. But watches will gain and lose time, especially, it would 
appear, in the dark. And hoping to save on electricity, my father 
spent his sleepless nights largely in the dark. 

Sooner or later, he was bound to do what he did. He cooked 
breakfast. His specialty. An omelet with potatoes and linguir;a. 
Cocoa. And he got me up to eat it - in the dark - and I ate it. And 
almost went off to school -at 4:00 a.m.. 

I saw the darkness when I peered beyond the drawn shades. Fully 
confident in his pocket watch, my father never thought to glance at 
the electric clock on the wall, which told the time as it was. 

III 

NObody paints himself into a corner. 
My father did - inside a closet. My uncle (on my mother's side) 

said (later, much later) that that had been the sign which tipped him 
off that the old man had again dropped over the side. Hindsight, I 
say. Still, he had painted himself into that corner at 4:00 a.m., and 
there wasn't even a light in the closet. There was an entire house to 
paint (though, admittedly, it wasn't at all large), and he spurned 
other beckoning walls to paint the inside of that closet. My uncle's 
belated prescience notwithstanding, I suppose that the pain t job did 
signal the end. From then on, it was hardly sweetness and light. It 
wasn't even a battle when the forces of darkness got serious. From 
then on, we commenced to hold our breaths when he was around. 
He could have done us in at any time. After all, he stayed up all 
night, and the rest of us had to sleep sometime. Since my mother 
worked days and I went to school days, we had to sleep some at 
night. He could have taken the knife he peeled potatoes with or 
sliced beef with and dispatched us quickly. And I remember one 
time when a customer wanted a rabbit prepared for roasting. He 
killed the rabbit in the cellar, slipped its skin, punctured its abdomen 
and, like a magician pulling a colored handkerchief through a small 
gold ring, produced its insides. Immaculate, glistening, the rabbit 
was a trophy in my father's hands. The slit measured two inches. 

IV 

- Vem de Portugal? Pois, nao acredito. Nao e posslvel vir de 
Portu.gal. Tinha de atravessar 0 mar, e como pode ser isso? Ha um 
homem af dentro que fala is so tudo e ale esta aqui. Nao ests em 
Portugal. Quando eu vim para esta nar;ao vim de barco e demorou 
mais do que duas semanas. E nesse tempo nao vi nada mais do que 
agua - agua por todo lado. Nao me digas que essa voz vem de 
Portugal, eu ja mijei no mar, filho. 

So, he wouldn't listen. Why should he? I was eleven years old. 
When he had last looked at me - not merely seeing me, but actually 
taking me in - I was three, perhaps not yet three. What had hap
pened to me to make me so smart about things? As far as he could 
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tell nothing had happened. He had returned eight years later to take 
up his life, and it was imperative to him that he find things very 
much as he had left them. The boy on the edge of adolescence was a 
stranger.And he might be a threat. Handle it as he could. Bring back 
the old strength; and if that WOUldn't come back, play it cagey. The 
husband and master rules. That much survived. Good. From then 
on, play the grim game hard, but not desperately. 

Still, pay attention. The radio was good. It was entertaining, 
especially while the boy rolled the cigarettes. If he would only pay 
close attention, he could turn out good cigarettes each time. But he 
tries to turn out each cigarette faster than the last one. He's in
terested in speed, and the cigarettes suffer. Still, in the course of the 
night listening to radio and all - he does manage to turn out 
enough cigarettes to last me the next day. He could do better. I 
don't think Prince Albert tobacco is as good as it used to be. 

V 

When my own son, an eighteen-month old, yanked my portable 
typewriter off the table, so damaging it that I could no longer use it, 
I thought of my father. I thought of how he must have felt when I, 
also eighteen-months old, slipped out to the rabbit hutch and 
somehow managed to dispatch six young rabbits while the mother 
looked on. That she did not interfere bordered on the miraculous; 
but let it be said here and now that the mother instinct is overrated, 
at least among rabbits. Apparently this mother didn't move an inch. 
My father said, "Forget it; he's only a child. he didn't know what 
rabbits are. And, who knows? Mabye he loved them so much that 
he thought he was being nice to them when he picked them up one 
by one and choeked them to death, tossing each one aside before 
plucking the next one up form the nest. How could he know? The 
child is alright. Leave him alone. The rabbits are only animals." 

.. .. .. 


These brief sketches are rooted obliquely in autobiography. In 
form, and in many of their details, however, they can be most ac
curately regarded as exercises in fiction. Yet these observations lead 
only to what is to me a more interesting fact. These sketches and 
two or three others, were written over a period of no more than a 
week in sao Paulo, Brazil, in the autumn of 1969, within weeks of 
my arrival in that country to serve as a lecturer at the University of 
sao Paulo. And it was my first encounter (an encounter of many 
kinds) with Brasil that enabled these modest pieces. For my first 
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words on deplaning at the Viracopas International Airport were 
among the most self-revelatory that I can recall. "I've just realized 
that I've been in culture shock all my life," I announced. It was then 
that I began to realize that in the United States, although I was 
native born, I had always been a Portuguese ethnic and something 
of an immigrant. And more. For at that moment, in a country I had 
never before seen, curious as it might seem, I felt m ore at home in 
important ways than I had ever felt in my country. Shortly 
thereafter, as I have said, I was impelled to write these sketches, 
which offer indirect, but fictionally precise, windows on my child
hood. 

A further oddity. The first sketch presented here was the first one 
written. And, to my great surprise, it was written in Portuguese. As 
it turned out it was the only one conceived and completely 
written in Portuguese. And brief though it is, it comes closest to 
recapturing one of the moments of my unconscious reaction 
to the fact that essentially I had always been an immigrant. 
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Entrevista com 
Jose Rodrigues Migueis 

condnzida por 
Carolina Matos 

P. - Voce tem vivido a maior parte da sua vida no estrangeiro. Primelro 
na Europa, depois nos Estados Unidos. Considers-se um escritor emigrado, 
exilado ou estrangeirad01 

R. - Considero-me escritor portugues. Nao vejo porque e que, 
mesmo vivendo no Equador ou. no Polo Norte, nao pudesse con
tinuar a ser portugues. A essen cia do meu modo de ser, de pensar e 
de exprimir-me, e portuguesa. Posso falar da minha existencia de 
portugues exilado mas esse facto nao enfraquece 0 meu por
tuguesismo. Para bem se ver e compreender 0 significado de uma 
cultura, a maneira como ela se representa e ecoa no mundo, e 
preciso, porem, estar longe dela. Posso sim, ser "estrangeirado" se 
considerarmos que a Cultura duma etnia se exprime sobretudo pela 
anti ou contra-cultura. Isto levaria a uma longa dissertat;ao. Em 
Portugal, os "estrangeirados" figuram entre os nossos melhores 
valores. De certo modo, nao consigo cindir 0 homem do escritorl 
A minha salda de Portugal teve 0 seu lado dramatico pessoal, que 
nao vem a proposito expor aqui. Esta nas minhas obrasl Vim pela 
primeira vez aos Estados Unidos, como visitante, em 1935, numa 
altura em que a minha vida em Portugal se tornara bastante 
desconfortavel, pessoal e politicamente. A Censura oficial tinha-me 
proibido publicar, com 0 meu nome, nos jornais. Nessa altura eu is 
tinha publicado algumas das minhas melhores historias e grangeado 
uma reputat;ao como orador politico. Primeiro (em resumo) na 
Seam Nova original, depois a par de intelectuais progressistas, mais 
"avant;ados", como quando dirigi 0 semanario Globo (1932) com 0 
Professor Bento de Jesus Carat;a, 0 que me deu a cor de "esquer
dista", Foi logo suprimido pela Censura 0 seu terceiro nomero antes 
de ser distribuido. Mais tarde (1935) fui proibido de colaborar no 
jornal 0 DiBbo onde publiquei artigos, um romance-folhetim e 
contos, entre eles, "0 Acidente"("Casa de Ricos'1 que se diz ter 
inaugurado 0 Neo-Realismo em Portugal. 

Apesar de licen cia do, com distint;ao, em Direito, e de ter 
regressado da Belgica com licenciatura em Pedagogia, tambem 
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com altas classificat;oes, nao encontrei condit;oes para trabalhar em 
Portugal. Naturalmente fui-me refugiando cada vez mais naquilo 
que era atinal a minha principal vocat;ao a literatura. Por outro 
lado, esta era uma fase esteril da vida literaria em Portugal. Para 
alem de Aquilino, de Ferreira de Castro e da PtessnpJ, esta essen
ciafmente a-polltica ou anti-polftica como 0 fora 0 Modernismo, 
pouco mais acontecia que merecesse reparo. Foi a partir de 1940, 
quando eu ja estava neste pals, que se desenvolveu 0 Neo-Realismo, 
um filao literario-polftico que deu romancistas em barda. 

Cresci como escritor num vacuo: nao havia praticamente 
literatura em Portugal; nao se escrevia um conto, nao se falava de 
teatro, nao havia paginas literarias. 0 escritor estava desviado da 
sua natural funt;ao e isolado do publico leitor. 0 meu primeiro livro 
Pascoa Feiz foi publicado em 1932 por um sindicato de 
trabalhadores, os arsenalistas do Exercito, de tendencia marxista, a 
quem fiquei a dever esse favor. 0 livro (que nada tem de neo-realista) 
experimentou um assinalado "sucesso" de estima, como Os Pobres 
de Raul Brandao que, ao fim de 30 anos, ainda nao tinha esgotado a 
primeira edit;aol Eevidente que desanimei. Os meus livros tinham ja 
um sabor existencialista - ou experimentalista - e eu, embora 
aplaudido por uma certa audiencia, aspirava a uma melhor con
sagrat;ao. Como alternativa voltei ao jornalismo, onde entrara com 
menos de vinte anos, com cronicas - "Poema da Rua" - de que 
ainda hoje me orgulho. Mas a situat;ao complicou-se mais. En
tretanto, eu tinha casado (em 1932) com uma colega de origem 
russa. A sua adapatat;ao a Portugal foi muito diffci! e 0 nosso 
casamento desfez-se. Foi entao que se concretizou a possibilidade 
de vir ate aos Estados Unidos, onde tinha dois ou tres amigos, entre 
eles a minha actual mulher. Era um visitante cheio de curiosidade 
pelo Novo Mundo, e animado pelo espfrito emigrante que procura a 
act;ao em novos horizontes. Apos varias dificuldades, em 1936, 
legalizei a minha situat;ao de imigrante. Em 1940 casei-me. 

P. - Pode falar-nos das SUBS primeiras experiencias como escritor 
portugues, imigrante nos Estados Unidos em 19351 
R. - De novo levado pela paixao po/ftica (de que me julgara 
divorciado) e 0 meu amor a Portugal eli Democracia, cometi 0 erro 
de me devotar demasiado aos problemas dos imigrantes e de me 
apaixonar pela gente portuguesa, nao so de Massachusetts, Rhode 
Island, mas de New York e New Jersey. Quanto a Guerra Civil de 
Espanha, a minha tomada de posit;aocomprometeu-me e agravou a 
minha situat;ao em relat;ao a Portugal. Fui informado de que se 18 
voltasse, seria preso ao por os pes no cais. Fora oficialmente 
acusado de "Iesar a Patria". 

Aqui, naquela altura, tudo 0 que Fosse "liberal" se identificava 
imediatamente com 0 comunismo. Denunciado, recebi numerosas 
visites de membros dos servit;os secretos dos E.U.A .. Hoje estou 
convencido de que, epeser de liberdade que se respire neste pafs, 
(hoje algo excessiva/) as minhas atitudes publicas prejudicaram 0 
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meu desenvolvimento profissional e literario. A parte ocasionais 
convites para confer~ncias, sobretudo em institutos hispsnicos, 
senti-me alheado dos departamentos das universidades que, apesar 
de nao me atrafrem entao grandemente, seriam 0 lugar natural para 
o meu avan(:o literario. Colaborei muito em jornais luso-americanos 
como 0 D.rio de Not/das, de New Bedford, 0 Indep8fuJ8nt8, de Fall 
River, etc.; em jornais e revistas do segmento hispano-americano, 
por vezes ao abrigo de pseudonimos: no diario republicano La Voz, 
de Nova lorque, na revista Norta e na revista Nueva Damocracia 
(escrevia espanhol correntemente). Colaborei em ingles em revistas 
como The NlItion e The Protestant. 

No entanto, persistia 0 problema fundamental que era 0 de ser 
Uintelectual" portugues em terra estranhal Nao havia "mercado" 
para um portugues com as minhas qualifica(:oes. Vivi sobretudo de 
tradut;l)es. A minha vida na America foi um cocktail de ocupa(:oesl 
Tudo me reduzia a mediocridade. Fazia sobretudo advertising 
(publicidade). Redigia a revista mensal A Fazenda. A te que, em 1941, 
o Readers Digest me ofereceu 0 cargo de Assistant Editor da edi(:ao 
em Ifngua portuguesa ("Selec(:{Jes"). Ali cultivel com exito e gosto 
uma "!fngua intermedia" que pudesse agradar ao publico portugues 
como ao publico brasileiro. Durante dois anos trabalhei das nove as 
cinco. Essa absor(:ao do meu tempo-energia impedia-me de 
escrever. 0 pouco tempo que me restava era para a leitura, 0 

convfvio e 0 estudo. Assim mesmo, quanto eu escrevil Quanto 
acumulei para 0 futuro! Muitas das minhas melhores paginas foram 
escritas ou esbo(:adas nesse tempo, com a tinta roxa do meu cargo 
no Reader's Digest A minha serenidade exprimia-se numa caligrafia 
imp eca vel. A minha mao nunca hesitou nem tremeul 

P. - Pode explicar a sua afinna9iio quando diz que cometeu 0 erro de sa 
dedi car demasiado aos problemas dos imigran18S7 

R. - Nao tanto aos imigrantes, como apolftica em que eles se 
envolviam - na minoria! Foi um erro na medida em que vim a 
verificar que, em troca da minha dedicat;ao total, conheci a 
ingratidao e 0 abandono. Mas ate no erro se aprende - talvez 
melhorf Tambem, enquanto me dediquei aos nossos imigrantes nao 
produzi literariamente. Idenfiquei-me com elesl Ja antes tinha 
escrito: "0 homem em n6s mata 0 escritor" - Ao que acrescentei: 
"Diante das 18grimas que escorrem pela face interior do mundo, cai
-nos das maos a penal" 0 escritor em mim parecia ter morrido as 
maos do sectario! Mas, um dia, como que renasceu das cinzas, 
acreditando que a funt;ao do escritor ea de realizar-se fazendo obras 
e que a essencia da sua voca(:ao e exprimir-se - exprimindo os 
dramas dos outros. 

DUBS doen(:as graves, em 1943 e 1945, levaram-me a beira da 
morte, ou pelo menos, supunha eu, da esterilidade. Voltei por um 
ano a Portugal, sob vigilancia da po!fcia pol/tica. Em 1946 chegou do 
Brasil 0 meu segundo livro Onde a noite sa acsba, ap6s 14 anos de 
si/l}ncio! Foi 0 meu come(:o ... logo interrompido. Suspeito aos 
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poderes, e considerado "perigoso': regressei aos E. V.A. e as 
tradut;oes. Mas entre privat;oes e dores que omito aqui, 0 escritor 
sobreviveu. Escrevia agora cr6nicas-ensaios para a Seam Nova e 
outros periodicos. Ate que em 1956 0 lan(:amento da noveleta 
Saudades pam a Dona Genciana me deu uma nova celebridade. 
Voltei por dois anos a Portugal, Leah e outtas hisJ6rias valeu-me 0 

premio Cami/o Castelo Branco, concedido pela primeira vez. Desde 
entao tenho sido apenas escritor - isto e, renunciei a ganhar 
dinheiro! A vida obscura nos E. V.A. permitiu-me recriar em livros a 
minha imagem de Portugal e dos portugueses: uma tentativa de 
panorama deste nosso seculo portugues. 

Trabalhei mais de trinta anos (1932-1967) no romance Milagl'8 
ssgundoSa/omtfJ, que s6 veio a luz em 1975. 0 meu romance-folhetim 
IdealistanoMundo'Raal(Seara Nova),obra do exllio, ftJra suprimido 8 

meio pela Censura. Em 1937 ou por af, escrevera em Nova lorque 
uma pe(:a, 0 Contrabandista, que se transformou no romance 0 Ptio 
nao cai do c8U escrito nos 40-50, e recopiado finalmente pouco antes 
da Revolut;ao de Abril: saiu em folhetins no Diario Popular. E con
tinuei... 

P. - David Mourlo-Ferreira escreveu quefoi "a cr&n.;:a no futuro" que 0 

levou, a ai, a errigrar. Gostaria de comentar7 
R. - David Mourao-Ferreira pas um excessivo significado politico 

nessas palavras. Ainda hoje he quem me considere fiel, como 
escritor e como homem, a certas doutrinas e ideias. Continuo fief a 
mim mesmo, s6 que, antes, nao me exprimia correctamente. Para 
mim "a cren(:a no futuro" e a cren(:a no proprio homem. Como 
escritor nunca fui pessimista. Nas minhas historias ha sempre um 
lado positivo - mesmo quando caricatural - e uma inten(:ao 
construtiva. Voltando a David Mourao-Ferreira: nao foi "a cren(:a no 
futuro" que me fez emigrar. Foi antes uma medida de descrent;a 
ocalional, numa altura em que eu nao podia vencer obstaculos de 
ordem literaria e polltica, agravados pela situa(:ao pessoal. Parti 
para os Estados Vnidos resolvido a reduzir-me aobscuridade total. 
A minha decisao era realizar-me apenas como homsm. Era uma 
forma (incorrecta) de renuncia em rela(:iio a literatura. 

P. - No entanto, an6nimo em Nova lorque, vocfi vottaria a escrever, e 
Ilio escrevia a6 para ai, como para 0 futuro. Como resistiu em si 0 escritor 7 

R. - Eu nao podia renunciar! Recomecei, dedicando-me a uma 
literatura sat/rica reformista em rela(:ao ao caracter ou a atitude 
cultural portuguesa. Era afinal, uma forma de continuar a combater 
e /8 pelos anos de 40 fui pub/icando, ate onde mo consentiam, no 
tom das Reflexiies dB umburguils. Era a manelra de continuar a actuar 
no mundo das ideias. Masja entao convencido de que nao podemos 
reformar os homens pela literatura. Ainda hoje nao sei como ela 
actua nemoqueela represents no caminho do futuro: muito menos 
"arma" do que eu supunha! Venho sonhando ultimamente com a 
funda(:ao de uma igreja agnostica; uma especie de templo de 
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anarquismo etico-espiritual, que votasse ao total abandono todas as 
preocupat;oes de caracter partidarlo e po/ftico. Teria por miss§o 
pregar aos homens uma atitude etica, isto e, n§o violenta. Cheguei 
mesmo a criar a palavra "anarco-etico" que ja circulou num dos 
meus ''TabI6ides'' no Diano Popular. 

P. - Nfio acredita entao que a literatura possa destruir, reformar e 
reconstruir7 

R. N§o tanto como dantes supunhamosl Vim para os Estados 
Unidos na epoca em que muitos dos melhores intelectuais Ingleses, 
como os poetas Auden e Stephen Spender, e escritores como 
Isherwood e Huxley, vieram para este pafs. Foi na altura em que na 
Europa 0 escritor se sentia implicado numa situat;§o polftico-social, 
e em que a literatura estava condicionada a um certo construtivismo 
social de tendencia revolucionaria. Orwell, Macniece, Lawrence, 
mesmo nao et1gag8s ou afistados, sonhavam com uma "revolut;ao'~ 
A Guerra da Espanha inspirou muitosl 0 pr6prio Hemingway, nos 
Estados Unidos, usou muito 0 tom de "protesto". Dos Passos era 
ainda entao um "revolucionario"! A Revolut;§o Russa tinha 
representado para os intelectuais europeus it promessa de um 
mundo melhor. Mais tarde muitos se desiludiram, e ao movimento 
de adesao a idearios revolucionarios seguiu-se a atitude de relativa 
descrent;a geral. Isto passou-se por altura dos ultimos anos de trinta 
a quarenta, e afectou-me directamente, na medida em que os 
Estados Unidos acolheram a f/or dos intelectuais europeus, entre 
muitos um Thomas Mann. 

P. - No entanto, essa 101 tambem a altura em que muitos escritores 
americanos se refugiaram na Europa. Pode comentar7 

R. - Deu-se aqui um movimento curioso no sentido inverso. Mas 
os americanos emigraram, sobretudo para Frant;a, nos anos vinte a 
trinta, e por outros motivos. lam procurar 0 espfrito do Velho 
Mundo e uma certa fiberdade de costumes que se vivia nos grandes 
centros europeus como Paris. Foi 0 caso de F. Scott Fitzgerald e de 
toda a "gerat;ao perdida", expressao que alias nao se deve a Gertrud 
Stein, mas sim a um lojista parisiense de quem ela a ouviu, 
atribuindo-a adesmoralizar;ao seguinte a 1a. Grande Guerra. Esses 
escritores fugiam de um certo provincianismo puritano que ainda 
tem vestfgios na America. Muitos iam mesmo atrafdos pela 
"libertinagem" que hoje explode nos Estados Unidos, e sobretudo 
na sua literatura. Hoje podemos dizer que nem uns, nem outros, 
chegaram a qualquer resultado que nao fosse puramente literario. 
"0 mundo marcha" mas nao ao ritmo da literatura! 

P. Mas, qual e, afinal, a funQlo cia literatura7 
R. Eis uma pergunta diffcil a que poucos poderao responderl A 

resposta (tentativa) seria demasiado longa. Eu pessoalmente nao 
posso imaginar-me sem ter lido livros e, muito menos, imaginar-me 
sem os ter escrito! A literatura e, primeiramente, uma forma de 
expressao. Filosoficamente, penso que ela, como tudo 0 mals neste 
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mundo, e uma fuga. Tudo na vida sao fugas, e n6s vimos fugindo 
sem saber bem a que. A morte, sobretudolA escrita e uma forma de 
sobrevivencia. Em tempos acreditei que 0 dever do escritor era 0 de 
consagrar-se aos seus deveres "sociais" antes de produzir. Esta 
atitude resultava num sectarismo ao servit;o da teoria da "Iiteratura 
como arma". 0 escritor sentia-se obrigado a assumir um papel na 
luta de classes. Em Portugal isso velo a talhar 0 movimento literario 
do Neo-Realismo que ainda hoje se arrasta, associado ao 
"modernismo" cadaverizado. Eu, por exemplo, que sou todo pela 
emancipat;ao da Mulher, consldero lamentavel essa associat;ao, que 
e apenas uma rebeldia sexista disfart;ada no confusionismo que 
domina em grande parte as literaturas. Tambem eu me deixei 
arrastar por um pragmatismo que hoje condeno, embora ainda 
guarde Ii evidencia uma inspirat;§o social e humanitaria. Desde ha 
muito ultrapassei a concept;ao de literatura como arma de qualquer 
forma de regime, e a ele escravizada. Sou pela liberdade, e adverso a 
todas as formas de absolutismo estatistal 

P. - Nlo havendo preocupa.;;Oes de ordem social, 0 escritor escrevera 
s6 para si7 

R. - A sobreposir;ao do "homem publico" ao "criador': no 
escritor tem-nos causado serios prejulzos mentais. Mas longe de 
mim condenar 0 intervencionismo do escritor! Creio que n§o fui 
bem entendido! Discuti recentemente esse ponto na minha serie de 
folhetins intitulada Prograrnm;:ao do Coos, publicada no DitJrio Popular. 
Trata-se de uma serie de satiras cientifico-filos6ficas e, no capItulo 
que intitulei "0 Homem no Escritor - e Vice-Versa" pretendi ex
plorar 0 problema das razoes da escrita, sobretudo, a analise da 
atitude do escritor quando escreve. A minha conclus§o e que 0 
escritor procura despertar no leitor as mesmas emot;oes que 0 

levam, escrevendo, a explorar-se a si pr6prio. Fa-Io na esperant;a de 
encontrar um eco ou radar. Julga que escreve s6 para si, mas, na 
rea/idade, esta procurando ref/ectir-se nos outros e criar neles uma 
emor;ao identica, uma simpatia, ou mesmo uma punit;§o. Uns 
procuram ser condena dos, outros que rem ser aplaudidos. De toda a 
maneira, querem revelar-se, conhecer-se, identificar-se - James 
Joyce escrevia "para se vingar". Tambem assim pensava a nossa 
chorada Irene Lisboa! Mas e tudo muito complicado para se debater 
em pOllcas linhas! 

P. - 0 que' para si a linguagem literaria 7 
R. - Para mim, a linguagem - sobretudo a escrita - e uma 

tentativa de cristalizat;ao do pr6prio pensamento, que ja de si e, 
apenas, um eco do Real. 56 ha uma maneira de dizer uma coisa - e 
a melhor - disse Flaubert. N§o tem que ser a mais bela ou a mais 
agradavel. Pode ser, ate, a mais feia, mas deve ser a que melhor 
traduza a essen cia do pensamento Acontece no pensamento da 
mesma maneira que no diamante, que e apenas carbono 
cristalizado. Em geral cada substancia tem a crista/izat;§o que Ihe e 
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pr6pria, e nao outra. Isto aplica-se alinguagem, ao nestOo'~ como 8 
"maneira" do pin tor. 

Vma frase tal como econcebida e realizada pelo escritor, exprime 
um pensamento que nao podia ser expresso de outra maneira. 0 
pensamento e aqusia forma. Outra forma seria outro pensamento, 
outra coisa! 0 significante e 0 significado identificam-se numa 
forma puramente racional que nao corresponde por vezes a 
nenhuma realidade exterior ao homem. 0 pensamento e a forma 
que nasce espontanea, como 0 grito que exprime alegria ou dor, e 
que e a cristalizat;ao de um certo sentimento. 0 primeiro grito do 
homem foi a sua pr;me;ra palavra! Mas nao ha escrita "automatica": 
o ps;qu;smo edemasiado rapido para que a mao 0 acompanhe. Toda 
a escrita, por veloz e original que seja, eum acto de vontade. 

RECENSOES CRiTICASIBOOK REVIEWS 

Rogers, Francis M. The Por
tuguese Heritage of John Dos 
Passos. Boston: Portuguese 
Continental Union of United 
States of America, 1976. Pp. 
53. 

In the Preface to this book, Francis 
Rogers states that his design in writing it is 
"to draw attention to the extraordinary 
impact which Dos Passos' Portuguese 
heritage had upon him and his literary 
production". To accomplish this goal, he 
documents Dos Passos' contacts with the 
Portuguese-speaking world, introducing us 
first to the paternal grandfather from 
Madeira and then leading us, year by year, 
through the novelist's life with several, 
usually brief, visits to Portuguese-speaking 
lands, the Islands, Portugal proper, Brazil; 
his curious difficulties in mastering the 
Portuguese language; his very limited 
contact with Portuguese nuclei in this 
country, culminating finally in his ac
ceptance of the Peter Francisco Award. 
Rogers adds to this documentation evidence 
garnered in D9s Passos' writings, tracing 
seemingly persistent references do Por
tuguese subjects from the earlier 
publications to his last and posthumus 
novel, Century's Ebb: the Thirteenth 
Chronicle. Dos Passosi greatest tribute to 
his Portuguese heritage was undoubtedly 
The Portugal Story: Three Centuries of 
Exploration and Discovery which was 
published in 1969 and which necessitated a 
final and major, though largely un

successful, effort on the writer's part to 
come to grips with the Portuguese 
language. 

From Rogers' presentation, it would 
indeed appear that this Portuguese heritage 
had had an extraordinary impact on Dos 
Passos and his writings. What Rogers fails 
to point out is that, The Portugal Story 
aside, mention of Portuguese matters takes 
up little space in the rather large corpus of 
Dos Passos' writings; comments on the 
Portuguese are, on more than one occasion, 
derogatory; there is little familiarity with 
Portuguese culture reflected in his work and 
even less empathy. The impulse for The 
Portugal Story came to him only late in life, 
his attention having been caught more by 
Spain in early life and by the United States 
throughout his life. Indeed, it was clearly as 
an American that he thought of himself and 
not as a Luso-American and there was a 
precedent for this in his family background, 
in that paternal figure who viewed himself 
not as a member of an immigrant family 
but as a highly successful corporate IawYeI 
who counted among his friends more Wall 
Street bankers and national political figures 
than Portuguese of any station. Rogers' 
account of Dos Passos' alleged fascination 
with his Portuguese heritage is a useful one 
in that it brings together whatever positive 
evidence there is. It is unfortunate. 
however, that the author chose to isolate 
this evidence rather than weigh it carefully 
within the totality of his subject's life and 
literary output to arrive at a more balanced 
and reasoned view. 

The idiosyncracies of Rogers' presen
tation are also to be lamented, one of the 
most annoying being his insistence upon 
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inserting himself into the text. While it may 
give Rogers perso nal pleasure to reminisce 
about his own contacts with the Portuguese 
heritage and with life in the early decades of 
our century (pages 2, 20, 21, 31), can he, as 
a writer, justify his inclusion of that 
material in this type of study? How much 
more do we learn about Dos Passos when 
Rogers tells us that he (Rogers) studied at 
Harvard with J.D.M. Ford who was never 
Dos Passos' teacher or that he (Rogers) 
heard Andre Malra).IX at Harvard plead the 
cause of the Republicans in Spain'!' The 
same can be asked of other references that 
are even more bewildering. Is there really 
any relation between the establishment of 
the Portuguese Continental Union and the 
agitation in favor of Sacco and Vanzetti (p. 
19)7 And why do we need to know the 
address of E.E. Cummings' father (p. 29)7 
What, furthermore, is one to make of the 
"home" references to "P-Town", "Dos", 
and "Hem"? 

The most offensive comment of all, 
however, and the one that does the greatest 
disservice to Dos Pass os and to the reader, 
is Rogers' closing statement, a political 
opinion that is clearly out of place in this 
context: 

Although Dos manifested his 
anti-Franco sentiment in both 
word and deed, he significantly 
never once to my knowledge 
discussed in his books or even 
mentioned Salazar, the strong man 
of Portugal over four decades 
from 1928 to 1968, or Salazar's 
dictatorial successor Caetano. So 
omitting, he pointed out a lesson 
to other Americans of Portuguese 
descent, one which [ have phrased 
rather forcefully elsewhere: stay 
out of such a confused and con
tradictory political tangle as that 
of Portugal but love and visit and 
study the national's land and its 
people. 

Why, if Portuguese Americans are 
allowed to speak, as did Dos Passos, on the 
"confused and contradictory political 
tangle" of Franco's Spain, are they to be 
deprived of the right to do the same with the 
country that most concerns them? In any 
case, we do not know why Dos Passos 
failed to mention Salazar and Caetano. It 

may well be that he was simply not in
terested in the situation. Since he is no 
longer here to disclaim it ,should he have 
chosen to do so, Dos Passos should not be 
made to carry the responsibility for an 
opinion that is clearly Rogers'. 

Alice R. Clemente 

* * * 

Matos, Reinaldo. Sonetos da 
America. Braga: Edityao do 
Autor, 1975. Pp. 149. 

Escrito entre 1970 e 1974, este Iivro abre 
com a cita~ilo do poema de Emma Lazarus 
"The New Colossus". 0 poema cltado e 
como um prefacio em que se refere a sua 
situa~ilo de imigrante pertencente aquelas 
.. .. • buddled masses yeanting to breathe free 
I The wretched refuse of your teaming 
shore". Insere-se assim Reinaldo Matos, 
logo de inicio, num certo campo bern 
pensante e nilo contestante, talvez aquilo a 
que 0 seu amigo J. Noel Pelaez chama 0 
estar "entre el cielo y el mar" (pag. 13), ou 
seja, urn estar sem estar. Alias, logo 0 ex
.voto traduz urn Mundo pessoal muito 
especifico, desfasado do Mundo real, urna 
mundividencia fixa, estereotipada, de frases 
feitas, um mundo passado e repassado. 
Nota-se a linguagem artificiosa, de boas 
maneiras, prurida, digna de urn outeiro do 
seculo XVIII. 

Os sonetos silo da America nilo porque 
neles se encontre 0 reflexo da cultura, ou 
seja do que for que acontece deste lado do 
AtUlntico. mas pura e simplesmente porque 
aqui foram escritos. Alias. 0 autor tern 0 
cuidado de nos indicar nas "Notas Finais" 
a data e 0 local precisos onde comp&s cada 
urn dos sonetos. A urn futuro investigador a 
tarefa estara. de antemilo, altamente 
facilitada! 

No conjunto, estamos perante urn tipo de 
poesia que nos nilo oferece nada de novo, 
fechada em rela~lio ao mundo de hoje, 

f6ssi!, de problematica e lematica multo 
limitadas, por vezes quase infantil. 
Predomina 0 afecto mas, pelo que ha de 
artificial, nem esse mesmo nos con segue 
sempre convencer. 

De uma maneira ou de outra, dois temas 
parecem dominar quase todas as poesias: 0 
tema religioso e 0 amoroso, embora este 
surja intimamente ligado aquele em grande 
n6mero dos poemas. Alias, e isso 0 que 
parece predominar: 0 amor entre 0 criador 
e a criatura apresentado sem inova¢es. 
com processos gastos e sem grande 
imagin~ilo. Veja-se, por exemplo, a poesia 
"Rosa Desfolhada" inspirada noutra de 
Santa Teresa. 0 grande amor que 0 autor 
sente por Jesus. aqui ainda menino enos 
bra~os da mile, traduz-se por urn medo 
enorme quanto ao futuro da divina crian~a. 
Aquela seguran~a insegura (0 futuro ja e 
conhecido!) leva 0 autor a desejar ser uma 
rosa que se desf olhasse e cujas petalas 
protegessem 0 menino ao dar os primeiros 
passos pelo Mundo. Este esquema apontado 
vai repetir-se inumeras vezes tomando· 
formas . ligeiramente diferentes mas 
estruturalmente id~nticas. 

Nas poesias de tema amoroso 
propriamente dito. temos composi~?les 
muito convencionais, de irnagetica muito 
pobre e traduzindo da parte do autor 0 que 
parece ser urn estado de car€ncia afectiva. 
Da amada s6 se v(!em os olhos, e as 
metaforas silo 0 jardim, a rosa, a f1or. e 
daqui nlio se passa. Bons exemplos silo 
"Canteiro Florido" (pag. 35), "Meu Bem" 
(pag. 43), ou ainda "Meus olhos" (pag. 
44). Nas rela~Oes do autor com 0 mundo e a 
vida, por vezes, ha laivos de franciscanismo 
no amor a todas as criaturas, numa 
natureza em que em tudo se encontra 
bon dade e ramo de ser. E 0 caso, por 
exemplo, de "Gaivotas" (pag. 59) e de 
"Vc!speras" (pag. 69), notando-se nesta 
Ultima poesia um certo humor, em geral 
inexistente em toda a poesia contida na 
colectinea. 

Atravcs da tematica religiosa pcdemos 
chegar a uma outre, a que chamaremos 
patri6ticaou patrioteira,se sequiser. Assim, 
no poema "Rainha de Portugal" (pag. 64) 
o autor considera a Virgem Maria rainha de 
Portugal. pois apareceu (subentende-se na 
Cova da lria) coberta com urn vestido 
tecido de uma bandeira portuguesa feita da 
mais fina seda!!! Portugal e assim terra 
bem·aventurada e benquista de Deus, pois 
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ni!.o M melhor medianeira ("Ora~o a 
Virgem". pag. 71) do que Nossa Senhoral 
Vive-se assim no campo do puro mito, ou 
melhor, da pura fantasia. para nos 
reconvencermos que continuamos a ser os 
"bar?les assinalados". Alias, Portugal, 0 
Portugal que conhecemos, Dao 0 sentimos 
de todo! 0 que temos e urn pals artificial e 
imaginado que poderia ser outro qualquer, 
uma Fran~ ou urna Aragan~a cantadas sob 
a mesma perspectiva. A este prop6sito, 
veja-se os poemas "Saudades da minha 
terra" (pag. 60) e "A sineta da capela" 
(pag. 62). 

Ao longo de toda a colecUinea nota-se urn 
sentimentalismo, uma certa pieguice, a 
razilo obnubilada pelo i16gico e afectivo, 
caracteristico que, como se deu ja a en
tender, fazem do autor aquilo que se pode 
considerar um poeta Menor do seculo XIX 
na segunda metade do seculo XX. Pese 
embora 0 ego do autor, alias nilo tilo 
humildoso como muitos dos poemas de 
tema religioso nos poderiam fazer crer. 
Assim, no poem a "Profecia" (pag. 100), e 
um tanto estranhamente, 0 autor sonha 
com 0 seu nome a ser inscrito entre 0 dos 
"consagrados Poetas lusitanos" e, 0 que e 
ainda mais engra~do, e que ele disso "tern 
a certeza" e "tern a frrme esperan~" . 

Todas as poesias, sem excep~, sl\\o 
sonetos como. de facto, 0 titulo da 
colectanea indica. 0 tipo do verso varia 
com os poemas, indo desde 0 alexandrino 
ao decassilabo e as redondilhas maior e 
Menor. Diga-se em abono da verdade qu e 
nalguns dos poemas se consegue um ritmo e 
urna cadl!ncia agradaveis ao ouvido, sendo 
os poem as de ritmo popularizante os que, 
apesar de todas as limita~Oes, mals nos 
agradam. Mas claro que isso 000 chega. 

MarioJ. B. Raposo 
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