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À minha filha, Alice.
Ao meu amor, Catarina.
Quando estas brasas ficarem reduzidas a cinza,
quem se recordará do seu calor?

ARACHNE (1861), DE GUSTAVE DORÉ

é altura de definir, precisamente, o poema: um arco,
a sombra que ilumina
o lugar onde nada se vê
António Franco Alexandre, Poemas (P: 321)
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DA VERTIGEM
AFÁSICA À ARTE
DO IMPROVISO

1 Vide: «É triste explicar um poema. É inútil também. Um poema não se explica.
É como um soco. E, se for perfeito, te alimenta para toda a vida. Um soco certamente
te acorda e, se for em cheio, faz cair tua máscara, essa frívola, repugnante, empolada
máscara que tentamos manter para atrair ou assustar. Se pelo menos um amante da
poesia foi atingido e levantou de cara limpa depois de ler minhas esbraseadas evidên‑
cias líricas, escreva, apenas isso: fui atingido. E aí sim vou beber, porque há de ser festa
aquilo que na Terra me pareceu exílio: o ofício de poeta» (Hilst, 1998: 53).
2 Esta afasia que afecta o gesto crítico tem sido amplamente assinalada pela exegese
alexandrina. O seguinte testemunho de Luís Miguel Nava é particularmente elucida‑
tivo a este respeito: «a sensação de afasia por que ao primeiro contacto com ele somos
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Hilda Hilst disse algures que é triste e inútil explicar um poe‑
ma.1 «Se um poema precisar de ser explanado, é uma falha de
comunicação», corroborará de forma lapidar Ferlinghetti (2016:
29). Reconhecendo embora a vertigem afásica que, inicialmente,
afecta todo o acto crítico, é forçoso reconhecer também a urgên‑
cia de uma contrapalavra que se ergue, tributária e desafiante,
à perplexidade que nos incita e que nos convida à exegese – dívi‑
da de amor que, através da leitura, contraímos perante a aventu‑
ra pluralizada do sentido. Simultaneamente precário e triunfan‑
te, todo o acto crítico instaura, assim, a possibilidade de o Outro
inscrever no texto a sua própria assinatura.
Afirmá‑lo não dissipa, obviamente, a dificuldade que en‑
cerra a tarefa árdua que é falar de poesia. Em António Fran‑
co Alexandre uma tal dificuldade torna
‑se particularmen‑
te premente, não só em função do requinte oficial em que se
plasmam as suas complexas composições, mas sobretudo pela
diáfana opacidade em que se cifram os versos alexandrinos.2
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ANTÓNIO FRANCO ALEXANDRE (Viseu, 1944)* estudou Ma‑
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temática e Filosofia em França (Toulouse e Paris) e nos EUA
(Harvard). Foi professor de Filosofia na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa. Publicou a sua primeira obra,
Distância, em 1969, em edição de autor, vindo a retirá-la do
seu corpus poético. O segundo título seria Sem Palavras nem
Coisas (1974). Em Poemas (1996) reuniu a poesia editada em
livro e poemas dispersos em publicações periódicas. Poe‑
ta enquadrado na geração que se revelou na década de 1970,
e pertencendo ao elenco de poetas da editora Assírio & Al‑
vim a partir de A Pequena Face (1983), a sua produção tem
vindo a pautar-se por uma poética omniforme, intensamente
alusiva, esquivando-se à apresentação unívoca de um sentido.
Óscar Lopes, num ensaio em que afere a poética do autor de
Os Objectos Principais (1979) e Visitação (1983) pelo modo
como intensifica a negatividade pessoana, afirmou que «no
texto geral da obra de António Franco Alexandre, a ostensi‑
va negação ou sem-sentido (ou sem-razão), ou ausência, ou
silêncio, o que quer que se apague em brancura situa-se sem‑
pre num limite, ou limiar, que, em vez de excluir o sim, e/ou
o seu não, antes parece erguer dúvidas sobre a dualidade dos
valores lógicos clássicos e sobre o alcance de qualquer dito».
Estamos, assim, perante uma escrita que descrê das certezas
frequentemente imputadas a algo como um (seu) lugar: em
António Franco Alexandre, assevera Américo Lindeza Diogo,
«a voz poética (expressão usual quando queremos, nestas coi‑
sas, falar de identidades), dá-se a ouvir na medida, justa mas
dificilmente avaliável, de um seu muito próprio desaparecer
numa espécie de espaço de epigonização sem origem». Após a
edição de Poemas (1996), surgiram Quatro Caprichos (1999) e
Uma Fábula (2001), a que se seguiu a publicação de dois livros,
amplamente aplaudidos pela crítica: Duende (2002) e Arac‑
ne (2004). É um dos poetas mais celebrados no panorama da

poesia portuguesa contemporânea, contando-se entre os seus
leitores, além dos já citados, Luís Miguel Nava, Joaquim Ma‑
nuel Magalhães, Pedro Serra, Gastão Cruz, João Barrento, Fer‑
nando Pinto do Amaral e Frederico Lourenço. Foi agraciado
com diversos prémios literários, incluindo o Prémio PEN de
Poesia (1984), o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava (1999),
o Grande Prémio de Poesia APE/CTT (1999), o Prémio D. Di‑
nis (2002) e o Prémio Literário Casino da Póvoa (2005).

*Adaptação da nota biográfica incluída em: Osvaldo Silvestre, Pedro Serra (org.), Sé‑
culo de Ouro: Antologia Crítica da Poesia Portuguesa do Século XX, Lisboa, Angelus
Novus & Cotovia, 2002, p. 607.

«Preciso de lançar frases ao mesmo tempo suficientemente ou‑
sadas e saindo apenas de mim, mas também suficientemente
sólidas – e tornar o meu passo suficientemente leve, para que o
meu corpo sem as romper nelas se apoie para imaginar –, lan‑
çar outras em sentido diverso – e mesmo em sentido contrá‑
rio, para que tão perfeitamente urdida seja a minha obra, que
a minha pança possa desde então nela repousar, esconder‑se,
e que eu possa a ela convocar as minhas presas – vós leitores,
vós, atenção dos meus leitores – a fim de vos devorar a seguir
em silêncio (aquilo a que se chama a glória)…
Sim, de repente, de um canto da sala eis‑me em grandes
passadas a precipitar‑me sobre vós, ó atenção dos meus leito‑
res apanhada na armadilha da minha obra de baba; e não é o
momento menos divertido do jogo: é aqui que vos pico e vos
ponho a dormir.»
—Francis Ponge, A Aranha
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