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Rip Cohen

pegadas na aReia oitoCentista:
Camilo pessanha e a poétiCa eRótiCa

fedro: — E qual é o outro aspecto de que falas, Sócrates?
sócrates: — A capacidade de separar de novo em espécies, 
segundo as articulações naturais, e procurar não causar 
roturas em nenhuma parte, ao modo do carniceiro inex-
periente.

Platão, Fedro, 265d-266a1

Diz Platão que, quando pretendemos analisar alguma coisa, devemos dividi-la 
 nas suas partes naturais. Se se pretende analisar a estrutura de um animal  

 grande não o fazemos cortando-o em porções de, digamos, dez centíme-
tros e examinando depois o resultado. O mesmo vale para a divisão da literatura 
em séculos. Uma vez que cem anos é uma medida arbitrária, não há nenhuma 
razão para que um movimento ou corrente em literatura, arte ou música, caiba 
ordenadamente nos limites de um século. E é claro que não cabem, como aliás 
não cabem os indivíduos. Para dar apenas dois exemplos, Beethoven (1770-1827) 
pertence ao século xviii ou ao século xix? E Mahler, que morreu em 1911 com 51 
anos, é um compositor do século xx? Diz-se que se Mozart (1756-1791) tivesse 
vivido um pouco mais teria, musicalmente falando, aniquilado o século xix. Mas 
morreu, e por isso só nos resta enfrentar a música oitocentista. No entanto, creio 
que concordarão que é arbitrário e em muito casos inapropriado encarar a lite-
ratura cortando-a em postas de cem anos.

Dito isto, a poesia portuguesa do século xix, não obstante muita turbulên-
cia, conheceu razoável continuidade, tanto verticalmente (no seio da tradição 
nacional) como horizontalmente (influências francesas, inglesas, alemãs, etc.). E 
mais ou menos ao longo desse período também se tentou recuperar o passado 
— prática regular dos poetas cultos desde o período helenístico. Neste caso, 
porém, havia vários passados a recuperar: o de Camões e C.ª, o recém-desco-
berto passado medieval (incluindo a lírica galego-portuguesa) e a Antiguidade, a 
receber cada vez mais atenção.

Gostaria de abordar um poema do final do século, escrito por Camilo 
Pessanha, que infelizmente (para o que são aqui os meus propósitos) ainda viveu 
durante o primeiro quartel do século xx, embora tendo tido a amabilidade de 
escrever alguns versos antes de 1900 (ainda que alguns viessem a ser revistos e 
publicados depois disso). O texto é um tanto enigmático. Vou tentar decifrá-lo e 
avaliar a posição do poeta relativamente ao modernismo.
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Eis o poema: 

	 Quando	voltei	encontrei	os	meus	passos
Ainda	frescos	sobre	a	húmida	areia.
A	fugitiva	hora,	reevoquei-a,
—	Tão	rediviva!	nos	meus	olhos	baços…

	 Olhos	turvos	de	lágrimas	contidas.
—	Mesquinhos	passos,	porque	doidejastes
Assim	transviados,	e	depois	tornastes
Ao	ponto	das	primeiras	despedidas?

	 Onde	fostes	sem	tino,	ao	vento	vário,
Em	redor,	como	as	aves	num	aviário,
Até	que	a	asita	fofa	lhes	faleça…

	 Toda	esta	extensa	pista	—	para	quê?
Se	há-de	vir	apagar-vos	a	maré,
Com	os	do	novo	rasto	que	começa…

(Camilo Pessanha, Clepsydra, p. 412.)

É possível certa predisposição para ler nisto um poema de amor. Mas onde 
está o amor? O «eu lírico», como o designarei, parece ter dito adeus a alguém, 
mas não diz a quem. De qualquer modo, deve ter-se comovido muito, porque 
regressa quase logo e encontra as próprias pegadas na areia húmida. O que se 
passa aqui, então? Vamos brincar aos detectives, por assim dizer. Desde logo, se 
a areia estava húmida, as pegadas deviam estar abaixo do limite da maré cheia, 
e, mesmo que a maré estivesse a vazar no momento em que foi embora, o «eu 
lírico» deveria regressar não muitas horas depois, antes que a próxima maré alta 
as apagasse de vez. Além disso, uma vez que apenas refere «os meus passos», 
aparentemente caminhava sozinho. Estaria a caminho de um encontro amoroso? 
Refere a fugitiva hora — de presumir que agradavelmente passada — e recrimina 
aos próprios passos terem-no levado sem tino e depois trazido de volta a esse 
ponto doloroso da memória.

Onde, então, o elemento erótico? Não está presente em nenhuma palavra 
ou frase, mas está lá implícito, por insinuação, alusão, conotação. Outro poeta 
que tratou o que julgo ser o mesmo tema proporciona-nos algumas pistas a esse 
respeito: 

Quando	o	Sol	encuberto	vay	mostrando
ao	mundo	a	luz	quieta,	e	duuidosa
ao	longo	de	hua	praya	soydosa
vou	na	minha	inimiga	imaginando

Aqui	a	vi	os	cabellos	concertando
alli	com	a	mão	na	façe	tam	fermosa
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aqui	fallando	alegre,	alli	cuidosa
agora	estando	queda,	e	hagora	andãdo

Aqui	mouida	hu	pouco,	e	alli	segura
aqui	se	entristeçeo,	e	alli	se	rio
aqui	‘stuuo	sentada,	e	alli	me	vio

erguendo	aquelles	olhos	tam	esentos
E	emfim	<n>estes	cansados	pensamentos
passo	esta	vida	vãa	que	tanto	dura.

(Camões, Cancioneiro	de	Cristovão	Borges,
ed. A. Askins, p. 36, ligeiramente modificado.)

Neste soneto de Camões tudo é claro: o «eu lírico» caminha ao longo da 
praia ao pôr-do-sol, recordando, um por um, os momentos que passou com a 
sua amada. A hora rediviva é representada com algum pormenor. Tudo indica, 
então, que apanhamos em flagrante um dos (chamados) precursores do moder-
nismo português — a roubar Camões. Jorge de Sena diz que «tudo foi precursor 
de tudo» (Sena, 1977, p. 186). Mas como é isso possível? Camões, fonte do 
modernismo?

Se Pessanha segue na peugada de Camões, Camões por sua vez segue o 
trilho dum predecessor, o poeta Publius Ovidius Naso, por alcunha O Nariz. 
Depois de ter escrito os três livros da Arte	de	Amar, Ovídio compôs um quarto 
livro didáctico, Remedia Amoris, acerca do modo de se desapaixonar, de se livrar 
da amada, de se afastar dela, de se esquecer dela. Entre os conselhos oferecidos 
pelo Mestre, encontramos uma severa advertência contra o regresso aos locais 
em que se esteve com a amada:

et	loca	saepe	nocent;	fugito	loca	conscia	vestri
	 concubitus;	causas	illa	doloris	habent.
«hic	fuit,	hic	cubuit,	thalamo	dormivimus	illo;
	 hic	mihi	lasciva	gaudia	nocte	dedit!»

[Os	lugares	são	frequentemente	nocivos;	evita	os	lugares	que
	 assistiram	à	vossa	paixão:	podem	causar	sofrimento.
«Aqui	esteve	ela,	aqui	se	deitou,	dormimos	naquele	quarto,
	 aqui	me	levou	ao	êxtase	durante	uma	noite	de	prazer.»]

(Ovídio, Remedia	Amoris, 725-728.)

Parece estar aqui a fonte original de Camões, ainda que mediada por um 
soneto de Petrarca (Rime 112, que infelizmente não posso considerar agora; ver 
o texto em apêndice)3. A breve e dramática representação de Ovídio, em que 
faz o amante dizer hic	fuit,	hic	cubuit, é retomada em frases como «aqui ’stuuo 
sentada, alli me vio».
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Há, então, um rasto ligando Ovídio, Petrarca, Camões e Pessanha, com 
Ovídio a estabelecer a situação de base e a acção discursiva [speech-action]4 
(regressar ao lugar, recordar as horas de amor), Petrarca a alargar a retórica e 
Camões introduzindo a praia. E quanto às pegadas na areia húmida, imagem tão 
táctil? Trata-se de uma imagem modernista?

Eis agora dois dísticos de Heroides 15, a carta de Safo para Faon5. A pobre 
Safo, ignorando o conselho de Ovídio, volta aos lugares do amor, e até encontra 
o sítio exacto: 

Cognovi	pressas	noti	mihi	caespitis	herbas,
	 De	nostro	curvum	pondere	gramen	erat;
Incubui	tetigique	locum	qua	parte	fuisti,
	 Grata	prius	lacrimas	combibit	herba	meas.

[Reconheci	as	ervas,	conhecia	o	chão,
	 a	turfa	tinha	sido	amassada	pelo	nosso	peso.
Deitei-me,	toquei	o	lugar	em	que	estiveste,
	 e	as	ervas	beberam	as	minhas	lágrimas.]

(Ovídio, Heroides, 15.143-146.)

Nesta passagem encontramos a imagem, não da pegada, mas da impressão 
do peso de todo o corpo, ou melhor, de dois corpos juntos (nostro	pondere). 

A construção de Pessanha apoia-se na tradição de um género, no sentido em 
que um poema breve na Antiguidade representava uma espécie de acção, como 
dizer «olá» ou «adeus», cortejar uma mulher ou chorar a morte de alguém. Um 
género erótico muito praticado era a renuntiatio	amoris (renúncia ao amor) e 
um dos seus topoi ou traços característicos era certa vacilação, quando aquele 
que renuncia deseja voltar atrás6. Outro género de poesia amorosa representa 
justamente essa tentativa: o amante procura regressar à amada, ou vice-versa7. 
Na poesia antiga grega e romana, tratava-se de efectiva tentativa de regressar a 
uma amada real (no mundo ficcional do poema, é claro). No entanto, na tradição 
ocidental da poesia amorosa, mais ou menos a partir de Petrarca, ou se trata ape-
nas de reencontrar a amada na memória, ou são imagens sedutoras dela que vêm 
atormentar o amante, como frequentemente acontece nos sonetos de Camões. 

O «eu lírico» de Pessanha, regressando ao lugar, segue o trilho poético que 
tenho vindo a esboçar, salvo que, no seu texto, não há amada nem referência 
nenhuma ao amor. isto é uma espécie de negação lógico-poética da amada, que 
nada tem de real. A tentativa de encontrar a amada em recordações sucessivas 
(como no soneto de Camões) estará no coração do romance de Marcel Proust, 
À	la	recherche	du	temps	perdu (a propósito, Proust viveu 30 anos no século xix e 
apenas 22 no século xx). Mas em Proust, a amada, por muito que seja um produto 
de imagens, memória, desejo e hábito, não deixa de ser Albertine, que, enquanto 
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viva, era mulher de facto que fazia amor de facto. Na poesia que Pessanha escre-
via no virar do século, já encontramos uma transformação que alguma coisa 
deve a Baudelaire e aos simbolistas franceses, através da qual a amada se tornou 
tempos e lugares, momentos e sensações, sem sequer ser mencionada. Um ex-
poente posterior desta poesia erótica é Fernando Pessoa, em especial no Livro	
do	 Desassossego8, onde faz a amada desaparecer, verbal e logicamente, sob o 
signo da negação, como se um não lógico sempre precedesse o p ou q da amada 
ou do amor.

Eis um exemplo de como Pessanha tratou o assunto em modalidade ligei-
ramente diferente:

	 Se	andava	no	jardim,
Que	cheiro	de	jasmim!
Tão	branca	de	luar!

	 …
…
…

	 Eis	tenho-a	junto	a	mim.
Vencida,	é	minha,	enfim,
Após	tanto	a	sonhar…

	 Porque	entristeço	assim?…
Não	era	ela,	mas	sim
(O	que	eu	quis	abraçar),

	 A	hora	do	jardim…
O	aroma	de	jasmim…
A	onda	do	luar…

(Camilo Pessanha, Clepsydra, p. 33.)

Esta forma aab, isto é, dois versos com uma rima seguidos de um verso com 
outra, reflecte quase seguramente a descoberta da lírica medieval galego-portu-
guesa no século xix. Mas em Pessanha há um toque de virtuosismo poético que 
só se encontra uma única vez nesta forma estrófica na lírica galego-portuguesa9: 
a primeira rima é constante em todas as estrofes (-im), e por isso podemos 
considerá-las correctamente cobras	unissonans, estrofes que repetem não só o 
esquema rimático, mas também as mesmas rimas.

Não estamos perante Mário de Sá-Carneiro ou Pessoa — estamos perante 
Pessanha. O tempo é espacializado como memória, a amada não é mais do que 
um par de pronomes (a e ela, vv. 4, 8) e o adjectivo branca (v. 3). É certo que 
deparamos com o tenho-a, momentaneamente malicioso, e o vencida, algo atre-
vido (e provavelmente ovidiano), mas em qualquer caso ambos acabam por ser 
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ilusões. E é curioso, mas sem dúvida coincidência, que luar apareça no final do 
refrão de uma cantiga	d’escarnho de Roí Páez de Ribela. Eis a primeira estrofe:

A	donzela	de	Biscaya	
ainda	mi	a	preito	saya	
de	noit’	ao	luar

(Lapa 1970, p. 604, ligeiramente modificado.)

A forma do poema de Pessanha, então, é medieval; a contenção, Jorge de 
Sena chamá-la-ia clássica; o erotismo permanece visível, mas dilui-se em imagens 
envolvendo a amada e tornando-a invisível, se não inexistente.

Não sou dos que acreditam na poética geral como se fosse uma teoria da 
física. Uma poética descritiva só pode descrever um dado corpus, se tanto. Mas 
acredito que na poesia, como na linguagem, há	 estruturas	 que	 duram	 muito	
tempo. A forma aab (embora sem rimas) é provavelmente tão antiga como o 
pronome tu, ou seja, tem vários milhares de anos10. Porém, tanto a forma como 
o pronome podem significar coisas diferentes em diferentes contextos. «Tu» pode 
ser íntimo, mas também pode ser um insulto. A forma estrófica aaB era comum 
na voz feminina medieval das cantigas	d’amigo, mas não na voz masculina das 
cantigas	d’amor. E em 1896, menos de vinte anos depois de Teófilo Braga ter 
publicado a sua péssima «edição» da lírica galego-portuguesa, aaB ainda era uma 
novidade. Pessanha usava-a mais ou menos como Ezra Pound pegava num recém-
-descoberto fragmento de Safo para compor um poema imagístico. Pessanha 
tomava a recém-descoberta forma estrófica medieval e dava-lhe novo uso.

E também a lua tem muitos significados. Já num fragmento de Safo a lua de 
dedos rosados brilha no mar11. Na cantiga do século xiii de Roí Páez de Ribela, 
encontramos outra lua: a mulher e a sua família são publicamente desonradas, já 
que o poeta sugere que ela sai de noite regularmente para se encontrar com ele. 
A lua em Pessanha já não pretende ser real, não é um símbolo nem um signifi-
cado, mas uma espécie de nada que espelha nada, cujo reflexo no ouvido não é 
certamente do pensamento mas do fraseado musical («a frase é tudo», diz Pessoa). 
Neste poema, nada é de facto real, tudo é memória. À volta da memória flutuam 
palavras, imagens, jardim, jasmim. A amada é mera e inteiramente memória que 
ele dela tem, ela é os seus sentimentos, a sua metafísica e tudo o mais. Tudo o 
mais que será explicado com demora no Livro	do	Desassossego, uma das mais 
notáveis obras do modernismo português. Nesse livro de fragmentos, Fernando 
Pessoa/Bernardo Soares recorda uma produção teatral da sua infância:

O scenario era definitivamente azulado e lunar. No palco não me lembro quem 
apparecia, mas a peça que ponho na paisagem lembrada, sahe-me hoje dos versos de 
Verlaine e de Pessanha.

(Fernando Pessoa, Livro	do	Desassossego, i, p. 254.)
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Este conceito da amada como mera imagem, evanescente e perigosa, tem 
uma longa história. Podemos recordar um verso de Virgílio, que qualquer estu-
dante oitocentista lia: illum	absens	absentem	auditque	videtque («quando dele 
afastada, ela ouve-o e vê-o, apesar de ele estar ausente», Aeneida, 4.83). Mas o 
conceito remonta mais atrás, a um dos mestres de Virgílio, Lucrécio, e às suas 
fontes gregas, os filósofos Demócrito, Empédocles e Epicuro, e aos seus eidola 
(imagens). A melhor fonte a este respeito é a secção sobre amor e sexo no final 
do Livro iV de De	Rerum	Natura, onde Lucrécio adverte contra o risco de ser 
deixado apenas com imagens da amada:

nam	si	abest	quod	ames,	praesto	simulacra	tamen	sunt
illius	et	nomen	dulce	obversatur	ad	auris.
sed	fugitare	decet	simulacra	et	pabula	amoris
absterrere	sibi

[Embora o objecto do amor esteja ausente, imagens dele estão presentes e o seu doce 
nome persegue os teus ouvidos. É melhor evitar essas imagens e expurgar de nós o 
alimento do amor.]

(Lucrécio, De	Rerum	Natura, 4.1061-1064.)

Em vez da verdadeira amada, em carne e osso, ficamos com simulacra, e, diz 
Lucrécio, isso é completamente doentio. O desejo de simulacra não se confunde 
com outros desejos, que podem e devem ser satisfeitos, como a fome e a sede. 
Bebe-se e mata-se a sede, come-se e fica-se satisfeito, mas

ex	hominis	vero	facie	pulchroque	colore
nil	datur	in	corpus	praeter	simulacra	fruendum
tenvia	

[Da face e da bela compleição do ser humano nada senão belas imagens é dado a fruir 
ao corpo.]

(Lucrécio, De	Rerum	Natura, 4.1094-1096.)

E Lucrécio apresenta uma imagem que ecoará através da poesia amorosa 
europeia: 

ut	bibere	in	somnis	sitiens	quom	quaerit	et	humor
non	datur,	ardorem	qui	membris	stinguere	possit,
sed	laticum	simulacra	petit	frustraque	laborat
in	medioque	sitit	torrenti	flumine	potans,
sic	in	amore	Venus	simulacris	ludit	amantis

[Tal como num sonho a pessoa sedenta procura beber e nada se lhe oferece que possa 
extinguir o calor nos seus membros, mas persegue imagens de fluidos e trabalha em vão, 
bebendo sem matar a sede, no meio do rio tumultuoso, assim, no amor, Vénus faz troça 
dos amantes com imagens.]

(Lucrécio, De	Rerum	Natura, 4.1097-1101.)
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Na poética erótica da Europa ocidental, a figura da Amada muda ao longo 
do tempo, embora possamos pensar que é sempre a mesma mulher. Chamo-lhe 
«mulher» por comodidade, deixando subentendido que quero dizer «a cousa 
amada». Os poetas gregos arcaicos dos século vii e vi a. C. queriam-na em carne 
e osso. Não a idealizavam, por muito que a louvassem. Não era um símbolo, 
ainda que fosse construção literária. Na poesia amorosa helenística, 300 anos 
mais tarde, a «amada» já é plenamente uma figura poética. A musa erudita de 
Calímaco e Teócrito gosta de uma mulher imagística, essencialmente musical e 
verbal. isto mantém-se em quase todos os poetas romanos, e é em parte contra 
essa corrente que Lucrécio protesta com a crítica mordaz do amor idealizado e da 
poesia que o exalta. Pode ter-se a impressão de que a Lésbia de Catulo era mais 
real do que as amigas imaginárias de Horácio, mas a paixão de Catulo é também 
de ponta a ponta uma construção. A autêntica emoção é criada pela linguagem: 
sinta	quem	lê, diz Pessoa. Catulo podia dizer-nos outro tanto. Pouco depois, nas 
elegias eróticas de Tibulo, Propércio e Ovídio, a mulher é ainda mais uma criação 
poética, um artifício de gramática, retórica e tradição poética. Mesmo assim, o 
amante dedica-se ao servitium	amoris, e espera dele um prémio verdadeiro, a 
coisa autêntica, não simulacros.

Na idade Média, a primeira poesia em qualquer das línguas românicas são 
as kharajat moçárabes (cerca de sessenta pequenas preciosidades, quase todas 
compostas numa mistura de árabe andaluz e romanço, entre o século xi e o xiii), 
supremamente literárias, mas tratando do desejo carnal e da sua real satisfação12. 
Os trovadores provençais, ao contrário do que vulgarmente se julga, combinavam 
o serviço do amor e a exaltação da amada com uma boa dose de luxúria. Os seus 
imitadores pela Europa fora quase sempre abandonaram o mero desejo animal. 
Dante é paradigmático: só pretende elogiar a amada, não pedir-lhe o que quer 
que seja, pelo menos na Vita	 Nuova. Mas, numa das chamadas Rime	 Petrose 
(Cosi	nel	mio	parlar	voglio	esser	aspro) tem uma fantasia sexual violenta e quase 
sádica13. A Laura de Petrarca é uma palavra, uma musa, não uma mulher. Se a 
poesia de Petrarca é destilação de séculos de versos, o mesmo se pode dizer de 
Laura. E Petrarca desempenhará durante séculos a mesma função de Ovídio, repo-
sitório do que o precedeu e ponto de disseminação para os que se lhe seguiram. 
Por esta altura, a redução da mulher a uma imagem, a um artefacto, tem pelo 
menos milénio e meio de idade.

Saltando para o século xvi, os principais representantes da poesia lírica 
italiana, francesa, espanhola, inglesa e portuguesa são todos profundamente 
influenciados por Petrarca, mas voltam-se tal como ele para a poesia clássica. Um 
tanto na linha de Guido Cavalcanti (amigo de Dante), Camões consegue tornar 
sexy a metafísica, ou pelo menos a linguagem metafísica (a	matéria	simples	busca	
a	forma). Camões, de vez em quando, traz a mulher de volta à terra, mas logo a 
reenvia ao reino das imagens, dos simulacros. imagens de mulher visitam-no com 
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frequência, marcam-lhe algum encontro erótico, mas ao cabo não está lá mulher 
nenhuma. E vimos o exemplo daquela busca pela praia em que procura a mulher 
que desapareceu e já não passa de uma sucessão de memórias.

Passamos pelo neo-classicismo e chegamos finalmente ao século xix. Neste 
ponto, a mais real das figuras de mulher é a meu ver a Crisseyde de Chaucer. 
Tem efectivos desejos e, após considerável relutância, faz realmente amor, ri-se 
e provoca, chora lágrimas verdadeiras e vai-se de facto embora sem nunca mais 
regressar. 

Assim, nos seus 2700 anos ao serviço da poesia amorosa do ocidente euro-
peu, a mulher foi carnal, foi real mas sobretudo intangível, foi condenada a ser 
estátua, imagem, símbolo, e ainda fez horas extraordinárias como enigma meta-
físico; foi tratada como quase tudo e mais alguma coisa, mas raramente como 
mulher real. Pessanha (para quem aparentemente as mulheres eram reais que 
chegasse) e Pessoa (para quem evidentemente o não eram) criaram	 a	 nova	 e	
muito	melhorada	mulher	modernista	portuguesa, evanescente, de outro tempo, 
de outro mundo, de outra vida (tal como em «La Vie anterieure», de Baudelaire, 
um soneto altamente erótico em que não há amada nem referência ao amor). Por 
vezes, tornar-se-á a súmula de tudo o que a rodeia e das impressões do poeta, um 
ponto sempre ausente de memória e desejo, emoção e metafísica — mas nunca 
chega a estar presente.

imaginem o trono, anicónico e antropomórfico, no Templo de Salomão. O 
trono está vazio, não há nenhum ícone (uma vez que a Deidade não tem forma), 
mas a sua própria presença sugere um Rei, um ocupante antropomórfico que 
acabará por aparecer. Porém, o encosto do trono inclina-se abruptamente, nin-
guém poderia sentar-se ali14. 

Pessanha, em suma, refaz, na sua carreira poética, a transição do anseio de 
apertar a mulher nos braços («Lubrica») para a vontade do que não é ela, a sua 
própria memória da noite no jardim, do jasmim ao luar. 

Então, passos meus, que vos desviastes pelo turbilhão do vento, fazeis-me 
voltar a quê? À mulher que lá não está, mas cuja ausência sustém algumas das 
obras-primas, em prosa e em verso, de um dos maiores admiradores de Pessanha, 
Fernando Pessoa. Eis donde me parece que vieram as pegadas e para onde nos 
conduzem.
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APêNDiCE

Sennuccio,	i’	vo’	che	sappi	in	qual	manera
trattato	sono	et	qual	vita	è	la	mia:
ardomi	et	struggo	anchor	com’	io	solia,
l’aura	mi	volve,	et	son	pur	quel	ch’	i’	m’era.

Qui	tutta	umile	et	qui	la	vidi	altera,
or	aspra,	or	piana,	or	dispietata	or	pia;
or	vestirsi	onestate	or	leggiadria,
or	mansueta	or	disdegnosa	e	fera.
	
Qui	cantò	dolcemente,	et	qui	s’assise,
qui	si	rivolse,	et	qui	rattenne	il	passo,
qui	co’	begli	occhi	mi	trafisse	il	core,
	
qui	disse	una	parola,	et	qui	sorrise,
qui	cangiò	‘l	viso.	In	questi	pensier,	lasso,
notte	e	dì	tiemmi	il	signor	nostro	Amore.

(Petrarca, Rerum	vulgarium	fragmenta, 112.)

NOTAS

O presente texto é uma versão ligeiramente modificada de uma palestra proferida 
no King’s College London, em 5 de Outubro de 2005, antes de ali ocupar uma cátedra em 
Literatura Portuguesa. O exórdio era uma forma de reagir ao pedido de que abordasse um tema 
da literatura portuguesa do século xix. Na altura, beneficiava de uma bolsa da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT), que muito agradeço. Estava também, como Visiting Scholar, na 
Johns Hopkins University, extraordinária instituição de ensino superior e investigação avançada, 
à qual manifesto a minha mais profunda gratidão. Agradeço em particular ao Professor StephenAgradeço em particular ao Professor Stephen 
G. Nichols, Chair do Department of German and Romance Languages and Literatures.

1 Platão, Fedro, introdução, tradução do grego e notas de José Ribeiro Ferreira, Lisboa, 
Edições 70, 1997.

2 Os textos de Pessanha seguem a edição de Gustavo Rubim, 2000; a referência completa, 
bem como de todas as edições citadas, é dada no final do ensaio.

3 Sobre este soneto de Camões e as suas fontes veja-se o comentário de Faria e Sousa, 
1972, i, p. 84-5. 

4 A designação speech-action foi introduzida por Bing & Cohen, 1991, p. 19-50.
5 Alguns especialistas consideram este texto espúrio.
6 A respeito da renuntiatio	amoris e em particular em Camões, ver Cohen, 1980.
7 Encontra-se uma abordagem da reconciliação amorosa na poesia grega e latina, centrada 

em Plauto, em Cohen, 1994. 
8 Em «A Floresta do Alheamento», «Nossa Senhora do Silêncio» e «Peristylo», por exemplo. 

Sobre este tópica, veja-se isabel Allegro de Magalhães, 1996.
9 Veja-se Torneol 8, Cohen, 2003, p. 133.
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10 A respeito da forma aaB nas cantigas d’amigo, veja-se Cohen, 2005.
11 Fragmento 96, Lobel & Page, 1955. 
12 Veja-se Corriente, 1997. Refiro-me apenas às kharajat compostas parcialmente em 

romanço, na língua que Corriente prefere chamar romandalusi. Há evidentemente muitas 
kharajat em árabe.

13 Encontra-se o texto e comentário em Foster & Boyde, 1969.
14 Esta descrição baseia-se em parte em artigos de DDD, especialmente «Cherubim» (cols. 

362-368).
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