
orgão do

INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA





INSVLANA
orgão do

INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA

VOL. L (N.o 1)

MCMXCIV



Ficha Técnica

INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA

DIRECÇÃO

"Sociedade de labor literário, científico e artístico"
fundada em 4 de Janeiro de 1944

com sede na cidade de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, AÇORES

Instituição patrocinada e subsidiada pela
Secretaria Regional da Educação e Cultura

PRESIDENTE: Dr. José Paim de Bruges da Silveira Estrela Rego
VICE-PRESIDENTE: Dr. Tomás de Sousa Borba Vieira
SECRETÁRIO: Dr. João Paulo Alvim Constância
TESOUREIRO: Coronel Ângelo Manuel Albergaria Pacheco
VOGAL: Dr. Octávio Henrique Ribeiro de Medeiros
VOGAL: Dr. José Maria Teixeira Dias

DIRECÇÃO DA INSVLANA

- Dr. José Paim de Bruges da Silveira Estrela Rego
- Dr. Octávio Henrique Ribeiro de Medeiros
- Dr. José Maria Tcixeira Dias

CORRESPONDÊNCIA: Instituto Cultural de Ponta Delgada
Apartado 15
9500 Ponta Delgada- Açores

Número do Depósito Legal N. 85018/94



COMEMORAÇÕES
DOS 50 ANOS DE

MAU TEMPO NO CANAL



por Adelaide Batista

MAU TEMPO NO CANAL, OU
"A LUZ INTERMITENTE"

o espírito é, antes, dual. Desdobra-se para dialogar e

sofre da própria contradita, mas é ela que o alimenta e sus-

tém, no meio de uma natureza inerte, surda e indiferente
(1)

A epígrafe com que abrimos este estudo é da autoria de Nemésio e
contém em si o que podemos considerar algumas das linhas de força

de Mau Tempo no Canal. Por um lado, o dualismo de que se tece a

narrativa; por outro, a interpenetrabilidade e o dialogismo que susten-

tam a dinâmica da obra. Por isso, a "combinação binária" surge como

estratégia cuja função não se limita captar a complexidade humana

apanhada na teia de uma sociedade estratificada em processo de trans-
formação, mas se alarga à composição da própria narrativa. A concor-

rer para este universo tensional (e como fonte inesgotável de diálogo)

está a "luz intermitente" - ou a "contradita", um gênero de "oásis no

meio da permanente deriva" (2) - que, no romance, encontra a sua

máxima concretização em Margarida, no tratamento ambíguo e dialó-

gico a que esta personagem está sujeita - qual lançadeira ou Parca
portadora dos fios necessários à urdidura e trama (3) indispensáveis à
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consistência de uma obra na qual se pretende integrar o plano do infi-
nito, e que por opção arrisca na pluralidade do seu corpo textual.

Segundo David Mourão-Ferreira, não "há talvez obra romanesca mais

complexa, mais variada, mais densa e mais subtil, em toda a nossa

história literária", ao que acrescenta: "Tais motivos e tais eventos,

desentrançando-se e entrançando-se no tempo, por um processo de

cenas acumuladas e de finas notações, muito mais próximo da tradi-

ção do romance inglês que da tradição novelística francesa, a pouco e
pouco se vão entretecendo numa vastíssima tapeçaria" (4).

É sobre a dinâmica da obra, no seu processo de entretecimento,
que pretendemos avançar com uma proposta de leitura, entendendo
Mau Tempo no Canal como uma obra de estrutura caracteristicamente

(bakhtinianamente) carnavalesca que, com o seu pathos de mudança e
renovação, permite aprofundar o que de mais fundamental existe nas
relações humanas, pois "strives to encompass and unite within itself
both poles of becoming or both members of an antithesis" (5), sendo

que por isso bem sirva os propósitos de uma narrativa feita de ruptura,

de conflito de forças históricas, sociais e individuais, de contradições

diversas próprias de um tempo transitório entre o passado e o mundo-

por-vir, daí derivando frustrações, desejos não cumpridos, dilemas
por resolver, vontades reprimidas.

Situando-se a acção desta obra no limiar de uma nova era, desen-
cadeada a nível nacional pelo novo regime político e a nível internaci-

onal pela I:Guerra Mundial, ela acompanha a derrocada da velha

aristocracia e a ascensão da burguesia local provocada por um outro

sistema económico a que os primeiros não se adaptam, por anemia de
vontades em clara decadência, e a que os segundos aderem, numa cor-

rida que não conhece meios para atingir fins. Na corda tensa, entre
forças contrárias, se coloca também o local onde se passa grande
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parte da acção, a Horta, com uma sociedade fechada, conservadora,

mas ao mesmo tempo aberta e cosmopolita, lugar de passagem, de

intromissão de outros costumes, outras vivências, Por contraponto

ainda a este espaço, de velhas aristocracias e novas burguesias, de

uma sociedade urbana, ergue-se o Pico, cenário das classes mais

populares, de contacto com a natureza, com os homens baleeiros, as

gentes do campo. Outros espaços, que permitem outras práticas dis-

cursivas e novos registos sociais, nas suas mais variadas dimensões,

de carácter humano e ideológico, são a ilha de S. Jorge - onde

Margarida estreita ainda mais as suas relações com a simplicidade dos
baleeiros e se confronta consigo própria, descobrindo que a sua "uni-
dade [já] não conseguia juntar os pedaços doloridos em que se sentia

destroçada" (XXX, 292) - e a ilha da Terceira, palco último de coa-
lescência e interpenetrabilidade de longas descrições acerca da reali-

dade açoriana às quais se junta e se complexifica o mundo interior de

Margarida no trançado das suas múltiplas vozes em dinâmica de reno-

vação, rejeição e iluminação mútuas.
A intermitência, digamos assim, não se deixa ficar por aqui. Os

próprios capítulos ora se contrapõem ora se reforçam através dos títu-
los, ou do assunto que os motiva. Exemplo disso são o capítulo I, A

Serpente Cega, em contrapeso com o capítulo II, O Despertar. Depois

há os Nocturnos correspondentes aos capítulos IV, X, XVII, XXII,

XXX e XXXIV que marcam, em forma de interlúdio, um compasso

alternado de relativo equilíbrio 3, 5, 6,4, 7, 3 e 3. E há ainda os capí-
tulos pares: V, Uma Aranha e uma Teia, VI Outra Aranha e outra
Teia e o capítulo XX As aranhas Fecharam as Teias. Na sua grande

maioria, os capítulos arrevesam-se entre a casa dos Garcia e a casa

dos Dulrno; depois, entre a Horta e o Pico e, mais tarde, entre S. Jorge

e a Horta.
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A tendência de interromper a narrativa para nela integrar descriçõ-

es várias de função contextualizante, integrativa e complementar

coloca-se igualmente ao serviço da dualidade e define-se por uma

característica que leva o narrador a apreender as coisas na sua simul-

taneidade e justaposição como se elas existissem no espaço e não no
tempo - "Tudo é cá tempo em espaço pervertido" (6) -, servindo tal

técnica de terreno fértil para a dramatização das contradições internas

no desenvolvimento de uma personagem como Margarida. Deste

modo se fazem interpenetrar, e a "responderem-se complexivarnente"

(para usar mais uma expressão de Nemésio), duas histórias. Uma com

base na realidade açoriana, em todas as suas variantes e manifestaçõ-
es, de carácter linear; e a outra, centrada em Margarida, de configura-

ção circular - já que é nesta personagem que tudo começa e acaba,

tudo se afirma e se rejeita, não se sabendo mesmo se ela existe ou é
pura invenção (7).

Segundo Bakhtin, uma história de pendor mais trágico - como o
é a que gira à volta de Margarida - encontra geralmente lugar numa
outra de carácter factual, descritivo da vida real. De acordo com o

mesmo crítico/teórico, a complexidade polifónica de tal universo fie-

cional consistiria em prolongar e desdobrar cada história em múltiplos

conflitos e outras histórias. Uma maneira eficaz de não saturar este

processo é recorrer à técnica dos pares ou combinações binárias capa-

zes de responder a toda a complexidade ideológica ou formal, ligando

os vários planos e quadros, bem como as ideias em conflito apanha-
das na encruzilhada de uma era de mudanças, mais anunciadas do que

consumadas, como acontece em Mau Tempo no Canal, onde tudo se

manifesta no limiar do seu oposto. As experiências vividas, o destino

de um povo, a própria natureza e muito particularmente as certezas e

incertezas de Margarida são levadas ao extremo da fronteira, aí onde



ADELAIDE BATISTA 11

"o t1anco das coisas, só sangrando me comove" (8), e onde "every-

thing is prepared, as it were, to pass over into its opposite [...] every-
thing is taken to the extreme, to its outmost limit [...]. Everything is
shown in a moment of unfinalized transition" (9), num processo que

não pretende neutralizar ou reconciliar as contradições existentes, mas

mantê-las vivas, actuantes e dialogantes, como aspecto essencial ao

plano construtivo e criativo de um romance que privilegia a tensão ou

conflito em detrimento dafusão.
Tensão é um dos princípios básicos da composição novelística.

Mau Tempo no Canal é um exemplo perfeito disso. Se por um lado o
mundo de Margarida, fragmentário, multívodo e dinâmico contrasta

com o estatismo aparente do seu enquadramento geográfico, social,

cultural, etc; por outro lado, é ela quem, com a sua história, contribui

ao mesmo tempo para a unidade, coesão e consistência de uma narra-
tiva cujas camadas discursivas são variadas e cont1ituosas. Trata-se,

por isso, de um desafio enorme, de uma das maiores dificuldades com
que se debate o artista "to create out of heterogeneous and profoundly

disperate materials of varying worth a unified and integral artistic cre-

ation" (lO). Assim, e a fim de garantir esta unidade de tensões integra-

das numa contiguidade sem fusão, Nemésio recorre a um plano que se
concretiza através da acumulação de artifícios que vão desde o jogo
contínuo de luzes, numa vertigem de claros/escuros, à contradita; do
desdobramento às dualidades por oposição ou semelhança; da ambi-

guidade à mise-en-abime. O contraste que se desenvolve entre os dois

contextos destas combinações faz com que vejamos um à luz do outro

(lI), num 'jogo de sombras que se ilumina como jogo de outro jogo"

(12). Este processo contribui para reproduzir as complexidades viven-

ciais de Margarida e as disparidades do mundo ilhéu e possui a força,
a vitalidade de deixar em suspenso diferentes implicações e percepçõ-
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es, reflectindo um movimento em direcção a um significado que

transcende as condições da sua produção para se descobrir em novos

contextos designificação, como veremos mais à frente.

É neste contexto que se situa Margarida, eixo de combinação e

contiguidade incorporado na teia cuidadosamente montada para a

absorver como tal. É nela e à volta dela que se concentram as forças

dialógicas, num desdobramento infinito de contraluzes e até de espe-
lhos, como é o caso muito particular e significativo do capítulo X, 2. o

Nocturno, no qual Margarida insiste que é nos espelhos velhos que

gosta de se ver: "tiravam a crueza das coisas e davam os fundos tão

bem ..." (p. 111). Desta imagem vem a resultar uma explosão/encon-
tro de vozes contrárias, quando Maria das Angústias, que lhe ajeita

"os tufos da seda nos ombros", a acha muito parecida com a avó
Terra, ao que Margarida responde despeitada:

- Quando uma pessoa se põe a tirar feições, acha o
que quer. Comigo, é isto ... Ora sou toda Clark ... 'ah! Mas

toda!' Ora: 'é mesmo aquele jeito soberbo dos Dulmos ...'

'Não! Não!' diz outro; 'o que ela é é Terra!' Sim: 'terra'

como toda a gente em quarta-feira de cinzas .., Deixem lá a
pobre da avó no seu caixilho (X, J J 1).

Esta correspondência e interacção de vozes distintas evita qual-

quer plano monológico, conferindo e assegurando à narrativa uma

significação que deixa de ser simples para se tornar múltipla e com-

plexa, deixa de ser equiparável para se tornar ambígua, deixa de se
reafirmar e reforçar para se fazer contraditória e provocadora de efei-

tos inesperados, como é um exemplo entre tantos outros a passagem
seguinte relativa a Margarida, três meses depois do seu casamento:
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o pássaro que abria só um bocadinho de asa no seu

chapéu branco derrubado sobre os olhos parecia que aca-

bara de abater-se ali agora mesmo, pronto a erguer voo de

seta. E as pessoas debruçadas nos camarotes pegados rece-

biam do lume um pouco pálido do rosto de Margarida [...]
uma impressão de felicidade perfeita, sem pensamentos,

que só os olhos às vezes um pouco tristes e a fronte con-
traída e no mesmo instante lassa tendiam a desmentir

(XXXIl, 385).

Para além da coalescência de unidades opostas patente neste
extracto, responsável pela instauração de ambiguidades várias, con-
correm ainda em toda a obra expressões valorativas e dúbias, introdu-
zidas pelo verbo parecer (nas ditas "comparações subjectivas"), pelas

"comparações descritivas" ("Margarida lia como quem achara na

carta uma cadeira imprevista, 11, 26), e através da"subjectividade

comparativa" ("dá-me a impressão de que" ...) (13). A estas juntam-se

ainda as locuções "como se" e "como que" insistentemente convoca-
das e, segundo um levantamento de todas elas, reincidentemente asso-
ciadas a ambientes equívocos, misteriosos, ausentes, encantados, pre-

cários, à beira de; ou seja, na zona do limiar. Fica aqui apenas um

exemplo: "Diogo Dulmo descobria-lhe [em Margarida] a conhecida

expressão da testa, ao mesmo tempo apreensiva e como que suavizada

por uma palidez de sonho, que descia a um sorriso penetrante". (XIX,
195).

O desvendar de cada uma destas arnbiguidades é de tal modo
intrincado que nem a diegese nem a narrativa o resolvem. A persona-

gem traduz-se, em termos semânticos e estruturais, num jogo desdo-

brável de abismos consecutivos. A mise-en-abime é por isso uma das
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formas mais eficazes de dar conteúdo a toda esta complexidade, ao

mesmo tempo que fortalece a estrutura da obra, contribuindo para o

diálogo interno da mesma e constituindo um pertinente instrumento

de auto-interpretação.
A primeira mise-en-abime surge no capítulo XVII, 3.o Nocturno, a

segunda no capítulo XXVI, Uma Toalha Bordada e a terceira no

capítulo XXXIV, 6. o Nocturno, Lua Cheia, numa intermitência equili-

brada de 8 a 9 capítulos entre cada uma delas. Qualquer uma tem

como tema de fundo amores contrariados e casamentos por interesse.
A primeira surge do meio de uma conversa sobre questões de metap-
síquica, contada por Damião Serpa a Espínola e João Garcia. Trata-se

de uma Grete Spiel, apaixonada por um rapaz espanhol, amigo de

Damião: "A rapariga gostava muito dele, saíam sozinhos" (XVII,

176), mas apesar da liberdade, que terras daquelas proporcionam (e

para encurtar a história), soube-se que "o pai tinha-a casado com um

sócio, um tipo rico [...]. O pai, que estava com a corda na garganta

por causa dos negócios do rancho, fechou-se com ela num quarto e
mostrou-lhe a pistola. Que se matava se ela o não salvasse" (178).

Não é necessário dizer-se mais nada. A simetria com a vida de

Margarida é assaz evidente. Aliás, não será por acaso que no final da

narrativa Damião Serpa compare Margarida com Grete Spiel.

Se dúvidas restam sobre este paralelismo de intenções, outra mise-
en-abime se repete com base no mesmo esquema estrutural. Desta

vez, a história é contada por André a pedido específico de Margarida,

que já a tinha ouvido, mas que fazia questão de o tio Roberto a escu-

tar também, preparando-o desde logo para o inócuo da situação:

"Nem inventado! Como estas pessoas antigas entendiam uma coisa

tão séria, de que depende a vida toda!" (XXVI, 263). Em causa está
um casamento por interesse: "O nome e os bens, tudo era ali da boa
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senhora, inteirinho [...]. Encontraram-se dali a poucos meses no bodo

da Fajã [...] e lá deram, poucos dias depois, aquele sagrado nó" (266)

- uma autêntica premonição do que irá acontecer a Margarida. A

observação desta surte, por isso, irónica e coloca-se em claro contras-

te com a atitude do pai, que aclama o que ouve enquanto Margarida

"parecia ainda presa às entranhas da história, como uma avestruz que

forra, no recesso das penas, pregos e febras várias para uma longa

viagem" (267).
Quanto à terceira mise-en-abime, embora assente no mesmo

impulso vital das outras, apresenta uma estrutura diferente, em forma
de puzzle, desenvolvida gradativa e intermitentemente ao longo da

narrativa, e constituindo um enigma que tem o seu início no capítulo

IV, Nocturno, quando Margarida é comparada com a avó, D.
Margarida Terra. Será no capítulo X, 2. o Nocturno, que se voltará

novamente a essa similitude, quando Margarida, embora contrariada,

decide provar o vestido de baile da avó. Aí as semelhanças acentuam-

se, e, por entre as conversas de salão, eis que se contam as peripécias

do rapto de uma freira. A rede de associações em que esta história se

integra vem introduzir uma nova mise-en-abime dentro da outra mais

alargada, que foge à isotopia das restantes ao contrariar-lhes o esque-

ma de condenação da mulher a interesses familiares e sociais em
favor da liberdade da mesma - esquema que é aplaudido e aprovado
pela própria Maria das Angústias: "Fica feio desinquietar im sagrado

as filhas de cada um, mãis tamém foi mal feito invinagrar assim a

menina. Que le quer que le eu faça? Casamento e mortalha no céu se

talha" (X, 1116).
Com a intersecção de mais esta história bakhtinianamente carna-

valesca - pois ela subverte a ordem estabelecida e introduz uma ver-
são alternativa, gerando uma nova relação entre pessoas que se amam
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-, a significação da mise-en-abime alargada, que tem a ver com a

avó Terra, prossegue e só se completa e se esclarece mais tarde, atra-

vés de um autêntico jogo de escondidas, que vai até à solução do

puzzle e à revelação de um novo mistério, no capítulo XXXIV. No
entretanto, diversos indícios vão sendo introduzidos num denso ema-

ranhado ao longo da narrativa. Neste processo, por exemplo, constitui

peça fundamental a carta de D. Margarida Terra a Mateus Dulmo (XI,

129-30). A concorrer para complexificar esta peça do xadrez e já

numa significância de reforço, estão referências pertinentes:

Margarida reconfirma junto do tio Mateus as suas "parecenças" com a
avó Terra e identifica-se, não sabe ainda bem porquê, com o tio

Mateus que lhe "parecia" "a raiz do seu ser" (XIII, 235). Mais domi-

nante, impenetrável e ominosa é a reacção do tio frente ao quarto de
dormir de Margarida: "Era o quarto do avô e da avó Margarida Terra

[... ]; pareceu arredar um pensamento ruim. Ali dormira também

meses e meses a mãe de Roberto, a pobre Ana Silveira" (XIII, 236).
É no 6. o Nocturno, em noite de lua cheia, que as peças se juntam e

ganham um novo sentido para Margarida. Reflectida mais uma vez no

espelho, é ela própria que, agora, se espanta com as similitudes entre

ela e a avó. Lembra-se da carta, a que já fizemos referência, e tudo se

ilumina. Estamos frente a uma clara epifania:

E desta comparação surgiu naturalmente no espírito de
Margarida, como a borbuleta de um bicho-de-seda que fura
na hora o seu casulo, a suspeita de que o tio Mateus Dulrno

tivesse amado a avó Margarida Terra (XXXIV, 348).

Em resultado desta conclusão presumida, uma outra hipótese logo

se engendra a garantir o desdobramento em abismo do esquema de
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amores desencontrados que, caso não o tivessem sido, teriam surtido

outros prováveis efeitos:

E se a avó Margarida Terra tivesse sido a grande paixão

do tio Mateus? [... ]. Ela já não seria a Bidinha filha do

genro do SI. Charles Clark [...], mas outra Bida qualquer,
neta do SI. Mateus Dulmo, talvez noiva do filho legítimo

do SI. Charles Clark e de D. Ana da Silveira [...] e certa-

mente muito mais descansada e menos infeliz (XXXIV,

348).

A narrativa está com efeito a chegar ao fim, mas o diálogo conti-
nuará. Até porque esta última história - tal como a de Margarida -
não faz uma síntese, antes abre uma hipótese ou proposição, em cons-

trução, num processo contínuo e desdobrável de actualizações poten-

ciais integradas num jogo infinito de espelhos em que as teias da vida

se dobam repetidamente. É para isso que aponta o último capítulo,

pois enquanto Damião Serpa vê Margarida com ar "mais amadurecido

... mais assentado" (XXXVII, 397), ela confessa, em contrapartida e
ambiguidade, ter sido "sempre assim, como tola ... fazendo tudo a

valer! "(XXXVII, 397); todavia, é com clara apreensão e ao mesmo
tempo determinação que o sogro a perspectiva, ao segredar à mulher:

"Esta menina é um pouco levantada! Boa criatura, bonita, represen-

tando muito bem ... mas levantada!" (XXXVII, 408).
Margarida é isso mesmo: o indeterminável, a luz intermitente ou a

"ausência na realidade" (14). Recorde-se aqui o que ela dissera do

pai, que se este "se quisesse servir da sua personalidade verdadeira,
ela não estava ali, andava errante e aliviada algures como que a rebo-

que do seu vulto encostado na cama (XIX, 196)". Ela é por isso -
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citando Bakhtin - esse "poderoso ponto de apoio, situado fora de si

mesmo, de uma força efectiva, real, de cujo interior seja possível ver-

se enquanto outro" (15) que permite intersectar no factual uma força

simbólica que redima aquele, assegurando-lhe a continuidade, porque
ao mesmo tempo lhe inferindo uma "multiplicação incessante" (16).

Só. assim as partes documentais encontram espaço para abandonar o

seu lugar fixo, preso a um determinado tempo, para entrar no reino do

espírito, onde tudo é contemporâneo.

E termino, como comecei - com uma citação de Nemésio, na

qual as ressonâncias bakhtinianas são por demais evidentes:

Adelaide Batista

Há duas ordens de realidade na estrutura romanesca; a

alusora e a aludida, a do conto e a do mundo. E essas duas

ordens forçam uma terceira, que é propriamente a fictiva,

aquela que ambiguamente vive de ambas, morrendo de
contradição (17).
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Notas

I - Vitorino Nemésio, "Da Universal Inquietude", Sob os Signos de Agora,

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, p. 276. Recordamos, a propósito, as resso-

nâncias desta mesma ideia no pensamento de Walter Benjamin, Il/uminations, London,

1970, pp. 111-140, quando este (citando de cor) afirmava que, em arte, a verdade con-

tém sempre um segredo. E a revelação desse segredo detém-se no limiar em que o

possa destruir, preservando assim a aura do seu mistério.

2 - José Martins Garcia, Vitorino Nemésio, Lisboa, Vega, p. 109.

3- Esta imagem é frequente em Mau Tempo no Canal, Lisboa, Livros Unibolso por

acordo com a Livraria Bertrand [s/d]. Damos aqui apenas um exemplo: "Margarida lembra-

va-se da atmosfera de casa, as noitadas do pai, dificuldades ... e a mãe dobando tudo numa

espécie de grande meada que lhe dava a desenriçar" (XIII, 144). Esta ideia de enredamento

é reincidente ao longo da obra: aranha, teia, desentranhar, desenriçar, enovelar, etc.
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VITORINO NEMÉSIO,
"ROUXINOL E MOCHO"

por António Machado Pires

Rouxinol e Mocho - síntese que propôs para si próprio: "( ...) che-

guei a pensar em escrever eu mesmo a minha fábula, que seria o

Rouxinol e o Mocho ( ... ), pois já nos bons tempos de Coimbra eu era,
entre os sábios aquiescentes, um poeta extraviado, e entre os poetas

maliciosos, um sábio enganado no número da porta ( ... )" - confessa

na "Última Lição" (Faculdade de Letras de Lisboa, 19 de Dezembro

de 1971). Esta dualidade manter-se-Ia toda a vida, fazendo de

Nemésio um escritor de erudição invulgar e um professor cúmplice

do artista.

ascido em 1901 na Ilha Terceira, este "açoriano de treze gerações"
(como também disse de si próprio) seria afinal o mais universal de

todos os açorianos da sua geração e um português de profundas raízes

românicas e de grande amor à lusitanidade.

A sua geração foi contemporânea de grandes acontecimentos e
mutações: era ainda criança quando ouviu falar do regicídio (D.

Carlos visitara a sua ilha em 1901); assiste a duas grandes guerras

mundiais, à chegada definitiva da viação acelerada, do comboio, do
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automóvel (viu os primeiros chegarem à sua ilha...), do avião comercial

(em que viajou com relutância ...) e do avião militar (viu a sua ilha trans-

formada num grande porta-aviões na base das Lajes); usufrufu do triunfo
da rádio (Ondas Médias), e da Televisão ("Se bem me lembro"), que o

tornou uma figura pública nos anos 70); era um jovem adolescente aquan-

do da Revolução de Outubro na Rússia; assistiu à difusão da teoria da

relatividade, dos mistérios do código genético, que o empolgaram, à

bomba atómica e à energia nuclear (tem 44 anos à data de Hiroshima),
enfim, estava na Era do átomo-crise do homem, que aproveitou para títu-

lo de livro de fim de vida e no qual recolhe reflexões e palestras sobre a
ciência e o homem.

A experiência das primeiras décadas de vida faz verdadeiramente um

homem. Nemésio começou na infância por ouvir histórias de pesca-

Contemporâneo ainda do Simbolismo, do Modernismo, da Presença,
do Surrealismo (surrealista sem surrealismo ... ), do Neo-realismo,
Nemésio, que começou o seu Canto Matinal em 1916 com versos român-

ticos junqueirianos, enriqueceu a sua escrita com experiências diversas,

todas elas assumidas sem preocupações de escola nem proselitismos lite-
rários.

Professor universitário e escritor, poeta, contista, romancista, cronista

sul generis, ensaísta, conferencista, homem de rádio e de televisão já nos
últimos anos de vida, reuniu com rara originalidade a arte combinatória

verbal, a capacidade de relacionar saberes e o encanto de conversador
exímio, sem ostentações eruditas. Raramente se tem visto esta aliança de

dons num homem que, sem preocupações pedagógicas e didácticas, no

meio das suas por vezes quase caóticas aulas, foi um grande professor,

um grande humanista, um grande homem de pensamento.
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dores e por observar os conflitos sociais do seu pequeno burgo, carre-

gado de história e de insularidade. Mestres como Paulo Merea,

Gonçalves Cerejeira e Carolina Michaelis deram-lhe em Coimbra o

travejamento histórico institucional e filológico do futuro romanista.

Deve ainda muito a Unamuno e a Ortega y Gasset, ao casticismo de

Camilo e à riqueza de Aquilino, às lições da conflitualidade da alma

humana das personagens de Dostoievsky e à dostoievskiana visão da
vida de Raul Brandão, que conhecia na intimidade ("Raul Brandão,

íntimo," 1932) e de cujas Ilhas Desconhecidas o seu Corsário das
Ilhas recebe sugestões. Deve também bastante à sua experiência de

leitor, professor e conferencista em Paris, Nice, Toulouse e

Montpellier, onde fez, nesta última cidade, uma profunda experiência

de convivência cosmopolita.

Escreveu sobre a Raínha Santa Isabel depois de se recolher aos
arquivos da Casa do Cadaval; conhecia como ninguém os labirintos

sentimentais do Liberalismo na emigração e no regresso, neles enqua-

drando a sua tese de doutoramento sobre A mocidade de Herculano

até à volta do exílio (1934) e outros escritos posteriores. O "Solitário

de Vale de Lobos" foi, de resto, uma sua constante referência de valo-

res de hombridade. Percorreu a prosa dos príncipes de Avis, as fontes
francesas do romantismo português (para o seu concurso de professor

extraordinário), fez importantes estudos introdutórios ao lirismo

medieval e ao de Bocage, com páginas antologicas exemplares. Deu
de Gomes Leal uma interpretação clássica, participou na Presença,

referiu sempre Fernando Pessoa e Antero como grandes índices de
pensamento do seu tempo. Amou os brasileiros da prosa nordestina de

Lins do Rego à poesia universal da sua contemporânea e sua corres-
pondente Cecília Meireles. É o que se pode chamar, segundo
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Margarida Gouveia, "viagens" através do Saber ou as rotas cruzadas

do Professor e do Pensador. (I)

Nemésio professor incamava a preocupação do saber globali-
zante, sem pautas didácticas, mas com a convergência dos vários

ramos do saber que faz do homem um perscrutador de relações e

mistérios. Transitava dos mitos gregos para as formas de vida da

Idade Média portuguesa, ou da problemática existencial no Leal

Conselheiro para visão da sociedade portuguesa das Cartas de

Nicolau Clenardo, ou para as vivências liberais oitocentistas e o
papel de Herculano ou ainda para as relações do homem nordesti-
no com a História e a Literatura no Brasil, terra de contrastes; sem

perder nunca um fio condutor de interrogações e a visão globali-
zante da Cultura de que fez admirável síntese na sua "Última

Lição" (1971). Tal era o professor de História da Cultura

Portuguesa e da Literatura Brasileira que conheci como aluno e

depois com quem tive também a honra de trabalhar como assisten-
te da Faculdade de Letras de Lisboa. Só a sua convivência era bas-
tante para fazer discípulos. Citava, como Unamuno, os eruditos

sem crítica que, por não serem capazes de suportar de frente o

olhar da Esfinge, dão meia volta e vão contar-lhe os pelos da
cauda ...

Nos últimos anos fez leituras científicas sobre Einstein, Louis

de Broglie, Niels Bohr, Heisenberg, Boltzmann e Gibbs. Desta

fase "científica" do fim da vida ficam documentos como os "bio-

poemas" (como lhes chama Fátima Morna) do Limite de Idade

(1972), as Crónicas do Observador (1971) e Era do átomo-crise

do Homem (1976). O Limite Idade, original aliança de Ciência e
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Poesia, exprime a angústia do homem moderno por meio de jogos

verbais com linguagens científicas, pressupondo conhecimentos de

medicina, biologia, química, relatividade e física nuclear. Mas é

também o homem Nemésio que consciente da sua velhice e da sua

doença e com uma ética cristã já recuperada no Pão e a Culpa,
bate agora às portas de Deus após longa caminhada. E este

homem, que assume liricamente o seu limite de idade civil e bioló-

gica em versos de "rouxinol" e "mocho", de lirismo e ciência,

também procura na era do átomo os pressupostos da nova ciência

da probabilidade e da estatística, da relatividade e do infinitamento
pequeno. Tal era o leque de interesses e a capacidade de aprendi-
zagem de Nemésio no último decénio da sua vida. Em entrevista a
Natália Correia (disco que acompanha alguns exemplares da 1."

edição do Limite de Idade) explica: "(o Limite de Idade) sai de

uma crise de leitura aprofundada (...), leituras científicas por curio-

sidade pura, (...) onde se dizia antes estrelas e boninas do campo,
eu digo electrões e moléculas ..."

As suas raízes existenciais mergulham porém num microcosmo
insular (como refere David Mourão-Ferreiraj'Ã', onde repercutiam

a medo teorias e estéticas do princípio do século e aonde se chega-
va pelos "vapores da carreira", cerca de uma ou duas vezes por
mês. Era uma ilha dotada de um clima temperado e húmido, vota-

da à pastorícia, "terra que por toda a pane cheira a lava e a pêlo de
boi" (Corsário das Ilhas, 1956), cuja sociedade urbana se constitu-
ía principalmente na cidade de Angra do Heroísmo, onde fez o
liceu, e na Vila da Praia da Vitória, onde nasceu. Nelas percepcio-
nou o mundo tumultuoso da adolescência (veja-se a Varanda de

Pilatos) e os recaJcamentos de uma sociedade que projectaria na
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Horta de Mau Tempo no Canal (1944), cidade onde também fez
estudos liceais em 1918.

A sua ilha acabou por ser a ilha, arquétipo e sonho, idade de ouro que

recorda em prosa e verso, uma espécie de tempo passado e de tempo in fieri,
vontade de regresso e vontade de partir, um destino que se carrega toda a
vida: "Tenho o navio no peito I quando o quero sempre o acho" (Festa
Redonda)(3). E é o mar o elemento comum, a "fonte" de todas estas "via-

gens" íntimas e metafóricas:

(...) "Quando penso no mar, o mar regressa
A certa forma que só teve em mim -
Que onde ele acaba, o coração começa." (...) (4)

Foi esta experiência de afastamento da sua ilha arquetfpica, realidade
mais "interior" que física, mundo de sublimações, que o levou a criar o termo
e o conceito de açorianidade, num artigo para a revista Insula, de Ponta
Delgada, em 1932 (escrito em Coimbra em 19 de Julho desse ano):

"Meio milénio de existência sobre tufos vulcânicos, por baixo de nuvens
que são asas e de bicharocos que são nuvens, é já uma carga respeitável de
tempo - e o tempo é espírito emfieri (...)."

"como homens estamos soldados historicamente ao povo de onde viemos

e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que soltam da própria entranha
uma substância que nos penetra. A geografia, para nós, vale outro tanto como
a história (...)

"Um dia, se me puder fechar nas minhas quatro paredes da Terceira, sem
obrigações para com o mundo e com a vida civil já cumprida, tentarei um
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ensaio sobre a minha açorianidade subjacente que o desterro afina e exa-

cerba."
o termo não nasce com qualquer carga política ou reivindicativa,

mas tão só como expressão de um sentimento pessoal. A "açorianida-

de" de 1932 é ainda a da Voyelle Promise de 1935, a do Bicho
Harmonioso em 1938, a do "Mythe de M. Queimado" em 1940, não

ainda a da Sapateia Açoriana em 1976, versos carregados de conota-

ções e alusões políticas, "até que me (lhe) passe a zanga" ... Estava-se

então num contexto gonçalvista e na reivindicação da autonomia (os

poemas referem-se a 1975 - 76).

Na obra de Nemésio, a açorianidade implícita caminha a par com

a génese de toda a obra, a do Rouxinol, como a do Mocho ... Está na

Voyelle Promise, no Bicho Harmonioso, no Pão e a culpa, na Festa
Redonda, n'O Verbo e a Morte, no Mau Tempo no Canal, nas linhas

de ciência e pensamento agostiniano de homo viator e de velho sau-
doso da sua ilha do Limite de Idade, nos poemas líricos finais dos
anos 70 (que constituem um verdadeiro ciclo erótica), nas crónicas do

Corsário (verdadeiro diário de quem "revisita" sentimentalmente a

seu arquipélago e a sua infância ...), nas irrupções líricas de crónicas

d'O Observador ou até na estudo sobre "A Terceira e a Liberalismo"

(Sob os Signos de Agora, 1932).

Mas de onde se pode tirar uma linha de teorização (explícita ou
implícita) da açorianidade é da seguinte sucessão de escritos: a sua

conferência em 1928 em Coimbra sobre "O Açoriano e os Açores"

(depois recolhida em Sob os Signos de Agora); o citado texto

"Açorianidade" (de 1932); uma conferência sobre os Açores em Nice,

em 1940, em francês, com o título "Le Mythe de M. Queimado",
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pouco conhecida; as. constantes referências à história, à sociedade e ao

habita! açorianos, que enchem de um certo peso erudito a narração de

Mau Tempo no Canal (1944). O Corsário das Ilhas (de 1956 e reu-

nindo a experiência de duas viagens aos Açores, em 1946 e em 1955)

insiste novamente na "lição" de coisas açorianas. Parte integrante do

"Jornal de Vitorino Nemésio"(como lhe chama), o Corsário reúne

filões narrativos, líricos (de "revisitação" sentimental ao Passado e à

sua ilha) e é também um livro de viagens e geografia humana, com

sugestões de diarista do seu velho "mestre" Raúl Brandão de As Ilhas

Desconhecidas. Um e outro livros indispensáveis ao conhecimento
dos Açores!

Se n'O Açoriano e os Açores (1928 e 1932) fala já de uma tipolo-

gia açoriana - o micaelense, o das "ilhas de baixo", o picaroto - fazen-

do referência ao génio de Antero, universal com uma raíz de ilhéu, se

no artigo "Açorianidade" usou pela primeira vez o termo e esboçou o

conceito (radicado em que, entre nós, "a geografia vale tanto como a
história"), é no "Mythe de M. Queimado" e no próprio Mau Tempo
no Canal que inclui referências que criam "uma mitogenia açoriana,
com apoio na História e no Mito.

Em "Le Mythe de M. Queimado" (1940) (5), conferência em

Nice, inventa um interlocutor da sua idade, um tal M. Queimado

(Queimado é um nome local para uma variedade do milhafre), seu

anfitrião. Nemésio é um turista ingénuo, M. Queimado o guia que

o leva à ponta da Serreta (no Oeste da ilha Terceira), lhe fala da

história geral dos Açores e da Terceira. Este estratagema (quase

um processo de heteronimial) permite-lhe mais uma vez divulgar

conhecimentos sobre os Açores e matar saudades, pela força mito-
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génica da escrita, do seu afastamento da ilha desde que fora estu-

dar para o Continente. O ingénuo M. Queimado sustinha mesmo

uma tese da originalidade absoluta dos Açores; contra o mito da

Atlântida punha o "mito de M. Queimado", "une structure açoré-

enne autonome et le mythe de l'homme açoréen sans ancêtres
( ... )". Termina dizendo: "Quelque chose de la nature de M.

Queimado m'a atteint à jamais. Et je ne vois de tout cela qu'un

oeuf de colombe couronné de brouillard a 28° de latitude Nort et

27° de longitude ouest, méridien de Greenwich" (in fine). Este

ovo, alcandorado numa rocha da sua ilha, era afinal, o "ovo que
deixei, bicado e quente / vazio de mim, no mar, / E que ainda hoje
deve boiar-ardente Ilha!" - do seu poema "Canário de Oiro" (de o

Bicho Harmonioso), cerne e símbolo genético de toda a sua poesia

e talvez de toda a sua açorianidade ... "Que é dele, o ovo?", per-

gunta ainda no verso final de "Relações de Incerteza" já no Limite
da Idade, em poema datado de 13-06-1971. Fazia então, com dor,

mas ainda com força crepuscular, um apelo ao elemento germinal
poético. A sua "obsessão" era a sua "Ilha Perdida", motivo central
da sua obra (Martins Garcia) (6).

Mas é no universo "meio convivido, meio sonhado" das suas

personagens de ficção que Nemésio mais consegue carregar as
referências disfarçadas ao seu mundo matricial de uma aura de

mistério e de um valor simbólico de açorianidade. As suas perso-

nagens são por vezes a outra voz da sua poesia, o Rouxinol e o

Mocho escrevendo a fábula do destino ilhéu. Em "Quatro Prisões

debaixo de armas," o Matesinho reconstitui nas suas quatro parti-

das a ironia picaresca, o amor à terra e a uma vivência intrínseca

dos falares regionais.
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Em Mau Tempo no Canal (1944) há ao mesmo tempo uma

linha narrativa da história dos conflitos entre as famílias Clark-

Dulmo e Garcia, uma linha de cronista social da Horta 1917-1919,

uma linha do historiador da Cultura que analisa as raízes históricas

e a historiografia (até cita Gaspar Frutuoso ... ) e, finalmente, o

poeta que emerge nas longas tiradas líricas sobre o Pico e as suas

nuvens de nácar, o cheiro a ressalga, o mar no quintal de cada

casa, "o eterno capote e capelo". da montanha e a Horta, palco de

todo o ano ... A Natureza é parte integrante da história contada. É a

"primavera ernbuçada", o "azorean torpor" ou o braço do Destino

que encapela as ondas e .faz deter Margarida Dulmo em S. Jorge

em casa dos seus futuros sogros.

Mas os antepassados aristocráticos dos Dulmos são ao mesmo
tempo as raízes mitico-históricas dos Açores, por via de um fla-

mengo, Fernão Dulmo (Van Hulm), suposto descobridor de uma

ilha ao Norte da Terceira, Por sua vez, Jos Van Huertere é o nosso

Ulisses - como diz Margarida ao jovem poeta com quem fala no

convés do San Miguel, referindo-se ao nome da cidade da Horta.
Ulisses, o mito do "fundador", "Este, que aqui apartou" - como

escreveu Fernando Pessoa - "Foi por não ser existindo, sem existir
nos bastou. / Por não ter vindo foi vindo / E nos criou."
(Mensagem, "Ulísses").

A propósito do casamento de João Garcia com a filha do
Honório, diz Margarida:

"_ Ah!. .. sempre casou com a filha do Honório? a LaUTa ...

esquece-me o apelido do pai ... um apelido tão conhecido, que foi
o do fundador da nossa cidade, o nosso Ulisses ... Jos Van
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Huertere que eu agora sou talvez o único faialense que o pronun-

cia bem: Heêêtere ... Hêêêtere ... ) Sabe, comecei a aprender o

holandês com o mestre de engenho de meu sogro, Van Dam. O

holandês faz pouca diferença do flamengo, a língua dos nossos

maiores. Pois não é verdade que é uma vergonha sermos de uma

cidade que tem um nome flamengo ... banhada pela Ribeira dos

Flamengos, ... com dez por cento de apelidos flamengos na sua

população ... e não haver uma alma cristã do Faial que saiba uma
palavra em flamengo?!" (7)

Como dizia antes, o Rouxinol e o Mocho juntam-se às vezes

para escrever a fábula do destino ilhéu. Margarida cumpriu o seu

destino numa canoa atrás de uma baleia, Nemésio deixaria a sua
"ilha ao longe" para nela recordar a sua "pedra de memória".
"Pedra de memória", "cais que eu penso", "o navio no peito",

"navio sem rumo", "grande vela de repente", "como as aves que

têem no vôo a própria lei" são expressões metafóricas e metonírni-

cas para quem partiu uma vez e só regressa idealmente. O Fatum

ilhéu de Margarida termina ou começa no convés do San Miguel?!

Ao prefaciar a segunda tradução francesa de Mau Tempo no
Canal, Gros Temps sur l'Archipel (Aux Editions de la Diference,

Paris, 1988), Vasco Graça Moura escreveu: " Il est temps mainte-

nant de laisser le lecteur partir à la découverte de ces í'les ou temps

et mythe, ârne et memoire, songe et realité, se superposent dans le

bruissement des vagues, le gris des nuages, le cri des mouettes, le
bleu des hortensias, le passage des voiliers, le souvenir des catas-
trophes ... Mais non sans l'avertir que Gros Temps sur l'Archypel
est, ave c Amour de Perdition, de Camilo Castelo Branco, et Les
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Maias, de Eça de Queiroz, I'un des trois chefs d'oeuvre absolus de

la fiction portugaise."

Nemésio encarna em Margarida o sentimento da partida dos Açores,

naquela noite, a bordo do San Miguel, no fim de Mau Tempo no Canal. O

seu amor à terra é como ela diz, "um amor à parte", mais parecido com o

amor-paixão do que com o amor de filho, "mais exigente, por isso mesmo
também sujeito às suas loucuras e ao capricho da sorte" (8) (I). Mas

Nemésio, nesse navio que deixa a sua ilha, é também o estudante e poeta
João Cardoso Pragana, que timidamente revela as suas primícias a
Margarida:

"Moi aussi, j'ai passé cette nuit dans le port
tellement bleu, malgré l'epaisseur de la nuit déchirante, (...)

É quase o que Nemésio escrevera nos anos trinta em La Voyelle
Promise, no poema "La Nuit dans le Port":

"Moi aussi j'ai passé la nuit d'attente

la veille du premier départ (...)"

"Também eu! Também eu velo a noite no porto tão azul, apesar da
escuridão perfeita ..." - escreve João Cardoso Pragana (Mau Tempo

no Canal).

E assim assinala em La Voyelle Promise a presença da luz açoriana,

(...) "De la Iumimere açoréenne,
Toujours doublée d'ombre, et de pénombre, et d'autres
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compositions à plusieurs dosages

Lumiêre qui est encare dans mes prunelles vagabondes

et qui luira peut-être au fond de ma fosse
telle qu' elle luisait et rayonnait quand j' étais gosse. (...)"

Tais são as raizes inesquecíveis que irrompem por toda a obra,

quer se trate do canto do poeta em francês, experiência "por dentro"

de outra língua vivida e praticada enquanto leitor em França, quer na
construção simbólica desse Bicho Harmonioso dos anos de maturida-

de ou do Cavalo Encantado de uma fase ainda mais madura, ou ainda
do génio crepuscular de Limite de Idade. Sem esquecer a carga sim-

bólica, geográfica e mesmo história desse milhafre do Paço do

Milhafre e do Mistério do Paço do milhafre, ave de rapina que traduz

uma espécie característica e que lhe inspira o Mateus Queimado, seu

alter ego, contador de histórias. Em Nemésio tudo se carrega de histó-

ria, saber de relações e alusões subtis, de evocação e lirismo escondi-
do em hábil jogo verbal. Restituições ao sentido etimológico, alusões

religiosas ou científicas, explorações do significante com um raro

dom "impressionista" de valores eufónicos, profundas cargas simbóli-

cas dão à poesia de Vitorino Nemésio um alcance extraordinário na

história da nossa poesia posterior a Fernando Pessoa. Jogou ludica-
mente com a própria estrutura da linguagem e "criou" em várias

Línguas (português, francês, castelhano, sem esquecer os poemas bra-

sileiros), perscrutou por via da linguagem poética não só os dons da

Graça como os mistérios do A.D.N., como ainda os sobressaltos de

Eras crepuscular, como também as virtualidades da poesia popular

em quadras e cantigas de terreiro (Festa Redonda):
"A moda da gasolina

secou o trigo do chão;
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Fez das Lajes um terreiro,
Oh que dor de coração! ,,(9)

Assim, tomou a transformação social do Ramo Grande para tema

das suas quadras populares com a familiaridade das cantigas dos can-

tadores populares de improviso, que conhecia bem. Um deles, Zé da

Lata, era de algum modo o seu "mestre" nas coisas rurais do homem

agro-pecuário.

Mas quando fala de Antero n'''Açoriano e os Açores", é mais uma
vez ao mar que liga a sua obra: "As ilhas são o efémero e o contin-

gente; só o mar é eterno e necessário". Um mar fons e origo, como
destacou David Mourão-Ferreira. (op. cit.).

Nemésio é o grande poeta que transportou em si o universo esfín-

gico da relação do mar e das ilhas, um "mar eterno e necessário" que

conjuga com a efemeridade e a contingência da sua própria condição
de ilhéu afastado da sua Ilha. "A Esfinge do mar é a Ilha"(lO): a sua

obra promove estética e culturalmente esse esfíngico arquipélago com

os seus mistérios geográficos e as suas peculiaridades sociais, reve-
lando as raízes da sua lusitanidade quatrocentista transformada por
meio milénio de vivência insular. Exprime os sentimentos da insulari-

dade nos seus recessos mais íntimos, tão profundos que o homem

ilhéu singular se torna exemplo universal. Nernésio, que tudo "coa

pelo cendal tntimo" (l1), alçou a sua experiência singular de homem

ilhéu saudoso da sua ilha a valores universais.

Nele o Poeta resume o Professor, o Professor enriquece a Poesia e
a escrita. Pois, no fundo, a Ciência, a Poesia, a escrita e o acta de pen-
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samento e coração que as precede são um saber indiviso e exprimem
o homem global.

Rouxinol e Mocho - homem da sua ilha e cidadão do Mundo.

Antônio Machado Pires
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Notas

I - A viagem em Vitorino Nemésio, Ponta Delgada, 1986, capo Il, I

2 - O essencial sobre Vitorino Nemésio, Lisboa, sd.

3 - "Não subo ao Monte BrasillNão sou facheiro nem fachoi/Tenho o navio no

peito/Quando o quero sempre o acho". Festa Redonda, Lisboa, Bertrand, 1950, p. 19.

4 - "Correspondência ao Mar", in O Bicho Harmonioso (1938).

5 - O texto é pouco conhecido. Estamos a citar pela Antologia de Maria Margarida

Maia Gouveia, "Yitorino Nemésio" Estudo e Antologia, ICALP, Lisboa, 1987 (contem

uma extensa bibliografia de e sobre Nemésio).

6 - Vitorino Nemésio. A Obra e o Homem, Editora Arcádia, Lisboa, 1978. Veja-se

a 2" edição, V. N. À luz do verbo, Vega, 1989.

7 - Mau Tempo no Canal, "Epílogo", Il,

8 -ld. lbid.

9 - Festa Redonda, ed.cit. p. 103.

10- "Da Universidade Inquietude" in Sob os Sigilos de Agora, Coirnbra, 1932.

11 - Prefácio a A Mocidade de Herculano, 2" edição, Lisboa, 1978, p. 33.



NATUREZA E SIMBOLO
EM MAU TEMPO NO CANAL

por Diogo Pires Aurélio

1-O modo de ler

É de há muito um lugar-comum entre os críticos literários aludir à
carga simbólica pressentida em boa parte do texto nemesiano. A plu-

ralidade de sentidos aí detectável à primeira vista, a pregnância de

cada palavra e a tensão entre o que vem explícito e o que está implíci-

to ressaltam com tal evidência que mesmo o leitor mais imune a ver-

sões alquímicas da literatura e avesso a olhar as obras como cabala
remotamente decifrável é obrigado a reconhecer, no mínimo, a virtual
equivocidade implicada tanto na poesia como na prosa de Vitorino

Nemésio. Os exemplos são conhecidos. Já na década de 60, Fernando

Guimarães se refere à "constante concepção da linguagem poética de

Nemésio em torno de símbolos c imagens" (1). Heraldo Gregório da

Silva, por sua vez, num livro publicado em meados dos anos 80, esbo-
ça uma análise, profusamente informada, de toda a cópia de símbolo-
gias clisseminadas pela prosa do autor, referindo em particular as ilhas
e a sua natureza vulcânica, o mar, as festas religiosas, etc. (2). Mais

flagrantemente ainda, Vasco Graça Moura diz de Nemésio "ter sido
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ele o simbolista possível, depois de Camilo Pessanha, do século XX
português" (3). E David Mourão-Ferreira, enfim, numa classificação

lapidar de Mau Tempo no Canal, designa simultaneamente o romance
de "realista e simbólico,,(4).

A questão que nos propomos aqui abordar encontra-se, pois, sufi-

cientemente rastreada. É certo que se pode lamentar nesse rastreio a

ausência de um mínimo de sistematicidade e bem assim do ajustado
inventário de recursos estilísticos que suportam aquilo a que chamarí-

amos o modo simbólico de ser da poética de Nemésio. Mas não será

este, ainda, o espaço adequado para levar a cabo um tal desígnio. O

objectivo que nos propomos é outro, consistindo menos em identificar
significados porventura ainda ocultos no romance do que em procurar

uma articulação possível para os vários níveis de sentido patentes em
Mau Tempo no Canal. Se falamos, aqui, de "natureza e símbolo", não
é para ensaiar um novo quadro de analogias entre os elementos natu-

rais promovidos pelo autor a verdadeiros protagonistas - muito mais

que simples "décor", como já foi notado por vários críticos - e os

arquétipos difusos que lastram a atitude das personagens e tecem a

rede social no interior da qual elas se movem. Pelo contrário, natureza

e símbolo experimentam-se aqui como duas expressões de uma
mesma entidade, de modo a contrapor a uma leitura em que haveria

níveis paralelos de sentido - por exemplo, o da significação e o da
simbolização, para recorrer a duas conhecidas categorias de Todorov

(5) - uma outra leitura em que a própria simbolização apareça como

uma espécie de mecanismo essencial ou estrutura subjacente a todo o
romance. E "não falamos aqui - como diria Umberto Eco - da teoria

romântica da arte como símbolo. Falamos antes em retomar a poética
do simbolismo, onde o símbolo é reconhecido como um modo de dis-

por os signos a fim de que eles se dissociem dos seus significados
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codificados e sejam capazes de veicular novas nebulosas de conteúdo.

O símbolo, nesta perspectiva, não é coextensivo ao estético: é uma

entre as várias estratégias poéticas possÍveis,,(6).

Na realidade, a estratégia simbólica em Mau Tempo no Canal não

parece reduzir-se ao mero jogo dos desdobramentos semânticos que
sempre se lhe reconheceu e que, no limite, permitiriam atravessar,

aqui e ali, o traçado horizontal da narrativa "realista" por segmentos

perpendiculares onde inscrever outras dimensões contextuais abarcá-

veis por algumas sequências ou simples palavras. O que se adivinha

neste romance, do primeiro ao último capítulo, é uma exploração de
todas as potencialidades da linguagem levada a níveis tais de virtuo-

sismo que o universo por ela criado poderia ser visto, à maneira de
Leibniz, como a reverberação de um único ponto multiplamente dito e
simbolizado.

Quer isto dizer que, para além da hermenêutica mais comum, que

evidencia em Mau Tempo no Canal um prodigioso elenco de saberes

e experiências metonimicamente associados no continuum narrativo,

é possível organizar um outro quadro de interpretação em que as uni-

dades discursivas estejam interligadas por mútua semelhança, numa

relação inter-expressiva, privilegiando assim uma leitura centrada
naquilo a que os linguistas chamam o eixo paradigmático. Em certo

sentido, poderá mesmo ser essa a única via para se levar a sério a

forma enfática como o autor dissemina pela obra os mais variados e à

primeira VIsta desencontrados sinais, ao mesmo tempo que explora a

ambiguidade característica do registo simbólico em que, desde a

entrada, instalou o romance e se entregou à vertigem das sugestões

metafóricas. Tudo aqui parece querer dizer mais do que seria diegeti-

camente exigido, tudo remete para além das primeiras evidências e,

ao mesmo tempo, tudo aparece como um eco de alguma coisa que já
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foi dita no mesmo ou em outro livro, que já foi vivida pela mesma ou

por outra personagem. Curiosamente, logo na data da publicação do

livro, em 1944, há um crítico que parece levantar uma ponta deste véu

e ter a intuição de algo semelhante, trabalhando embora em registos e

com pressupostos completamente diversos: Mau Tempo no Canal,

escreve João Gaspar Simões, "não obedece às leis da perspectiva (...)

altera a posição dos objectos (;..) compõe o quadro como os primiti-

vos, sobrepondo as cenas, ou, melhor ainda, como os cubistas, mos-

trando todas as faces dos objectos na mesma superfície. Isto, contrário

a todas as regras do romance realista vale, ao mesmo tempo, negação

daquela naturalidade clássica no romance tido por natural, permite-lhe

que mantenha, de facto, no meio de uma espécie de lirismo evocatívo,
o controle do movimento efectivo das suas personagens,,(7). Que eu

saiba, ninguém mais voltou a ser tocado por este mecanismo roma-

nesco traduzido num duplo movimento de concentração-evocação,
imanência-emanação, que se vislumbra e transparece, ainda que

embrenhado nos pressupostos da estética presencista, na intuição crí-

tica de Gaspar Simões.

2 - Os anéis da serpente

Mau Tempo no Canal é um romance que converge por inteiro

numa personagem, de seu nome Margarida Clark-Dulmo, a qual, no

dizer de Óscar Lopes, é a "última mulher-anjo romântica" e "encarna

a alma popular (volksgeist) das Ilhas" (8). Margarida, além disso, é

igual à avó, de quem herdou o génio (a "veneta", para falar como
Nernésio), o nome e o anel em forma de serpente a que já falta uma

das primitivas esmeraldas de que eram feitos os olhos.
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o anel é mencionado tanto no início como no fim do livro, tornando-se

difícil ignorar a sugestão de magia que lhe vai associada. Repare-se na

primeira cena do romance. Dir-se-ia que é a menção da serpente, quando
Margarida mostra o anel ao namorado, que solta a fúria dos elementos. A

partir daí, com efeito, o vento sopra, o ciclone traz o desconcerto às coi-

sas, põe a casa num caos e a própria autoridade paterna de Diogo Dulmo

se afirma pela violência da verdasca com que desata a sovar a filha.

Páginas adiante (cap. XIX), ao ver no livro do Príncipe de Mónaco "as
gravuras que ilustravam o capítulo sobre o ciclone e lhe lembravam os

riscos do capitão Mac Wirr contados no Typhon de Conrad", a protago-
nista ficará maravilhada perante as coincidências:

"Até os cães, nos tufões!. .. E fazendo rodar o anel da ser-

pente, a que tinha perdido uma esmeralda, Margarida pensou

que apesar de nunca ter apanhado ciclone nenhum num velei-
ro, era assim mesmo ".

Só no último capítulo, porém, é que o autor desvendará por inteiro o

simbolismo do anel. É a célebre cena em que a heroína, após um casa-

mento que está longe de corresponder aos seus devaneios de adolescente,
arranca as esmeraldas que o marido mandara repor na serpente e atira o

anel ao mar. Se lermos essa passagem, facilmente verificaremos a toada
iniciática que o autor lhe quer imprimir:

"... vendo as esmeraldas bicudas e trabalhadas à lupa na

cabeça da serpente, enroscada ali no seu dedo como se o

bicho bífido esbugalhasse os olhos, Margarida abriu
desmedidamente os seus, e abanando três vezes a cabe-
ça, calçando e descalçando um dos sapatos com a flexão
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sinuosa e rápida do próprio pé, tomou-se de um furor

irreprimível, cheio de rubor e lágrimas. Carregou com

brutalidade o anel contra a trança da corda e fez-lhe sal-

tar sucessiva e inexoravelmente as duas pedras. Depois,

tomada de um terror supersticioso e sem saber como

explicar aos sogros e ao marido o triste estado da jóia,

separou-a cuidadosamente da sua aliança de casamento
com os dedos da outra mão. E, considerando um segun-

do a espuma que saía das duas hélices daquela serpente

enrascada e mesquinha como uma minhoca seca, atirou

o anel ao mar."

o simbolismo universalmente ligado à serpente é por
demais conhecido. Na sua ambiguidade, conatural à condição

de símbolo, ela tanto pode significar a morte como a vida, o
perigo ou a salvação, o demónio ou a medicina. Schiller vê na

serpente uma representação da liberdade e do gosto, atendendo

por certo a que no seu caminhar em ziguezague transpareceria,

quer a oscilação dos ânimos, quer a modulação das escolhas.

Mas Goethe, por exemplo, no célebre escrito intitulado "O
conto da serpente verde", recusa uma tal interpretação e vê no
réptil um símbolo da natureza no que esta possui de determina-
ção interna e força vital ciclicamente renovada. "A figura da

serpente - escreve, a este respeito, Tereza Cadete - é apresenta-

da no conto como uma força criativa que, ao contrário dos

fogos fátuos, se mantém atenta às necessidades do mundo que a
rodeia (...). Ao longo de todo o conto, a linha horizontal - telú-

rica, antropológica - da serpente compete com a linha vertical -
entusiástica, histórica - dos fogos-fátuos (9).
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A preferência de Nemésio pela versão goethiana é nítida e

sublinhada até pelo pormenor da falta de uma das esmeraldas.

Margarida, a quem também chamam, como à avó, a "Pérola do

Faial", enfatizando assim as marcas já deixadas no étimo do seu

nome próprio, incarna, antes de mais, essa força da natureza, sig-

nificada no anel, que vai em frente e desencadeia o furor dos ele-
mentos, que pressente os desastres - é ela que anuncia o incêndio

na casa dos Garcias - e atravessa as mais diferentes conjunturas

como que tomada por um desígnio cego, até à consumação final
do sacrifício em que, qual Ofélia, o seu lado rebelde, por interpos-

to anel, irá descer ao fundo do mar. Nessa altura,

"apesar da veilleuse que arroxeava a penumbra do
camarote, sentia-se cega... cega como a serpente do

anel que nenhum ventre de peixe levaria a mesa huma-

na e que àquela hora jazia, como a cucumária dos abis-

mos, no mais secreto do mar" (cap. XXXVII).

A cucumária, recordar-se-á o leitor, fora descrita antes, no capo

XIX, como uma estrela caIcária encontrada pelo navio do Príncipe
de Mónaco, proporcionando então uma sequência narrativa que

mais se diria extraída de um manual de alquimista, tão explícito é

aí o jogo dos símbolos. Primeiro, à leitura da página sobre o ciclo-

ne, Margarida faz rodar o anel no dedo. Depois, voltando à descri-
ção do Príncipe, lê que

"Ce jour" ... ce lendemain [ ], une étoille brilla dans

la prerniêre éclaircie des nuages "
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iA seguir,

"fechando o livro, viu realmente uma estrelinha
única, cor de sulfato de cobre, luzir contra o vértice do

Pico plantado de cepas de vinha à borda do mar"

Por fim, e como que em adenda ao livro, Margarida recorda-se do

tio Mateus, o qual contava que o navio daquele príncipe de um "prin-

cipado microscópico" recolhia minúsculas estrelinhas do mar, entre
elas a cucumaria abyssorum. Plano após plano, é sempre a imagem da
estrela que se vai repetindo à semelhança de um eco a repercutir-se

em sucessivas montanhas, primeiro no livro do Príncipe, depois no

céu que Margarida contempla, depois ainda no fundo dos mares onde

habita a cucumaria. Em parte alguma a literatura portuguesa terá, por-

ventura, sintetizado com tal génio o saber renascentista das corres-

pondências entre o microcosmos e o macrocosmos!

Porém, o que nos interessa aqui salientar não se fica por esta

similitude entre os céus, a terra e as profundezas, a fazer lembrar a

intuição de Novalis quando descreve os mineiros como uma espé-

cie de "quase astrólogos ao contrário,,(lü). A par da simples cor-

respondência topográfica e das não menos evidentes correlações

entre o presente e o passado, a experiência e a memória, o univer-
so e os livros, pode ainda detectar-se uma nítida sobreposição no

plano simbólico entre Margarida, a cucumária e o aneL Já vimos

como este, por ter a forma de serpente cega, remete para alguns

dos traços principais do carácter de Margarida. Mas o anel,

enquanto feito de pedras preciosas, tal como a cucumaria abysso-

rum a que Margarida explicitamente se compara no final do
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romance, acrescenta ainda, à simbologia associada ao réptil, toda a

simbologia tradicionalmente associada aos metais nobres: solidez

e transparência, fixidez e movimento, terra e fogo. Com a particu-

laridade de o fogo, desde sempre na matriz das narrativas mais ou

menos metafóricas da sexualidade, constituir, na conhecida inter-

pretação de Bachelard, " por excelência o traço de união entre

todos os símbolos. Une a matéria e o espírito, o vício e a virtu-

de( ...). E a razão para uma tão profunda dualidade é que o fogo

está em nós e fora de nós, invisível e brilhante, é espírito e é
fumo"( 1I).

3 - Os sinais do fogo

o capítulo XXXII de Mau Tempo no Canal ilustra exube-

rantemente esta função medianeira do fogo. Já no final do capí-

tulo anterior ela se podia verificar através da leitura que

Margarida faz do volume do Archivo dos Açores onde vem o
"romance" do terramoto de 1522 em Vila Franca do Campo, o

qual lhe faz lembrar o incêndio em casa dos Garcias, que "der-

retera o cofre das poucas-vergonhas do Januário". O próprio

João Garcia, aliás, já fizera, em parágrafo anterior, semelhante

leitura do fogo como purificação, ao referir "aquele covil que

ardeu ontem sobre as indecências do.tio Ângelo". É, todavia, na
evocação dos acontecimentos de 1808 que por vezes o texto de
Nemésio atinge, a meu ver e não só a este respeito, dimensões

que poderiam ombrear com as do poema de Dante.

A narrativa começa, como tantas outras do autor, com uma

referência a relatos antigos daquilo mesmo que o texto irá nar-
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rar a seguir. Neste caso, o "relato" assume, todavia, uma forma

invulgar:

"o manuscrito da Urzelina, lavrado na crusta da ilha a tinta

de fogo e enxofre, desdobrava-se ali à vista, mais claro e elo-

quente que todos os relatórios possíveis e imagináveis".

o "manuscrito" da Urzelina, esse prodigioso exemplo de natu-

ralização do símbolo e de mimetismo entre as palavras e as coisas
que mais parece arrancado à pena de um qualquer Paracelso ou
Jacob Boeme enclausurado no que Foucault chamou a episteme
renascentista, constitui, antes de mais, uma página religiosa. A

erupção do vulcão aparece aí retratada como se fosse um "painel

do Purgatório e ao fundo houvesse uma amostra do Inferno". A

lava que saía, "ardente, pastosa, gorgolava devagar como um rio

de lamas guardadas nas fossas do Atlântico para recordação do
Dilúvio". E o cheiro "a fogo e a enxofre" que anda ainda agora no

ar é, obviamente, um resquício do plasma infernal", esse mesmo

plasma onde alguns homens, no momento da erupção, metiam

"cacetes e as varas do pálio que cobria o Santíssirno", retirando-os

depois "protegidos por aquela camada rija e cínzea de pasta de

fogo". Havia mesmo os que "acendiam os círios na própria chama
da lava".

Poderíamos, obviamente, prolongar esta linha hermenêutica e

confirmar a nítida contaminação do religioso pelo erótico já impli-

cada na própria amplitude do simbolismo do fogo. Mas tão evi-

dente me parece um tal registo que tenho por desnecessário demo-

rar-me agora nele. Já o mesmo não se dirá da carta geológica que é

também o "manuscrito" da Urzelina. Na verdade, a terra basáltica,
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os pedregulhos de onde ainda se desprende o "perfume vulcâni-

co", mais do que simples memorial de um terramoto, são testemu-

nho de algo de essencial ao próprio código genético dos Açores.

Em regra, o simbolismo das ilhas é visto apenas, à luz da

psicanálise de Jung, como expressão do consciente face ao

inconsciente estampado na profundeza dos mares. David

Mourão-Ferreira dá-nos um exemplo dessa mesma linha inter-

pretativa, ao dizer, a propósito de Nemésio, que "a ilha consti-

tui, a um tempo, o refúgio e a afirmação contra o inconsciente,

contra o informe, contra o caos primordial" (12). A meu ver, no

entanto, é relativo este refúgio, temerária esta afirmação.

Porque as ilhas, como Nemésio diz algures, "são o efémero e o

contigente: só o mar é eterno e necessário,,(l3). E isto por mui-

tos motivos, entre eles o de a própria natureza das ilhas trazer

inscrita no seu seio a mobilidade do fogo. Se a um olhar de

relance a ilha poderia ser apenas o mítico rochedo da solidez e

da segurança face à instabilidade das vagas marítimas, uma

observação mais atenta daquilo que está "escrito" na Urzelina

revela precisamente o contrário. As ilhas mudam, ora a terra se .

abre em tragédia sob os nossos pés, ora a seiva brota de novo e

irrompe à superfície no verde das hortas e pomares. Nessa altu-

ra, como diz Nemésio, já

"Margarida rondava as laranjeiras (...) contando as

laranjas milagrosamente acamadas numa pernada só,

tirando-lhes uma ou outra cochonilha com a ponta da

unha, - enfim, como que lendo, criticando as páginas

daquele laranjal da Urzelina, livraria verde e erma".
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4 - O mundo e os livros

D. Quixote, no retrato que dele faz Michel Foucault, "lê o mundo
para demonstrar os livros" (14) porque, nos restos de saber medieval

que lhe povoam a mente arruinada, os rebanhos, as criadas e as estala-

gens se assemelham a exércitos, senhoras e castelos. Margarida, pelo

contrário, vê o mundo como um livro, porque tanto as letras como as

regadas e os basaltos exprimem algo e remetem fenomenologicamen-
te para fora de si mesmas. A semelhança, neste caso, já não se reduz à

maior ou menor parecença das coisas, como acontecia no Quixote: a
semelhança é a comum capacidade de simbolizar e exprimir que as
palavras e as coisas compartilham. Aqui, a prosa do mundo acede em

plenitude ao mundo da prosa. A literatura, em toda a acepção moder-

na do termo, estava inaugurada.

Entenda-se o que tomamos aqui por literatura. Tem sido uma

constante na leitura da obra de Vitorino Nemésio, em particular da
sua poesia, a pressuposição de uma tensão permanente para um hori-
zonte de absoluto, para um texto em que a letra tocaria a plenitude do

sentido. Conforme os vários intérpretes, essa tensão seria inspirada,

ora pela mística barroca, ora por uma cosmovisão renascentista com o

seu quê de esotérico e maçónico, ora, ainda mais frequentemente,
pelo pensamento heideggeriano (15).

Sem pretender rejeitar em definitivo essas vias de interpretação,
julgo, antes de mais, de elementar prudência não imputar demasiado

cedo ao autor certas preocupações intelectuais, como a filosofia de

Heidegger, que com toda a verosimilhança só mais tarde, aí por finais

da década de 40, lhe hão-de bater à porta, mesmo sabendo o quanto

Nemésio, até nesse particular, foi pioneiro. Relativamente a Mau

Tempo no Canal, que é do que vimos falando, penso estarmos em
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face de um fenómeno diferente que já atrás designei por inter-expres-

sividade dos vários elementos. Se bem o analisarmos, ver-se-á que o

romance se constrói através de uma simbolização universal de tal
modo eficaz que nenhuma das suas partes ou unidades discursivas

pode cingir-se à univocidade de um significado e nenhuma das suas

unidades de sentido pode travar o movimento expressivo. Numa tal

arquitectura, cada coisa reenvia sempre para outra coisa: cada ilha dá

para outra ilha, cada situação para outra que levanta na memória, cada

personagem para outra personagem ou para outro estado de si mesma,
cada livro para outro livro.

Ainda sob este mesmo aspecto, a definição de Óscar Lopes não
podia ser mais certeira: "o absoluto inerente a cada contingência

exprime-se pela deixa que fornece a qualquer outra contingência"
(16). Mas é precisamente ai, acrescentaríamos nós, nessa contingência

absoluta, que reside o essencial da literatura. A tão falada simbologia
de Nemésio revela-se, afinal, um verdadeiro encontro do "literário

absoluto", isto é, da certeza de que nenhuma instância para lá do

romance ou do poema "encerra" a sua verdade e de que, por isso

mesmo, o ser de uma coisa se dirá sempre noutra coisa, tal como a

genealogia da terra e das gentes dos Açores se diz no "manuscrito" da

Urzelina, tal como este se diz em Mau Tempo no Canal, tal como
este, em suma, viria a dizer-se, ao que parece (17), num outro roman-

ce que Nemésio prometeu e nunca chegou a escrever.

Diogo Pires Aurélio
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A PRESENÇA DO LINGUISTA EM
MAU TEMPO NO CANAL

por Helena Mateus Silva

o fascínio por Mau Tempo no Canal (MTC) devo-o a Margarida
Clark Dulmo que, sem causa aparente, nunca, no seu lanço épico da

serpente cega, me significou vontade de libertação do destino insular,

do destino da mulher insular, ou mais universalmente do destino

humano, até me ter fixado nas linhas finais do romance, onde o narra-

dor deixa entrever duas personalidades futuras de Margarida-uma

para o mundo, outra para dentro de si própria: "[Margarida] sentia-se

cega ... cega como a serpente do anel que nenhum ventre de peixe
levaria a mesa humana e que àquela hora jazia, como a cucumária dos
abismos, no mais secreto do mar." (MTC, p. 419). Então, reli-o do

fim para o princípio; fui reorganizando o puzzle, onde o carácter de

Margarida se foi compondo à luz dos movimentos humanos, culturais

e linguísticos que a envolvem.

Esse fascínio estendeu-se de Margarida ao universo do romance e
deste ao seu autor. Descobria, assim, a incapacidade de não gostarmos

de um escritor que "( ...) nasceu com um talento multiforme que daria,

à vontade, para mais dez autores, e todos eles de primeira água

(...)',(l). Ao associar-me à comemoração dos 50 Anos de Mau Tempo

no Canal, propus-me exponenciar algumas peculiaridades, a juntar a
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Tentando desviar-me de incorrer na "erudita tarefa à Tópsius,,(2)

de utilizar técnicas sofisticadas de contagem, de medições estatísticas

de semantemas, monemas ou lexias, "porque uma coisa - tanto nos

duces do saber como nos soldados rasos - é o modo como se recebe

o olhar da Esfinge: outra como se aprendem as artes de decifração dos

seus códigos, e até as técnicas de contagem dos pêlos que traz na

cauda,,(3), preocupei-me em analisar a presença do linguista em MTC

conciliando o "veleiro talvez demasiado atrevido a navegar à bolina"

(metáfora com que Vitorino Nemésio se quis deixar epitaficamente
definido na "Última Lição", MEHPVN, p. XVIII), com "o filólogo-

linguista à antiga" que pensa "por dentro das palavras" e "[se desfaz]

em linguagem" ("Última Lição", MEHPVN, p. XVII e XVIII).

tantas outras, da exemplaridade do verbo nemesiano nos domínios

filológico, dialectológico e, paralelamente, lexico-semântico.

*
* *

No filólogo distingui o etimologista erudito e o etimologista his-

toricista.

O etimologista erudito materializa-se nas falas das personagens ou

nos comentários do narrador. Pela voz de Mateus Dulmo elogia-se a

língua latina: "O latim é uma língua muito subtil, toda de sons e de

sentidos condensados, rebelde à grosseria tendência perifrástica das

nossas línguas vulgares, que têm a mania de trocar tudo em miúdos. O

célebre "dente de coelho" dos padres-mestres não passa de um atesta-

do da sua ignorância e preguiça. Bem dizia o meu mestre de latinida-
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de, em Liege: "O latim não está no Magnum Lexicon: é cá uma coisa

do sangue." Nem parece senão que o estou a ouvir: "La Louvre tend

ses tétines. Prends y ton bien."» (MTC, p. 81).
Já algumas páginas antes havíamos lido numa fala de Ângelo "-

(oo.) Oprimo do Pretextato montou muito bem a escrita.", a que acres-

centa o narrado r "-Era um mocetão desembaraçado, do futebol,

Ângelo, único a pronunciar-lhe o nome na sua regidez latina (P r e t e

x t a t o), pois os outros diziam expeditamente P r o t e s ta t o (oo.)"

(MTC, p. 70). Para além de indiciar a homossexualidade de Ângelo, a

voz do narrador regista o processo de corrupção a que as palavras lati-
nas se sujeitaram por imposta regularização da norma lusa.

Pela voz de D. Corina desfaz-se a aglutinação de fidalgo.
Referindo-se a Margarida, diz D. Corina: "Tu é que és sempre filha-

de-algo e não dás por isso!" (MTC, p. 86).

O etimologista historicista concretiza-se numa pequena disserta-

ção sobre a origem do topónimo Horta. Já quase no fim do romance
diz Margarida: "diemen Azores oste de Vlaemsche Eylanden noemt oo.:

"dos Açores, a que chamam também Ilhas Flamengas .," Ilhas de Jos

van Huertere ..o De "Huertere" é que veio Horta, Ultra, Utra e Dutra."

(MTC, pAlO-411). Repõe-se, qui ça, elegantemente o que Leite de

Vasconcelos parece haver negado ao escrever, em 1925, no discurso

proferido na Academia das Ciências sobre os Açores, e em 1926
publicado em Mês de Sonho: "Há quem suponha que Horta", nome

da cidade capital do Faial, se relaciona com o Flamengo van Hurter,
primeiro donatário, não me parece justa a comparação, pois que de

Hurter veio o actual apelido Utra: e uma mesma palavra, numa

mesma época e localidade, não se tomaria assim, de um lado Utra,

com u, e de outro Horta com o. Além d'isso diz-se a Horta, com o
artigo definido, o que só acontece quando o nome é visivelmente ape-
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lativo; e sei de muitas povoações no Continente assim chamadas."(4)

À elegância de Nemésio acrescentem-se as palavras de Almeida

Pavão, no Prefácio à 2." ed. de Mês de Sonho, edição do Instituto

Cultural de Ponta Delgada, 1992. Resumindo, Almeida Pavão injusti-

fica a opinião de Leite de Vasconcelos com o argumento de que a alo-

tropia (formação de várias palavras numa língua a partir de um

mesmo étimo) não se processará necessariamente em locais e épocas

diferentes, e, no caso do emprego do artigo, parece que só o uso e a
tradição poderão justificar o que não constitui paradigma, dando-se
como exemplo vários topónimos das ilhas açorianas. (5)

Pensemos ainda nas palavras de Margarida: "Sabe que comecei

a aprender holandês? ( ...) O holandês faz pouca diferença do fla-

mengo, a língua dos nossos maiores." (MTC, p. 409), onde

Vitorino Nemésio mais uma vez revela a sua faceta de linguista: o
flamengo como dialecto do holandês mantém com esta língua

grandes semelhanças. Mas também será verdade que uma das

áreas em que os dialectos apresentam maior variedade face à lín-

gua a que pertencem é na fonética, no modo como cada um pro-

nuncia os sons da sua língua. É esta a principal razão que leva

qualquer falante a, apenas pela audição, reconhecer que outro
falante não pertence à sua comunidade linguística. Se este princi-

pio é válido para o presente, também o foi no passado. Também o
flamengo evoluiu na sua fonética ao longo dos séculos, sendo fala-

do de maneira diferente de uma localidade para outra. A assimila-

ção à língua portuguesa que se terá feito de Huertere não escapou

à percepção individual e colectiva da sua pronunciação repetida

por diferentes indivíduos, o que melhor promove a opinião de
Almeida Pavão de se tratar de um caso de alotropia.
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o rigor e eruditismo do professor dá-nos ainda conta de um outro

fenómeno evolutivo da língua portuguesa - a norma ortográfica: a

carta escrita por Ângelo a João Garcia (MTC, p.121) segue algumas

regras anteriores à Reforma Ortográfica de 1911, reconhecida sobre-

tudo nos plurais em -aes (habituaes) e nas duplas consoantes (encom-

mados, difficil, acceita). O mesmo sucede com as Recordações da

minha Peregrinação a Roma e Lourdes por Ocasião do Jubileu do

Anno Santo de 1900 de Mons. cónego António Maria Ferreira (pp.

346 e 347) - alli, apromptar, bello, catholicos, Christo, martyres,

portuguezes, Sanctissima são exemplos que, a nível da ortografia,

revelam marcas de autenticidade do texto escrito.

*
* *

O dialectólogo expande-se nos traços fonéticos e no léxico

característicos dos dialectos açorianos. O próprio Nemésio, na voz

do narrador, anotou características dafala do Faial e do Pico:

"Falando com sotaque insulano, [Sérgio Alves] sabia

tirar partido do pitoresco das palavras e exagerava a fala

cantada e doce do Faial." (MTC, p. 117);

"O mê 'rapaz - dizia o Joaquim, vibrando, à picaro-

ta, os seus rr de ponta de língua" (MTC, p. 272);

"cap. XXVIII - Oceano Glacial Árctico (em portu-
guês do Pico: Ariôche)" (MTC, p. 295).
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É ainda na voz do narrador que fica registada a variação contextu-

al/funcional das linguagens de MTC: "Margarida, quase sem dar por

isso, não sabia falar com gente desta senão na língua comum" (MTC,

p.300).

Se, para Machado Pires, o "regionalismo linguístico do autor [pre-

enche] longas páginas quase dialectais,,(6), para Heraldo Silva salien-

ta-se a ""verosimilhança linguística" alcançada pelo autor em relação
ao linguajar açoriano.,,(7). É, pois, de fácil reconhecimento a grande

fidelidade com que Vitorino Nemésio recria através, essencialmente,

dos diálogos entre criados e baleeiros, os modos de falar o Português

nalgumas ilhas dos Açores.
O professor não deixou escapar a conhecida inclusão no léxico

açoriano de palavras anglo-arnericanas provenientes dos falares emi-

grantes, registando-se a devida deturpação ou corrupção.

Exemplifique-se com a metalinguagem presente no discurso (indirec-

to livre e directo) entre Roberto Clark e Margarida na pág. 133:

"Pedra falava às vezes em ir para a Califórnia; mas era um doida-

nas: do que gostava era de selas americanas, navalhas de Betefete,

vida de cow boy. Um casal de criados lá em casa, a Jesuína e o

Garrancho, tinha-lhe mandado o retrato: ela de gola e plumas, ele com
um par de botas de bico inchado e uns "alvarozes",

-Alvarozes? .. "-repetiu Roberto, intrigado.

-Uma espécie de fato-macaco, over ali. É como eles dizem ... "

Estes exemplos multiplicam-se ao longo do romance, onde pode-

mos verificar tanto a regularização morfológica "à portuguesa" -
buses (auto-carros) (p. 204), boques (cervejas) (p. 207) -, como a

corrupção de topónimos e nomes próprios, esta já referida por
Heraldo Silva (1985; p. 133): Ariôche (Arctic Ocean) - Oceano

Glacial Árctico, "em português do Pico" (p. 295); Oeste Negrão
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(Western Grounds) - Mar das Antilhas; Bastão (Boston); Grolanda

(Greenland); Samuel Dabne (Samuel Dabney), cônsul dos Estados

Unidos na Horta; Altre Bensaúde (Walter Bensaúde), comerciante da

Horta.

Regressando ao princípio de não me tentar por técnicas estatísticas

à Tópsius, contornei a sistematização dos aspectos fonéticos caracte-

rísticos dos dialectos açorianos presentes em MTC, em parte já con-

cretizada por Heraldo Silva em "O português Oral dos Açores na

Prosa de Vitorino Nernésio", tendo privilegiado os aspectos lexicais.

O léxico "encobre uma semântica suÍ generis", "a mundividência
inerente a um habitat"(8). A ,exactidão que encontrou Martins Garcia
na "massa vocabular referente' à vida açoriana,,(9) mereceu do crítico

a validação "É exacto! Lá diz-se mesmo assim!"(lO). Essa "massa

vocabular", que segundo Martins Garcia "é, de acordo com a fixação

de Nemésio, comum nas suas linhas gerais às ilhas do Grupo
Central,,(ll), estende-se a outras ilhas do arquipélago. Também um

falante autóctone de S. Miguel se revê em muitas das expressões redi-

tas pelas personagens de MTC. Esse vocabulário, reconhecível em

parte nos falares de várias regiões de Portugal continental, toma
novos sentidos e significâncias entre os ilhéus, porque "o léxico dos
colonizadores (e os colonizadores estrangeiros "convertem-se" à lín-

gua portuguesa, como aliás Nemésio refere em Mau Tempo no Canal,
no tocante aos Flamengos) fixou-se na insularidade, na permanência

caracterrsuca das regiões onde nâo existem transportes
regulares"( 12).

Da vasta galeria de exemplos fui seleccionando lexemas vários e

expressões que, penso, não caracterizam apenas os dialectos faialense,

picoense ou jorgense (conjunto a que geralmente se reduzem as mar-

cas dialectais presentes em MTC), mas os dialectos falados no con-
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junto das ilhas açorianas, predominantemente no registo popular.

Sublinhe-se que este pequeno léxico(l3), organizado segundo ordem

alfabética e atribuindo-se a cada lexema a classe gramatical de acordo

com o contexto em que se insere, não pretende constituir-se como um

léxico do Português dos Açores, tanto mais que várias das palavras
indicadas apresentam valores semânticos sinonímicos noutras regiões

do país. Pretendeu-se dar conta, a par de algumas criações lexicais

"regionais", da associação de semas novos aos lexemas já existentes,

dos quais tentei revelar a menor ou maior opacidade, desvelando os

significados quer pelo contexto, quer recorrendo ao "saber popular".

Glossário de termos e expressões populares regionais

adamado adj. - efeminado (p. 255).

achacado adj. - adoentado (p. 354).

acodir I acudir v. - socorrer (p.169; p. 260; p. 401).
acoitar v. - acolher (p. 318).

acuculado adj. - muito cheio (p. 206) I cuculo (n. m.) - muito
cheio (p. 76).

afoito adj. - atrevido, sem temor (p. 183; p. 275; p. 360).

agradecida adj. - Muito obrigada! (p. 292).

alanzoeiro n. m. - aventureiro (p. 299).

albarcas n. f. - sandálias com correias (p. 275).
alembrar-se v. -lembrar-se (p. 145; p. 168).
amásia n. f. - amante (p. 164; p. 386).

andaço n. m. - epidemia (p. 126).

arriba adv. - acima (p. 145).

arribar v. - melhorar, ter melhoras (p. 194); chegar (p. 315).

assucedimento n. m. - acontecimento (p.145).
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avantage n. f. - grande feito, vantagem (p. 298).

bailadeira n.f. - mulher que dança (p. 212).

berrelho n. m. - bébé, cria (p. 350).
bispeta adj. - esperto / interesseiro (p. 187).

bonachão n. m. - brando (p. 265).

botar v. - pôr (p. 272).

bumbão/bombão n. m. - foguete (uma resposta) (p. 272; p. 303).

cabidar v. ,- corrigir, castigar (através de violência física) - signifi-
cado dado em nota de rodapé na p. 30l.

calafona adj. - americano (p. 306).
canoco adj. - caduco, tonto - significado dado em nota de rodapé na
p.274.

causo, caso n. m. - estória tida como verídica (p. 144; p. 373).

caçoar v. - divertir-se à custa de alguém (p. 145).

consolar-se v. - tirar grande prazer de alguma coisa, regalar-se (p.
326).

cruzes n. f. - costelas (p. 249).

derriço n. m. - namoro (p. 205).

desarvorado adj. - confuso; inconstante (p. 148).

descoroçoado adj. - desiludido, desapontado (p. 217; p. 402; p.
412).

embezerrado adj. - chateado, macambúzio (p. 72; p. 229).
emborcar v. - beber, vazar (p. 203).

emplastro, emplasto n. m. - inválido, doente (p. 73; p. 362).

encafuar-se v. - fechar-se (p. 268).

enchente n. f. - multidão (p. 168).

enfaiscado adj. - emoldurado - significado dado em nota de roda-
pé na p.300.

engelhado adj. - amarrotado (p. 96).
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esboroar v. - comer (p. 69; p. 242).

esgrouviado adj. - muito magro (p. 236).

espairecer v. - distrair-se, desanuviar (p. 145; p. 407).

espalhar v. - desanuviar (p. 19\).

espevitado adj. - falador atrevido (p. 190).

espinha n. f. - coluna (p. 286).

falsa n.f. - sótão (p. 74).

farroncas n. f. - fanfarronices (p. 229).

fimínha n. f. - filho do sexo feminino, rapariga (p. 178).

gadanho n. m. - genica (p. 271).

garoto n. m. - atrevido: "-E a gaveta arrombada? Ea cadeira por

trás da porta do quarto de toilette, e tu a espreitares pelas bandeiras?

/-Garoto! /- Não te exaltes ... /-Garoto!" (p. 72).

gasganete n. m. - gorgomilo (p. 201).
genra n. f. - nora (p. 390).

immentes adv. - enquanto (p. 273; 275).

incarrilhadinho adj. - bater os dentes com medo, enfezado (p. 298).
injarrobas n. f. - lng. lndian rubber: borracha de cauchu; por extensão,

botas de cauchu - significado dado em nota de rodapé na p. 321.

intrevado adj. - doente, inválido (p. 273).

lambusães n. m. - lobisomens - significado dado em nota de roda-
pé na p. 32l.

magolha n. m. - trapaceiro - significado dado em nota de rodapé
na p. 275.

magote n. m. - grupo de pessoas (p. 274).

murganho n. m. - rato pequeno (p. 251).

nicas n. f - bens de pouca monta, em geral propriedades rústicas (p.
230).

palhito n.m. - fósforo (p. 303).
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palristo adj. -pasmado - significado dado em nota de rodapé na p. 30l.

pechinchinho adj. - pequenino (p. 66; p. 325 ).

peguilhar v. - iniciar disputas, brigas (p. 207).
piquena n. f. - filha (p. 168).

porfeíção n. f. - beldade (p. 145).

psyché n. m. - toucador (p. 344).
rabeca n. f. - violino (p. 279).
rentar v. - noivar (p. 98).

repente n. m. - alteração de humores (p. 194).

rica adj. - forma de tratamento negativa (p. 73).
sisudo adj. - sério (p. 174; p. 235).

soleta da porta loco - soleira, limiar da porta (p. 145).

sopeiar V. - cuidar de (p. 229)
sustância n. f. - comida, substância (p. 285).
telha n. f. - tendência, pancada (p. 410).

tenência n. f.- compostura (p. 274).

tolaço n. m. - tonto/engraçado (p. 350).

toldado adj. - embriagado (p. 293).

trepador adj. - vinho muito alcoólico (p. 207).
veneta n. f. - genica, ser destemido (p. 222).
zambro adj. - zarolho (p. 145).

zoeira n. f. - barulho; barulho do mar (p. 291; p. 320).

Expressões enfáticas:

É típica entre os açorianos a expressão enfática valorativa ser ... de +
N - É uma flor de juventude!; ou Que ... de+Adj. - Que rapaz de sim-
pático! Utiliza-se este morfema descontínuo para formar o grau superlati-

vo absoluto analítico, significando a primeira frase Ela tem muita juven-
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tude, e a segunda Este rapaz é muito simpáticos. Podemos lê-la em MTC:

"És um amor de pequena ... A pérola do Faial!" (p. 83);

" '" uma estampa de rapariga!" (p. 87);

"Isto é ua pérola d'ua menina." (p. 295).

outras:

filho da minha alma (interjeição com valor afectivo): "Mil anos que
eu viva, filho da minha alma!" (p. 72).

"Filha da minha alma!"(p. 222).

Levantar aleives - levantar boatos: "(...) é um aleive que levantam
à pobre menina." (p. 233)

ter o rei na barriga - fazer-se importante: "Tinha o rei na barriga."
(p.211).

prove de Cristo - pobre de Cristo: "E, vai daí, minha irmã é ua

prove de Cristo;" (p. 168).

Expressões locativas:

boca da canada (loc. esp.) - início de uma rua estreita, secundá-
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ria: "A Rosa Bana fora esperar a menina à boca da canada." (p. 211).

ilhas de baixo (loc. esp.) - expressão utilizada no romance para
designar as ilhas do triângulo Pico, Faial e S. Jorge: "As Lemos (...)

admiravam o vigor de Mateus Dulmo (...) e as suas mãos encarnadas,

cobertas de uma pelúcia dourada, que tinham o privilégio de pegar à

cauda do bispo quando vinha em visita pastoral às ilhas de baixo." (p.

81). Em S. Miguel, tradicionalmente, a mesma expressão designa

todas as outras ilhas à excepção de Sta. Maria e em particular as do
grupo central.

Expressões temporais:

a semana que vem (loc. temp.) - na próxima semana: "Eu vou

passar uns dias às vinhas a semana que vem." (p. 158).

para a outra vez (loc. temp.)-para a próxima vez: "Está bem,
Januário; para a outra vez vêm só oito ..." (p.71).

que tempos (loc. temp.) - muito tempo: "( ...) ficava que tempos
à escrivaninha, (...)" (p. 165).

Interjeições I frases interjectivas:

"Agora cá ..o" (p. 302) - valor negativo: Não, nem pensar.

"Abrenüneío!" (p. 340).

"O alma do diabo está-me a roer o freio ... Ah estapor!" (p. 112).



,:

I
\

*
* *

68 INSVLANA

"Home, essa, patrão!" (p. 112).

" ... mas deixá-lo!..." - não tem importância (p. 329).

"Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!" (p. 269).

"Seja tudo pelo santo amor de Deus!" (p. 262).

Mau Tempo no Canal, "romance do estar no mundo" como é

caracterizado por Lúcia Lepecki<l4), não deixa de estar eivado de

campos lexicais de temática açórica, que poderão ser reunidos em

duas áreas de significação: a do clima meteorológico e a do clima

humano. Se poderemos extrair afirmações respeitantes distintamente
ao Clima meteorológico (" ... soprava na Doca o chamado "vento

carpinteiro" (MTC, p. 96)) ou ao clima humano ("O meio é mesqui-

nho, é ... Uma gente fechada!" [diz Roberto a Margarida], (MTC, p.

178)), com frequência encontram-se misturados lexemas próprios de

um e de outro. Tal como se "climatizam" as cores ("O verde-negro

dos pastos, o verde dos Açores, quente e húmido, ernborralhava-se até
longe." (MTC, p. 132)), humanizam-se a paisagem e o tempo entre
nuvens e nevoeiros: "Há dois meses que a Horta vivia sob o pesadelo

da peste, debaixo daquele eterno capote-e-capelo de nuvens que o

Pico franzia na garganta. "(MTC, p.125); "Pusera-se um tempo triste,

embaçado de nuvens no Pico e à boca do canal." (MTC, p. 182); "A

Primavera correu assim, toda referida ao largo e fechada em nevoei-

ros que tiravam a vista de S. Jorge, tornando fantásticos o Pico e os
Char-à-bancs ao longo do Pasteleiro." (MTC, p. 215). Esta simbiose
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faz com que natureza e homem se reflitam; as danças folclóricas são

lentas como a maré: "( ...) alinhavam-se seis rapazes diante de outras

tantas raparigas movendo-se à direita, à esquerda, com uma lentidão

de maré que vaza devagar." (MTC, p. 212).

Será o clima humano meto nímia do clima meteorológico ou

será este metáfora do primeiro? Amiúde, surge-nos a dúvida quan-

do esta bipolaridade se unifica, expressivamente marcada em
"Estava um dia cinzento, de pasmaceira." (MTC, p. 60). No final,

contudo, parece não restarem dúvidas de que o clima molda a per-

sonalidade do açoriano, logo fica estabelecida uma relação meto-
nímica entre o clima e o homem: o "mormaço"(MTC, p. 242, p.

259, p. 388) - tempo nublado, quente, húmido e ... abafado e

húmido, - eleva-se ao "azorean torpor (... ) uma doença quase
de alma" que "apaga os contornos do mar e da terra, e amolecendo

os pastos à custa da pele do proprietário e do pastor, dilui e arrasta

as vontades." (MTC, p. 388). Atingindo a medula do ser ilhéu, o

"mormaço" surge-nos em MTC como o insulanómetro por exce-

lência que, através de "um céu de algodão sujo"(MTC, p. 388),
mede a "pasmaceira" de "meios pequenos; gente acanhada ( ... )
[mas] "gente boa e sã;" (MTC, p. 259). Por isso é sempre grande a

atracção do ilhéu de deixar "o choco [do] mormaço das ilhas"

(MTC, p. 259) e partir rumo às Américas, à Europa ou à procura
da ilha perdida.

Porque muito ainda ficou por dizer da presença do linguista em

Mau Tempo no Canal, concluo com as palavras finais da "Última

Lição", proferida pelo Professor, na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, em 9.XII.1971:

"Eu, que resisto "atrevido ao divino dom da humildade

de que fiz tão mau uso, gloso assim, ao fechar:
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-Diremos amanhã ...

Pois quem pode afirmar que isto não continua?"

("Última Lição", in MEHPVN, p.Xl.I),

Helena Mateus Silva
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UMA OPINIÃO DE NEMÉSIO
SOBRE MAU TEMPO NO CANAL

por José Martins Garcia

Finais de Setembro de 1961. O Carvalho Araújo realizava uma das

'mas lentas peregrinações inter-ilhas, visitando o Grupo Ocidental

depois de escalar a Horta, para reaparecer na Horta uns três dias

depois. E, daí em diante, repetia ao invés o percurso da ida, ocasio-

nando autênticas despedidas de Verão - com lágrimas e lenços agi-

tados em terra, a que correspondiam lenços a abanar e alguma lágrima
teimosa na amurada que se afastava com vagares de tem-que-ser.
Horta, Cais do Pico, Velas, Praia da Graciosa, Angra do Heroísmo ...

Um tempão de ziguezague: adormece no Pico, pernoita em São Jorge,

acorda na Graciosa. Lanchas de serviço para passageiros, lanchões

para transporte de mercadorias. Ao cair duma dessas tardes, Angra. O

navio lançava ferro à distância e ficava ali prantado a meio da baía,

com grande azáfama dos gasolinas entre o seu vulto e o Cais da
Alfândega.

Nesse Outono incipiente de 1961, Vitorino Nemésio tomou o

Carvalho Araújo para regressar a Lisboa. Regressava Nemésio à sua
Faculdade de Letras, e regressavam na mesma viagem muitos dos

estudantes universitários açorianos que haviam passado as férias

grandes nas suas terras de origem. Nemésio e eu seríamos companhei-
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ros de viagem por largos dias, pois, de Angra até Lisboa, o Carvalho
Araújo ainda cumpria algumas escalas (São Miguel, Santa Maria,

Funchal, Porto Santo), havendo que passar dois troços de dois dias em

pleno mar: os dois do percurso entre Santa Maria e a Madeira, e os
dois do percurso .entre o arquipélago da Madeira e o estuário do Tejo.

Eu tinha sido aluno de Vitorino Nemésio, durante o ano lectivo de

1960-61, em duas disciplinas: Literatura Portuguesa I e Linguística

Portuguesa L (Estávamos ainda naquele tempo em que um docente de

Filologia Românica, fosse professor ou simples assistente, tocava várias
"teclas" da sua área, nomeadamente literatura e linguística, consoante as
exigências do serviço!) A Literatura Portuguesa I (a medieval) leccionada

por Nemésio era dum poder informativo, comunicacional, histórico e cul-

tural que desorientava aquele tipo de estudante pragmático que pretende

absorver o quantum satis para arrumar uma cadeirinha. Uma "cantiga",

de amigo ou de amor ou de escárnio, fornecia ao Mestre matéria para um

tratado sobre a época, os costumes, a mentalidade, o papel da ausência, a

realidade do fossado, as importações literárias, a genuinidade e a adapta-

ção. Uma crónica de Fernão Lopes "vivia" na palavra inspirada de

Nemésio. Mas toda esta arte de comunicar, de insuflar a aparência da

vida a factos e personagens cujo suporte real há muito se fora, implicava

digressões, associações, informações laterais, retoques no "painel" - e

daí um certo mal-estar, em véspera de provas escritas, por parte de quem

aspirava a uma absorpção sumarizada e imediatamente utilizável da
"matéria dada".

Trocámos, Nemésio e eu, aqueles lugares-comuns que se sucedem às
férias: que tal a ilha, que talo Verão, que talo ontem, que talo agora

Vitorino Nemésio só concedia a essas questões uma breve dose de civili-

dade. E dessa vez revelou-se preocupado, mais ou menos nos seguintes
termos:
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-A gente revê a terra e os amigos que ainda por aí andam ... E

ainda agora um, que eu conheço desde a infância, disse-me à despedi-

da: "O doutor, então veio cá fazer mais uma versalhadai" Eu bem sei

que não foi por mal, que não era para ofender. .. Mas sabe, meu

amigo, esta palavra versalhada choca um bocadinho, não é? ...Bem

sei que ele é um homem simples, mas ouvir assim tratar por versalha-
da uma coisa a que nos habituámos a chamar poesia ... uma coisa que

levamos a sério e às vezes Deus sabe o que nos custa ... Enfim, não

foi por mal; mas impressiona, lá isso impressiona!

Balbuciei o meu embaraço aquiescente: pois, com certeza, versa-
lhada rebaixava a poesia ... e sei lá que mais! Conversar com Vitorino
Nemésio era sem dúvida um prazer, mas ... as pupilas de Nernésio,

sob aquelas sobrancelhas imensamente farfalhudas, eram duma aguda
atenção examinadora. Qualquer deslize do "discípulo" era imediata-

mente assinalado por um brilhozinho divertido. A impropriedade do

termo versalhada saltava à vista ... e ao ouvido. E o Carvalho Araújo
preparava-se para se despedir dos contrafortes de Angra - já ilumi-

nados em frente -, das luzinhas do porto de Pipas, a um lado, e da
massa escura do Monte Brasil, ao outro.

Mas creio que foi entre os Açores e a Madeira, só mar e céu ao

redor, que Nemésio e eu nos alongámos sobre Mau Tempo no Canal.
O excelente romance nemesiano contava apenas duas edições, a de

1944 e a de 1945. Não o tinha nunca avistado em nenhuma livraria.

Emprestara-mo um colega da Faculdade de Letras, no anterior ano
lectivo.

E confesso que a leitura daquelas páginas me deixara um tanto
.perplexo. Por um lado, certos trechos seduziam-me pelo vocábulo
certeiro, pelo ritmo da narrativa, pela imagética, pelo ambiente recria-

do. Por outro lado, principalmente no tocante às personagens, algu-
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mas me haviam parecido um tanto frouxas. Não um Diogo Dulmo,

não um Januário Garcia - esses não. Mas aquele João Garcia, aquele

André Barreto ... Eram uns "meninos" muito bem educados, um tanto

acanhadinhos, de reduzido interesse psicológico ... E a própria
Margarida Clark Dulmo - mea culpa! - me parecera uma garota

algo atrevida, sim, mas sem aquele fogo íntimo a que me haviam

habituado as mulheres de Stendhal, de Balzac, de Camilo, etc. Eram

estes os resultados duma primeira leitura apressada (livro de emprésti-

mol) de Mau Tempo no Canal. (Estava longe de prever que viria a

relê-lo uma dezena de vezes, sempre com o espanto da descoberta e
sempre com insatisfação quanto aos comentários que lhe tenho teci-
do! ...)

Acontece porém que a minha conversa "literária" com Nemésio se

iniciou, dessa vez, com uma curiosa introdução do Mestre:

-Vou-lhe dizer uma coisa que talvez o faça sorrir. Sabe que é

que eu li durante estas férias? ... O Monte dos Vendavais ... Imagine

que nunca tinha lido esse livro!

Debruçado na amurada do Carvalho Araújo, vestindo uma cami-
seta branca de meia manga, que acentuava o contraste entre os braços

níveos e o rosto tisnado de homem do mar, Nemésio, sorvendo aquele

ar salgado, espreitava a minha reacção àquela confidência. Parecia

aguardar uma nota classificativa, devolvido aos seus tempos de estu-
dante.

- Só agora? - exclamou o meu atrevimento dos vinte anos -

Eu li o Monte dos Vendavais aí pelos meus quinze anos, senhor dou-
tor!

- E já leu o Mau Tempo no Canal?

Zás! Era o pseudo-estudante humilde subitamente instalado na
cátedra.
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- Li, li ... mas li à pressa, confesso ...

- Olhe que aquilo é para se ler com calma e paciência. Ainda por

cima, o meu amigo chama-se Garcia ... e é do Pico, que é quase como
ser-se do Faial. - Riu. - Bem sei que aqueles Garcias não são lá

muito exemplares, mas como tudo aquilo se passa com personagens

inspiradas por gente que não tem nada a ver com o Faial, não tem que

ficar melindrado. Escolhi o apelido Garcia por ser bastante frequente

naquelas terras ... uma espécie de Durand, entre os franceses ... Eu

também sou Silva, da banda do meu pai ... e não se pode dizer que

seja um apelido invulgar ...
E, deixando estas miunças, muito sério:

-Pois olhe que o Mau Tempo no Canal não fica nada abaixo d'O
Monte dos Vendavais ... Pelo contrário!

E dissertou sobre os perigos destes juízos emitidos pelo autor

acerca de lavra sua. E sobre a exaltação patológica e um tanto invero-

símil que envolvia O Monte dos Vendavais. E sobre Emily Bronte e

as irmãs. E eu de perguntar-lhe se o romance português, em geral, não
seria vítima da escassa difusão da cultura portuguesa. Que sim, que

esse seria um factor de peso. E - já não me recordo por que vias -
falámos de Martin Heidegger, que Nemésio achava um tanto desloca-

do no âmbito das preocupações dum rapazito que transitava para o 3.°
ano de Filologia Românica.

José Martins Garcia





"UM AUTO-TESTEMUNHO SOBRE
MAU TEMPO NO CANAL

NA 1.a PUBLICAÇÃO DO ROMANCE"

por Maria Margarida Maia Gouveia

"Parece-me que fiz realmente um romance das ilhas -
a nossa gente, a nossa lava, o nosso mar. Lá vive uma cida-

dezinha insular com a sua pacatez e o seu ar cosmopolita (o

Cabo, a Doca, os ecos das piratarias do ALABAMA e dos

velhos trancadores picarotos de orelha furada). Lá estão os
Dulmos, as senhoras Peters; Januário Garcia é solicitador e
caça-heranças; os Clarks foram comerciantes de laranja e
têm uma armação balieira arrestada; o Barão da Urzelina

faz queijos estupendos graças principalmente à técnica de

Van Dam; Roberto Clark, guarda-livros do Hispanic Bank

morre de peste no Pico e é sepultado num cemiteriozinho

de balieiros; o tio Amaro de Mirateca tem umas barbas de

patriarca e quando se zanga diz: "Sou o trancador
mal'velho desta banda da costa! Andei três anos nos mares
do Ariôche, caise nos bérgulos do gêlo!" Lá se encontram e

desencontram: João Garcia, Roberto Clark, André Barreto.

Lá vive e sonha Margarida Dulmo, a alma do livro. Enfim:

lá fica o Canal do Faial, a serra de São Jorge, as festas do
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Espírito Santo e o Gulf-Stream ... O resto é com Deus e

com as impressões do leitor"

_ assim escreve Vitorino Nemésio sobre si próprio num pouco ou

nada conhecido texto, entrevista concedida ao Correio dos Açores,
em 27 de Agosto de 1944. Com efeito, em artigo de fundo com gran-
des títulos, aquele jornal traz: "Uma hora de intimidade com Vitorino
Nemésio. Uma 'tournée ' de conferências em Paris, Bordeus e

Toulouse - o colégio dos Escoceses em Montpellier - O romance

Mau Tempo no Canal criticado pelo seu autor - o centro de estudos

filológicos para a Alta Cultura - as edições críticas de Herculano

que continuam - as actividades culturais de Angra e Ponta Delgada

- São Miguel, a Terceira e a Rússia, num recanto de Boulogne-sur-

Seine, no fantástico Paris de 1935".

Estava-se em 1944, Nemésio fizera a sua experiência de professor

em França e dá-nos um singular, afectivo e algo irónico testemunho

das suas vivências no estrangeiro, da saudade das ilhas, da relação

entre os Açores e as coisas "que pens[a] e escrev[e]". A propósito da
sua passagem por Montpellier, da convivência com estudantes de

nacionalidades tão diversas (persas, arménios, suecos, ingleses, suí-
ços, alemães, húngaros, romenos, canadianos, russos) regista:

"Reunia-nos ali aquele espírito de 'paz e concórdia' por que me lem-

bro de rezar, quando era garoto, nas noites de mar bravo nas nossas

ilhas: 'Pela paz e concórdia entre os Príncipes cristãos - dizia uma

velha tia minha, no fim da novena de Maio ..." Alarga-se ainda em

considerações sobre a sua experiência de criador literário, e muito

especialmente sobre a próxima publicação de Mau Tempo no Canal.

Este romance, cujo cinquentenário agora comemoramos foi, pois,
uma das mais premeditadas e longamente acarinhadas obras do autor.
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Como o Eça de O Crime, reconstituindo Leiria em New-Castle-on-

Tyne, também Nemésio, em Bruxelas, reintegrou a sua experiência de

adolescente na cidade da Horta, carregada de vivências da sua Praia

da Vitória:
"Mas voltando à relação forçosa que possa haver entre

umas ilhas onde me criei e as coisas que penso e escrevo:

Em Bruxelas, a cujo ambiente civil e espiritual tanto devo

[...], concebi e gizei um romance de ambiente ilhéu que

dormiu anos na gaveta e só agora acabei. Intitula-se MAU

TEMPO NO CANAL. A acção passa-se no Faial, no Pico e
em São Jorge, com um longo capítulo de desfecho na

Terceira, em Angra. Mas o núcleo da intriga desenvolve-se
na Horta. O livro sai brevemente, numa edição Bertrand".

De facto, Nemésio não só viveu progressivamente a génese desta

obra, como fez várias aproximações ao texto, verificando-se existir

entre elas uma relação paradigmática, sobrepondo-se uma versão à
anterior, uma vez introduzidas correcções a nível estilístico e/ou a

nível de construção diegética. Pode dizer-se que a primeira tentativa

ou o embrião da obra está hoje para nós documentada no manuscrito

autógrafo, uma página datada de Bruxelas, 2: feira 17 de Janeiro
1938 (existente na Biblioteca Nacional de Lisboa), que é anterior a

"Um ciclone nas ilhas" (Revista de Portugal, n." 7, Abril de 1939).

O Mau Tempo no Canal não surgiu, como se pode pensar, de um
conto, mas inicialmente de um plano premeditado de um romance,

concebido e gizado como tal. "Um ciclone nas ilhas" não se nos afi-

gura susceptível de se autonomizar como um conto, (ainda que o

pareça) mas tão só como aquilo para que realmente nasceu: o primei-

ro capítulo de um romance. A esta meia dúzia de anos de gestação da
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obra correspondem várias fases, "fases mortas" ou de "adormecimen-

to", fases de retomada ou em que "essa mesma escrita sofreu signifi-

cativas inflexões", o que nos é comentado por David Mourão-Ferreira

em "Novos elementos sobre a génese de Mau Tempo no Canal"(I). E
correspondem também a vários níveis genéticos facilmente compro-
váveis pelos lugares de variação existentes entre os diversos testemu-

nhos, mesmo quando apenas se tem em conta alguns parágrafos, gros-

so modo, a primeira página.

Detenhamo-nos, ainda que sumariamente, nestes textos, que ao

todo são quatro: o manuscrito autógrafo (1938), "Um ciclone nas
ilhas" (1939), a página dactilografada com correcções autógrafas
(também existente na Biblioteca Nacional), sem data, mas tudo indica

ser posterior àquele ano, e, finalmente, "A serpente cega", I capítulo

de Mau Tempo no Canal (1944).

O corpus em causa apresenta cerca de duas dezenas de lugares

problemáticos (supressões, acrescentamentos e substituições), não

contando com o número de correcções ilegíveis ou duvidosamente
legíveis presentes no manuscrito autógrafo de 1938.

Possivelmente, esta primeira manipulação do texto pelo autor

resulta de uma releitura feita com um curto intervalo de tempo

após a escrita e que, exactamente por isso, traduz sucessivas toma-

das de opinião na elaboração do mesmo, envolvendo-o de certa

complexidade, em particular pela apresentação acumulada de vári-

as alternativas. Estão assim justificados os numerosos riscados,

deslocamentos, incisos de média e grande extensão, utilizando
para o efeito a margem, as entrelinhas e até o verso da página.

Surgem ainda formas incompletas de elementos do discurso, entre-

J - Colóquio - Letras, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, n.oI02, Março - Abril
de 1988
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tanto abandonadas: alguns morfemas, e sobretudo, sintagmas e

frases completas.

Assim, destas hesitações, podemos distinguir os seguintes tipos:

a) as que são corrigidas no discurso escrito por sinais de rejeição e de

substituição e que não deixam transparecer dúvidas do sujeito de enuncia-
ção, como em

- "Da casa do avô" / "Do granel do avô"
- "o cão estava inquieto" / "o cão estava insofrido"

b) as que reflectem hesitação a nível sintáctico:

- "a um começo de vento que crescia levantado" / "a um começo de
vento levantado a crescer" / " a um começo de vento levantado"

c) as que acusam, no discurso escrito, indefinição do discurso interior,
sentindo-se a existência de lacunas que efectivamente as versões seguin-
tes corrigirão. Como, por exemplo:

"Não vens! Não vens! emendou João Garcia, ensinando Margarida a
tratá-lo por tu. Não era difícil convencê-la. Os olhos da rapariga tinham
uma confiança misteriosa, com um rápido lume evasivo".

Esta a versão inicial que, no entanto, remete o leitor para o verso da
página, onde se lê:

"- Não vens! Não vens! - emendou João Garcia, ensinando Margarida
a tratá-lo por tu. Não era difícil. Uma decisão, clara e misteriosa nos
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olhos, quási provocante na bôca rasgada e já sensual, trazia naturalmente

a rapariga ao terreno de intimidade que João lhe tinha aberto".

"Não voltas! Não voltas! João Garcia garantiu que sim que

voltava. Não era difícil convencê-la. Os olhos de Margarida

tinham um lume evasivo, de esperança que toma precauções,
mas era [riscados] vivacidade azulada [riscados] que lhes dava
um calor sereno e animal ",

Completamente traçada, esta redacção é então substituída por uma

terceira, entre vários riscados no texto e escritos à margem:

O enunciado, na fase de construção em que foi abandonado, preocu-
pa-se essencialmente com aspectos de ordem semântica e conceptual,

embora o traçado estilístico seja alvo de algumas reformulações: é este o

princípio que nos parece reger os tipos de hesitação anteriormente tipifi-
cados.

"Um ciclone nas ilhas", texto impresso, datado do ano seguinte, é

fundamentalmente uma cópia do borrão anterior, contendo no entanto

transformações várias, que mais explicitamente enunciam as linhas de

força determinantes na construção do texto. A atenção especial aos sinais
gráficos de pontuação só agora é deveras significativa (sinais gráficos,

predominantemente estilísticos),sendo de registar que a reelaboração

estilística passa também pela transformação de estruturas frásicas.

Tenhamos em conta os seguintes casos, exemplos das diferenças entre
o recusado e o agora proposto:

- "João Garcia garantiu que sim"/ "João Garcia garantia que sim".
- "o avô assim mal" / "o avô assim sempre mal"



MARIA MARGARIDA MAlA GOUVEIA 87

- "um calor sereno e animal" / "um brilho animal".
- "o queixume da terra abafada" / "o queixume da ilha abafada"

E ainda:

"Do granel do avô via-te passar todas as tardes pela muralha fora.

E era sem querer ... Havias de dizer que eu vinha de propósito à

varanda à hora do teu passeio. Não era por isso, é que não posso

estar muito tempo fechada ... Abafo".

Esta redacção é modificada, ficando assim:

"Do granel do avô via-te passar todas as tardes pela muralha fora ...

oh! muito antes de perceber ... ! Nem me passava pela cabeça! É que
não podia estar muito tempo fechada. Dá-me a impressão de que

abafo. Como na quinta. Olha que no campo é a mesma coisa ...",

Reforçando o poder de representação e a tendência para a nota-

ção psicológica que estas correcções já propõem, é introduzido

todo um parágrafo dedicado a Margarida, ao seu temperamento e à

personalidade forte e algo enigmática que a caracterizam, justa-
mente através de elementos que indiciam voluntarismo e recalque,

paixão e distância reticente. O que constituirá a mola fundamental
do romance: "Margarida ouvia-o agora vagamente distraída, com
um movimento de cabeça virada de vagar às nuvens, como quem

tem uma coisa que incomoda no pescoço, mas pouco. O cabelo,

levemente desfeito, ficava com quási toda a luz da lampada eléc-

trica em frente, num poste de pinho, de maneira que a testa ia
repetindo o vai-vem da sombra ao vento".

Nesta fase, a partir de um discurso linguístico basicamente
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estruturado, o autor trabalhou a nível da "história", introduzindo

elementos com evidente valor proléptico(2), ocupando-se ainda de

aspectos estilísticos, adaptando-os ao esquema narrativo: reavaliou o

léxico, reordenou-o em novas estruturas sintácticas (incidindo em

determinadas classes gramaticais: substantivos, adjectivos, advérbios)

e procedeu à distribuição e à redistribuição do sistema suprassegmen-
tal (recorrência de reticências e pontos de exclamação) .

O terceiro texto, o manuscrito dactilografado com autógrafos, cor-

responde a um momento em que o autor terá pretendido reanalisar o

verdadeiro original, isto é, a ideia inicial. Na verdade, a primeira

metade da página sofre reformulações consideráveis. Numerosos os

riscados e as substituições, as indecisões que, nalguns casos, se resol-
vem optando pela primeira versão. Exemplificando:

"João Garcia garantiu" (1938)

"João Garcia garantia" (1939)
"João Garcia garantiu"

A característica geral das transformações agora efectuadas obede-

ce ao princípio da redução do discurso em vista a uma construção
condensada, mais emotiva, expressiva e essencial. Desde logo, a alte-

ração do próprio título (tomando como base o texto reproduzido no

catálogo organizado pela Biblioteca Pública de Ponta Delgada em

1992) entra no jogo da ambivalência simbólica que dominará toda a

obra ("Um ciclone nas ilhas" / " A serpente cega"), aliada, de resto, a
uma maior vivacidade do ritmo.

2- Este o sentido de "índice" proposto por Roland Barthes em "lntroduction à l'analyse
structurale des récits", Communications, n." 8, Paris, Seuil, pp.8-9. Veja-se ainda
Michel Riffaterre, La Production du Texte, Paris, Seuil, p.58.
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Evocações sensíveis e sugestões psicológicas que elas provocam

desenvolvem uma escrita de grande poder visual, sobriedade e sentido

metafórico. Sublinham-se traços que projectam conteúdos vivenciais

e simbólicos, privilegiando termos que implicam visualismo, distân-

cia, ambiguidade, nomeadamente:

"Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo, de esperança

que serve a sua hora. Eram fundos e azuis, debaixo de arcadas

fortes".

"Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo, de esperança

que toma precauções, mas era ainda mais forte uma vivacidade azula-

da que lhes dava um brilho animal" (1939)

- que passa a ter a redacção seguinte:

Registe-se ainda a substituição do reticente "Dizes isso ..." pela
interrogativa "Quem sabe?"

Entre esta versão e a definitiva de 1944, raras são as alterações, e as

verificadas regem-se também pela economia verbal e do ritmo, conforme

se pode ver em: "Os cursos de milicianos são de moeda fraca'? "Cursos

de milicianos ... moeda fraca", prova uma vez mais de que a transforma-

ção textual em Mau Tempo no Canal tem, essencialmente, por base a

frase; qualquer que seja a alteração operada, eliminação, acrescentamen-

to, substituição, de uma palavra, de um sinal de pontuação, da frase na
sua totalidade, o resultado final só deverá ser avaliado a nível de frase.

Em suma, o longo processo de correcção funciona, simultaneamente,

a nível paradigmático e a nível sintagmático: a nível paradigmático, o

autor selecciona o material linguístico, orientando-se pela contensão
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expressiva, pela exactidão; e, paralelamente, a nível sintagmático, redis-

tribui elementos textuais já utilizados, conseguindo um máximo de valor

plástico, economia verbal e rítmica; num e noutro caso, movido por uma

série de constantes míticas que sempre subjazem à sua produção literária,

na impregnação de açorianidade a ambientes e personagens, na subtil

cumplicidade entre descrição e vida, escrevendo "vivo aquilo que vive
vivo" como diria em 1946 ("O problema do romance"), enfim, na mestria

com que dá corpo a arquétipos insulares.

Com efeito, na entrevista inicialmente citada, Vitorino

Nemésio voltaria a insistir: "os Açores estão mais ou menos na
raíz de tudo quanto faço. A tartaruga puxa sempre para o mar (não

é como se diz?)". Cremos até que nesta entrevista, Nemésio emite
juízos muito importantes sobre a sua original experiência de criar

por dentro de outro sistema linguístico, ou seja, um auto-testemu-
nho sobre a "validade" poética de La Yoyelle Promise: "Eu não

acreditava na autenticidade de poemas escritos numa língua

alheia; parecia-me uma coisa provocada, falsa, uma habilidade de
almanaque. Mas um dia senti necessidade de dar a amigos france-

ses uma amostra da nossa poesia, e, como não tinha à mão versões

impressas, sentei-me à mesa e tentei traduzir um soneto de Antero.
Saiam-me os versos tão frios, tão laboriosos e banais, que desisti.

Mas do esforço resultou, como por um auspicioso desvio da inspi-

ração, ou lá o que é que rege a invenção dos versos, a necessidade
de escrever poesia em francês [... ]".

É porém o Mau Tempo no Canal, obra cujo fôlego de cria-
ção lembrará um pouco fruste e saudosamente no Corsário das
Ilhas (" ...0 território da lembrança que os faróis da noite vão

lentamente dourando e logo remetendo ao escuro ... Mau

Tempo no Canal") que preenche significativamente esta entre-
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vista de 1944, considerando aquele romance um dos elos mais

significativos da sua relação com os Açores, aquela que ele

chama "a raíz de tudo quanto fa[z]". O romance dera-lhe então

a consistência de um testemunho estruturado, não só com base
em elementos da "história" (o conflito familiar Garcia/Clark-

Dulmo e o meio social em que se move a figura feminina de
Margarida), mas também na própria arquitectura da obra, com a

sua "teia" interior e exterior, a tensão regional e universal, os

seus títulos intencionais nos capítulos.

Nemésio, porém, tem as interrogações do artista em diálogo
com o homem do seu tempo e da sua circunstância, esperando
encontrar leitores capazes de compreenderem o valor do seu
testemunho experiencial. Modéstia de escritor? Desabafos sen-

timentais do futuro autor do Corsário, saudoso da sua infância

e das viagens às ilhas, no Lima e no Carvalho Araújo?: "Eu

dou-me por feliz se vier a saber que um dia por acaso um pas-

sageiro do LIMA ou do CARVALHO ARAÚJO pegou um
romance intitulado MAU TEMPO NO CANAL abriu a bom-

bordo ou estibordo (como ele quizer) uma cadeira de viagem,
estirou-se e não largou realmente o livro senão a pág. 500.

Porque é realmente um calhamaço! E, sobretudo, que não dor-

miu nem bocejou com o livro no chalemanta senão a legítima

meia hora de sonolência e de mormaço do trajecto de ilha a ilha
... Ah! Que se isso acontecesse ao meu pobre livro, eu era o
homem mais feliz deste mundo ..."

Relembro que estávamos em Agosto de 1944 e o livro apenas

estava para sair, a julgar pelo testemunho nemesiano.

Quanto ao conteúdo, fica-lhe porém uma certeza: "Parece-me

que fiz realmente um romance das ilhas - a nossa gente, a nossa
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lava, o nosso mar". Em todo este balanço de actividades, exigido

pela própria natureza da entrevista, ponto de situação feito ao

homem já famoso das letras, este nosso( a) - nossa gente, nossa
lava, nosso mar - é a mais eloquente afirmação da sua açoriani-
dade, que ele assumiu sem preconceitos regionalistas mas tão só

com a sua grande alma de poeta e de criador literário. O que lhe

bastou.



por Manuel Urbano Bettencourt

MAU TEMPO NO CANAL
- MULHERES CERCADAS *

o texto que abre O Mistério do Paço do Milhafre (MPM), em

jeito de evocação com carácter e função de prefácio, bem pode enten-

der-se como um processo de desvendamento e revelação daquilo que

Nemésio considera o acta fundador do seu destino de narrador ou,
tão-somente, de "pobre noveleiro", para utilizar a expressão com que,

uma vez mais, aí se regista o tom irónico auto-depreciativo que, não
raro, ocorre na sua escrita. É certo que, pondo as coisas nestes termos,

passo deliberadamente sobre o facto de a autoria do texto em questão

vir atribuída a Mateus Queimado, esse duplo narrativo (1) criado por

Nemésio e responsável por grande parte da matéria narrada n' O
Mistério do Paço do Milhafre (bem como por alguma que aparecerá
em Corsário das Ilhas); mas a verdade é que, para lá dos deslocamen-

tos e das projecções que os distintos planos de enunciação aí eviden-

ciam, acabamos, afinal, por encontrar-nos sempre num ponto originá-

rio que suporta e donde irradiam as máscaras e os desdobramentos -
neste caso, Nemésio criador de Mateus Queimado (2).

Não sendo agora ocasião para nos determos nos traços que defi-
nem o perfil deste narrador-outro e o seu estatuto dentro da ficção
nemesiana, a "abertura" d'O Mistério do Paço do Milhafre pode inte-
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ressar-nos enquanto texto que nos permite detectar e avaliar, entre

outras coisas, o fascínio do autor pelas formas da literatura popular

oral ou oralizada, com os seus rituais e códigos de re-actualização,

bem como o reconhecimento da lição recebida destes mestres-conta-
dores populares, Aldino e João Grande. Veja-se, por exemplo o que a

respeito deste último escreve Nemésio/Mateus Queimado: "Graça,

verdade e medida, o sentido do mistério, o gosto do pormenor e do

ressaibo histórico, a fala natural e ao mesmo tempo guindada, misto

de dize-tu direi eu da lota do varadoiro e de reminiscências da prédica

do vigário ao domingo - tudo isso compunha a arte de narrar de João
Grande ..." (MPM, p. 27); vencidas algumas nuances e diferenças,
como a que vai de fala a linguagem escrita, facilmente vemos que a

caracterização anterior poderia igualmente aplicar-se à arte de narrar
do próprio Nemésio - é, aliás, Óscar Lopes que destaca "a persegui-

ção à minúcia ambientar' como uma das marcas mais recorrentes do

estilo de Nemésio (3). Mas esse texto pode interessar-nos mais parti-

cularmente pela natureza de alguns comentários aí expressos e que,

prendendo-se com a peculiaridade da própria narrativa ouvida, talvez
possam ajudar a iluminar outras zonas da ficção de Nemésio ou, pelo

menos, encaminhar-nos para lá.

O primeiro desses comentários interrompe a evocação de João

Grande contando a história de Pedro Sem, "que teve e já nã tem",

para contrapor: "Mas nós preferíamos talvez as longas histórias
tristes de meninas perdidas e amadas, como a Donzela Teodora,

cativa de mouro e resgatada por um mercador de Túnis que viera
do reino da Hungria. A miséria do pobre homem, tão caridoso com

os fracos, tornava-nos pensativos. A abnegação da cacho pinha, sua

pupila e ai-jesus, fazia-nos esbugalhar os olhos

embaciados"(MPM, p.16).
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o segundo comentário, mais curto, verifica-se no contexto das

observações sobre Carlos Magno e os seus Doze Pares, história pesa-

da por força das "nicas geográficas e de miudezas de guerra" e a que

nem a arte de João Grande conseguia dar asas e agilidade. Mas aquilo

que nas aventuras de Roldão, Oliveiro e Ganelão mais parece provo-

car o desagrado de Mateus Queimado situa-se noutro ponto; repare-se

na observação: "Mal havia mulheres, o sol e o sal da vida" (MPM, p.

17).
Da manifestação de desapontamento que transparece na última

citação - tornado mais evidente até pela subsequente metaforiza-
ção de conotação positiva - ao resumo presente na primeira,

aquilo que, no conjunto, aí se inscreve é, creio eu, um olhar, uma

perspectiva sobre a Mulher, uma atitude de admiração (4) e onde é

possível ver já a aproximação a um universo feminino marcado

pela incidência do infortúnio e do sofrimento, de submissão tam-

bém (e basta pensar em expressões como "histórias tristes",
"meninas perdidas", "cativa de mouro", da citação inicial), mas

que um acto de abnegação redime e ilumina a uma outra luz.

Qualquer que seja o olhar que lancemos sobre o universo femi-
nino de Mau Tempo no Canal (5), ele terá de cruzar-se inevitavel-

mente com Margarida Dulmo, personagem cuja centralidade se

prende quer com o seu relevo no desenvolvimento da acção, com

o facto de ser através dela "que se tem uma visão crítica e um

juízo de valor sobre a totalidade do mundo que a rodeia" (6), quer

com a sua densidade interior, quer também com o seu estatuto de

"personagem de excepção", ao mesmo tempo próxima do contexto

social e humano que é o seu e suficientemente fora dele para poder
observá-lo de forma distanciada, lúcida e crítica.
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Personagem complexa, simultaneamente rebelde e frágil, instável

e indómita, tangível e material, não deixa de ser sintomático que, num

curto espaço de tempo, dela afirme Damião Serpa que "é mulher para

dar uma bofetada na cara a um qualquer destravado como você me

saiu" (p. 397) e depois, à própria Margarida: "é que você às vezes

nem parece ser deste mundo" (p. 409) - e em que, na sua ambiguida-

de, o segmento frásico "deste mundo" poderá entender-se, por um

lado, como referência à realidade material, concreta, da vida (por opo-

sição à imaterial, espiritual, dos mortos) e, por outro lado, ao contexto

restrito da sociedade da Horta.
Ora, é também por essa capacidade de afastar-se das contingências

e docírcunstancialismo do seu próprio meio, pela coragem de abordar

e afrontar a sua condição de mulher que Margarida se diferencia das

restantes personagens femininas de Mau Tempo no Canal. É no
decurso de um diálogo com Roberto Clark que melhor se revela esse

olhar crítico de Margarida, num discurso em que se cruzam a citação

e a denúncia de uma série de convenções e lugares-comuns sobre o

papel da mulher na sociedade:

-Talvez tenham razão, tio! Numa terra em que tudo

são heranças e negócios, o que vale uma rapariga? São os

vestidos, é o baile, é o dia de anos, um arraial a que se vai ...
Se eles já não têm a que se tornem, a gente não lhes pode

servir?! Sim ... é dispor; pois então! Eu sou uma espécie de

prédio que por acaso ficou livre. Muito mais deve um filho

"a seus progenitores" (não é assim que se diz?). Quanto

mais se é "firninha", como diz a Mariana do Pico. "As

fiminhas quérim-se im casa sessegadas, im riba do estra-
do." Já fiz a primeira comunhão, crismaram-me ... Vamos
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chegando à altura das flores de laranjeira( ...)

O tio creia que estas senhoras da Horta não sabem que

estão neste mundo senão quando a vida corre mal. Foram
criadas com tolices; não vivem senão para o Real Clube

Faialense e para as festas a bordo, quando vem uma esqua-

dra à Doca. Era a vida da mãe. (p. 178)

Escreve J.M. Bettencourt da Câmara: "Com ela [Margarida] põe-

se a natural questão da condição da mulher em sociedades tradicio-
nais" (7), o que é correcto, mas, mais do que isso, e recorrendo ao

jogo verbal, põe-se em questão a condição da mulher, tal como ela é

enunciada (e denunciada) no texto anteriormente citado. E num pro-

cesso de composição que privilegia o jogo de sombra e luz,

Margarida exigia uma realidade que lhe servisse de contracampo e,

por contraste, melhor evidenciasse o seu estatuto de personagem dife-
renciada, inquieta e insatisfeita, e desse sentido à sua função perturba-

dora e questionadora. É assim que Margarida se recorta e destaca
sobre o fundo de um universo de mulheres desapossadas de voz e de

vontade, submetidas ao peso das convenções e dos códigos sociais e

familiares, de que acabam por ser vítimas, acomodadas e resignadas.

Mulheres como Margarida Terra, Ana Silveira, Emília Garcia ou,
noutro plano, Catarina Dulmo e Henriqueta Garcia e, numa situação
limite, Cândia Furoa vivem, efectivamente, a diferentes níveis e por

razões diversas, aquilo a que poderíamos chamar uma segunda clau-

sura, para lá da clausura natural que as limitações do espaço insular

representam e proporcionam: simplesmente circunscritas ao mundo

fechado da casa, em cujo interior se "aninham", (o que traduz ainda

assim uma certa ideia de conforto, de segurança que não arrisca qual-

quer horizonte) ou, então, banidas e segregadas, à força desviadas do
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mundo exterior e remetidas ao interior da casa por castigo e em expia-

ção de culpas reais ou inexistentes.

É certo que, como refere José Martins Garcia, "estas personagens

reflectem em maior ou menor grau os condicionalismos geográficos,

sacio-económicas e culturais do meio que serve de pano de fundo ao

romance" (8) e esses condicionalismos de um meio mesquinho ou

"pequeno e acanhado" (9) acabam por trazer consequências à vida

destas personagens. Para lá disso, no entanto, parece notório o pro-
gressivo desvanecimento deste "sentido" geral, colectivo, em favor de

uma acentuação do drama particular de cada personagem, realçando
no seu percurso os sinais de um conflito entre vontade e destino e no

qual prevalece a presença de uma fatalidade inarredável, de uma infe-

licidade generalizada e "sem rosto", uma espécie de doença ou
"peste" - metáfora, aliás, de diversas realidades sociais e humanas.

Margarida Terra, Ana Silveira e Emília Garcia formam, dentro do

universo feminino de Mau Tempo no Canal um grupo particular em

que a desordem do adultério e, mais do que isso, as suas consequênci-

as constituem o factor comum aos seus destinos. Mas em circunstân-

cias totalmente distintas: Emília é apenas vítima de uma suspeita

("Levantara um falso testemunho" - reconhecerá Henriqueta, tardia-

mente; p. 97); Ana Silveira comete efectivamente adultério com
Charles Clark, cujo comportamento atinge Margarida Terra, levando-
a a expiar culpas que seguramente não cometeu - tudo isto pondo

em evidência o carácter irracional dessa infelicidade que atinge indis-

criminadamente o justo e o prevaricador e remetendo as três persona-

gens femininas a um idêntico destino de exclusão e enclausuramento,

a uma espécie de aniquilamento yu\:" prefigura a morte física. Daí que,

no texto, sejam reiteradas as referências à sua situação de mulheres
"emparedadas", fechadas numa torre, afastadas do olhar e do contacto
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públicos, socialmente remetidas à condição de "ernpestadas" e como

que portadoras de contágio.

Uma das estratégias narrativas de Mau Tempo no Canal passa pela

leitura dos acontecimentos do passado à luz de conhecimentos poste-

riores e de vivências entretanto ocorridas, adquirindo particular rele-

vo, neste processo, o ponto de vista das personagens, o modo como

elas re-avaliam a sua própria experiência e a história de outras perso-
nagens que com elas se relacionam; convirá, por isso, prestar alguma

atenção àquilo que sobre Ana Silveira, Margarida Terra e Emília

Garcia pensam e dizem alguns dos intervenientes na acção do roman-
ce.

Da mãe, guarda João Garcia a imagem recente mas difusa de

"uma estranha ... uma senhora que morava na Rua de D. Pedro V com

uma tia velha" (p. 122), embora sejam mais abundantes e minuciosas

as memórias recuperadas do tempo longínquo da infância, ainda que

não totalmente compreensíveis. Este distanciamento explicará talvez

a espécie de orfandade indolor de João Garcia e a ausência de um

juízo definido sobre a própria mãe, cuja absolvição passa, afinal, pelo
discurso de Nina, estranho em termos de sanguinidade, mas próximo

pela afectividade e pela compreensão que revela não apenas em rela-
ção a Emília, mas sobretudo no que respeita à mulher em geral. Só

bastante mais tarde, e num momento singular de desassombro ou, tal-

vez antes, de desabafo, perante o tio Jacinto ("deixe-me dizer-lhe isto

hoje! Nunca mais lhe falo em tal coisa" - p. 270), João Garcia chegará

a reconhecer a situação de injustiça e desumanidade a que a mãe fora
sujeita e volverá sobre ela um olhar compreensivo de quem sabe,
todavia, que tudo é já irremediável: "Morreu sem eu a ver, sem poder

beijar minha irmã ... desprezada como um cão! Paciência ... Acabou-
se." (p. 270) .
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Algo diferente se passa com Ana Silveira, cuja evocação pelo

filho Roberto traz, desde o início, marcas de outra profundidade e

envolvência, acentuando ainda a imagem, que se toma recorrente, de

mulheres vivas-mortas:

Lembrou-se da mãe metida desde os vinte e cinco anos

numa rua deserta da Horta, sem quase chegar às janelas

fechadas todo o dia, como se os moradores tivessem aban-

donado a casa ou houvesse peste. O seu manto faialense
levava-a à missa da manhã e raramente a uma loja. Morta
para a famílial, o seu lugar na frisa dos Silveiras oferecido

às amigas das irmãs nas premiêres de opereta ...(p. 142)

Na sua concisão, o fragmento anterior não deixa de revelar a segrega-

ção vivida por Ana Silveira, expulsa do seu território familiar de origem

(o "lugar na frisa" como símbolo também de um lugar afectivo, moral,
social), mas sem a contrapartida sequer do pleno acesso a esse outro terri-
tório dos Clarks, para que o adultério a empurrara: "escondida nas

Vinhas" (segundo Roberto, p. 215), "isolada como uma pestosa nas

Vinhas" (segundo Catarina, p. 293) - o que põe em evidência o seu esta-

tuto de marginalizada - nem na morte encontrará um espaço seu, pois

acabará por também não ser enterrada no jazigo dos Clarks ("não tinha ali
lugar" - reconhece Diogo).

Pelo seu significado, pela informação sobre as personagens e o

jogo dos seus inter-relacionamentos, deve referir-se aqui a carta de
Margarida Terra a Mateus Dulmo:

"Jesus-Maria-José. Horta, 16 de março de 1886.
Meu bom primo Matheus. - Muito agradecida pelos
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esforços que tens feito para que o Carlos tenha outra

conducta com a pobre Anna Silveira, porque realmente

para emparedada basto eu, e mais tu lembras-te o que

era a casa do tio Terra e aquella alegria d' outros tempos

em que tias e primas eramos umas pombas sem fel! Não

me consta que se fechasse a porta a alguem ou que os

vivos vivessem enterrados. (p. 158)

A carta interessa-nos, obviamente, por aquilo que revela da
consciência de Margarida Terra quanto ao seu destino de "ernpare-
dada", de enterrada em vida, tornado mais doloroso pelo confron-

to com a felicidade do passado; mas deve notar-se ainda como o

ponto de vista aqui expresso em relação a Ana Silveira se aproxi-

ma do de Roberto no fragmento atrás citado. Trata-se também de

reconhecer, embora sob diferente linguagem, a situação de reclu-
são e de "morte" e, mais do que isso, admitir que a infelicidade
acaba, afinal, por igualar duas mulheres à partida rivais; o adjecti-

vo "pobre" traduz o reconhecimento dessa infelicidade que os

"esforços" de Mateus Dulmo, por sua vez, tentam suavizar, não
devendo estes ser desligados da opinião que, noutro lugar, ele

exprime sobre Ana Silveira: "Ali dormira também meses e meses
a mãe de Roberto, a pobre Ana Silveira ... E a ideia daquela falta
de escrúpulo de Charles Clark, fazendo deitar uma amante inocen-

te e irresponsável na sua cama de casado ..." (p. 260, sublinhados
meus).

Esta solidariedade ou, pelo menos, compreensão de Margarida

Terra para com Ana Silveira poderá por certo articular-se com a
atitude, aqui evidenciada, de despojamento e abnegação de quem

chama a si as culpas colectivas e voluntariamente se oferece como
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vítima expiatória, em troca da harmonia familiar.

Ao longo de Mau Tempo no Canal são diversas as vozes que

comentam o destino de Margarida Terra: "bonita e infeliz"
(Catarina, p. 293), "tão pouco feliz" (Carolina Amélia, p. 108),

vítima de um "isolamento estúpido" (Mateus, p. 156) - são ape-

nas alguns dos exemplos possíveis. Mas só Margarida Dulmo tem

a perspicácia e a sensibilidade bastantes para entrever quanto de

expiatório e sacrificial marcara a atitude da avó, detectável na
carta em causa. É durante a permanência em S. Jorge (e a lentidão

do tempo decorrido nesta ilha permite a decifração e a revelação
de tanto acontecimento anterior) que Margarida deixa, finalmente,
transparecer a impressão causada pela leitura da carta da avó, tem-

pos antes: "Uma queixa fidalga, indefinida saía daquelas linhas tão

bem caligrafadas, tão femininas na descrição dos pequeninos pas-
sos de uma vida reclusa e monótona (...) e a atitude fantástica, que

cheirava a altar e a martírio, diante dos amores do marido com a

"pobre Ana Silveira" (p. 364, sublinhados meus). Perspicácia de

Margarida ou perversidade do Destino que já lhe põe perante o

olhar, sem, todavia, lho dar a entender, aquele que será o seu pró-

prio destino de mulher também condenada a sacrificar-se, na linha,

aliás, de toda uma cadeia de hereditariedade fatal a estabelecer-se
entre Margarida Terra e a neta Margarida Dulmo, que acabará

prescindindo de si e dos seus projectos, em nome da estabilidade

financeira da família. De resto, a aceitação e o desprendimento

que O sacrifício pressupõe ocorrem ainda no final da carta de

Margarida Terra: "a gente não é infeliz de todo em todo senão

quando quer. Pois não é verdade que um pouco de paciência ajuda
tanto?" (p. 159) - confissão de cujo tom parecem ouvir-se os
ecos na conversa final entre Margarida e Damião Serpa (p. 406).
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A existência de diversas opiniões cruzadas constitui um dos pro-

cessos em evidência na aproximação a estas personagens femininas

de Mau Tempo no Canal e na compreensão dos seus destinos e dra-

mas; a multiplicação dessas vozes permite, por um lado, a confirma-

ção e a acentuação da crueza desse mesmo destino e traduzem a pro-

ximidade de Nemésio em relação a este universo feminino de sofri-

mento, apagado e mudo, mas que a expiação e a nobreza de atitudes

dignificam e sublimam; essa mesma pluralidade de vozes estabelece,
por outro lado, uma rede miúda de complacências e cumplicidades, de

sentimentos e de afectos que favorecem o tom de tolerância e compre-
ensão, de desculpabilização até dos desvios, que se faz notar no

romance de Nemésio.

Poder-se-á talvez perguntar se o olhar compreensivo que é lança-
do sobre estas três personagens não virá marcado por uma realidade

(e uma distância) como a morte, que dilui arestas e tudo harmoniza
(Iü). a resposta correcta a esta pergunta só será viável com a análise

do que se passa em relação a outras mulheres cercadas: Catarina,

Henriqueta e Cândia Furoa.

Urbano Bettencourt
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Notas

(*) O subtítulo fica a dever-se, suponho, à sugestão de um artigo de António Valdemar

sobre Nemésio, "O homem cercado" (Diário de Noticias, 30/3/78), que, por sua vez, decor-

ria da exclamação angustiada ouvida ao escritor já na fase terminal da vida.

I - Lanço mão de uma designação que me ocorre por aproximação à de duplo líri-

co com que Nemésio se refere a O Bicho Harmonioso, no Prefácio à I.' edição de

Poesia (1935-1940), Liv. Bertrand, 1961.

José Martins Garcia designa Mateus Queimado quer como heteránimo, quer como

narrador interposto (veja-se Vi/orino Nemésio - à luz do Verbo, Lisboa, Ed. Vega,

1989,pp. 74e 181).

2 - Este jogo de desdobramentos já fora assinalado por António Manuel B.

Machado Pires no seu ensaio "O Mito de Monsieur Queimado - Uma Imagem Mítica

dos Açores", in Conhecimento dos Açores através da Literatura (Comunicações apre-

sentadas na IX Semana de Estudos dos Açores, Angra do Heroísmo, Instituto Açoriano

de Cultura, 1988, p. 88.

3 - Óscar Lopes, Entre Fialho e Nemésio, 2 vols., Lisboa, IN-CM,1987, p. 763.

4 - Por várias vezes se refere José Martins Garcia à "veneração" de Nemésio pela

mulher; ob. cit. pp. 46 e 95.

5 - No presente trabalho utilizou-se a 8: edição de Mau Tempo no Canal, Venda

Nova, Livraria Bertrand, 1988, para a qual remeterão todas as indicações de página.

6 - Maria Lúcia Lepecki, "Sobre Mau Tempo no Canal" in Críticas sobre Yitorino

Nemésio, Lisboa, Livraria Bertrand, 1974, p. 168.

7 - J. M. Bettencourt da Câmara, Sobre Mau Tempo no Canal, Ponta Delgada,
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Signo, 1990, p. 17.

8 - Ob. cit. p. 95.

9 - A distinção entre os dois termos pertence ao escritor caboverdeano Manuel

Lopes, Os meios pequenos e a cultura, Horta, 1951, p. 54.

10 - Repare-se que mesmo Ângelo Garcia acaba por absolver a cunhada Emília, na

carta que escreve ao sobrinho João: "Tua infeliz Mãe falleceu da peste.( ...) não devemos

querer mal a quem já lá está à nossa espera e teve a sua cruz bem pesada para desconto dos

seus pecados.( ...) Acredita que tudo o que se passou cá em nossa casa n'outros tempos não

foi por culpa nossa nem talvez de minha cunhada, são signas."(p. 121).





MAU TEMPO NO CANAL:
ORGANjZAÇÃO DO ESPAÇO E

DINAMICA NARRATIVA

por Paulo Meneses

" Uma espécie de embriaguez do isolamento impregna a alma e

os actos de todo o ilhéu, estrutura-lhe o espírito e procura uma fórmu-

la quase religiosa de convívio com quem não teve a fortuna de nascer,

como o logos, na água. [...l.
"[...l. Como homens, estamos soldados historicamente ao povo de

onde viemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que sol-

tam da própria entranha uma substância que nos penetra."( 1)

Configurando Mau Tempo no Canal um universo narrativo cuja

vitalidade se alimenta de uma bem urdida evocação da conflitualida-

de, latente ou manifesta, que, entre a segunda e a terceira décadas do

nosso século, atingem os mais lídimos representantes da estratigrafia
social açoriana, natural se torna que a experiência da açorianidade,

entendida como um lento mas profundo processo de inteorização

daquela espécie de embriaguez do isolamento de que nos fala

Nemésio, se dissemine pelos diversos componentes da história(2)

deste notável produto da sua arte narrativa. É esta a razão por que nos

propomos determinar, mediante a sua descrição, análise e interpreta-
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ção, a presença deste quid islenho num dos domínios do complexo

universo ficcional modelado pelo narrador de Mau Tempo no Canal

- o do espaço em que ocorrem as diversas acções praticadas e acon-

tecimentos experimentados pelas personagens nemesianas.
~rendo-se eficaz. a abordagem de um texto narrativo literário,

qualquer que seja a modalidade genológica sob que se apresente, con-
duz-nos necessariamente à consideração da complexa teia de indisso-

ciáveis relações entre a diegese e o discurso (3) que a actualiza, já que

dessas relações defluem não apenas o maior ou menor grau de simpa-

tia do narrador pela matéria da sua narração, mas ainda o nível de

intimidade com que o leitor reconstruirá, mediante o acto de que é
protagonista, o universo de ficção que qualquer texto narrativo literá-
rio sempre convoca e conforma. Neste quadro conceptual, Mau
Tempo no Canal, enquanto projecto de comunicação narrativa, confi-
gura-se macrotextualmente como uma romance omnisciente (4), ou

seja, como um romance cujo narrador--entidade que supedita os ele-

mentos constitutivos do universo ficcional actualizado pela sua voz

narrativa - pressupõe a cooperação de um leitor empirico que facil-
mente se identifique com o leitor implicado a que o seu acto narrativo
vai dando corpo, a saber, um leitor disponível para ser iniciado no

conhecimento dos meandros das coordenadas espácio-temporais que

delimitam o âmbito e o sentido dos gestos e das falas, das atitudes e

das acções com que os agentes da narrativa vão construindo quer o
seu mundo pessoal, quer as relações, de natureza conjuntiva e/ou dis-

juntiva, que sustentam com o mundo dos outros.

Apresentando-se o romance de Vitorino Nemésio globalmente
dominado por uma situação de comunicação narrativa autorial (5),

lógico nos parece que o seu narrador, na justa medida em que não

recusa a condição de entidade omnisciente, se nos apresente como um
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exímio conhecedor das várias dimensões - a física e a psico-social

- do espaço que envolve, condiciona e dá consistência à vida das

suas personagens. Por que a história deste romance tem as ilhas açori-

anas do grupo central, no primeiro quartel do nosso século, como

principais coordenadas diegéticas (Faial: a Quinta dos Dulmos, no

Pasteleiro; o Granel, antiga residência dos Clark e actual escritório da

firma, onde, de resto, se irá aboletar Robert Clark, filho natural do

velho Clark; as Quintas da Ribeira dos Flamengos e da Canada dos

Fetos, ambas pertença de Januário Garcia. Pico: Vila da Madalena,

junto ao Canal; Pedra da Burra, casa e vinha dos Dulmos; Campo
Raso, varadouro das baleeiras da Clark & Sons. S. Jorge: a fuma
onde se abrigam os baleeiros arribados; casa do Barão da Urzelina;

Vilas das Velas e da Calheta.Terceira: praça de touros de S. João), o

seu potencial leitor vê-se confrontado com a incontomável mas privi-

legiada necessidade de seguir um "roteiro" geo-humano e cultural

esteticamente delineado, não raro tocado por uma quase beatífica ati-

tude de emoção lírica do narrador ante os mistérios "ostentados" pelo

mundo que paulatinamente vai configurando.

Relembremos, pois, essa história: o romance de Nemésio con-
forma-se, grosso modo, como um complexo quadro da vivência

quotidiana, entre a segunda e a terceira décadas deste século, de

duas famílias da cidade da Horta em declarado conflito - a dos
Clark Dulmo, resultado de uma típica simbiose entre a aristocracia

decadente e a alta burguesia, e a dos Garcia, gente de média bur-

guesia, marcada por um percurso ascencional recente, não logrado

ainda no reconhecimento social a que aspira. Do nuc1eo seminal

de causas que determinam a conflitualidade entre Dulmos e

Garcias - o desmoronamento financeiro dos Clark Dulmo, dada a

ruinosa administração do património familiar por parte de Diogo
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Dulmo, a costela aristocratizante do clã, e o considerável pecúlio

que, por obra do patriarca Januário, os Garcias vão arrecadando-

desembocam os vários fios de relevância ora mais central ora mais

colateral, com que o narrador vai tecendo o mundo narrado: o
"desencontrado" encontro entre Margarida Clark Dulmo e João
Garcia; o itinerário da decadência dos Clark Dulmo e da ascensão

dos Garcia; a teia de relações humanas e sociais que envolve cada

uma das famílias; o processo da gradual construção dessa tão fas-

cinante quão enigmática personagem que é Margarida, e, acima de

tudo, a modelização literária de um espaço ilhéu, na sua sinuosida-
de física como na sua diversidade humana e complexidade social,
que não se limite ao estatuto de um tópico locus amoenus mas
antes se institua como força determinante do destino e dos cami-

nhos trilhados por cada uma destas famílias (lembro tão-só: a pre-

sença do Canal como uma constante no percurso existencial de

Margarida; a natureza das relações humanas que ligam Margarida

aos criados de sua casa, Manuel da Bana em particular, e aos des-
temidos baleeiros do Pico; a condição dialéctica, claramente vis-
lumbrada por Nemésio/Mateus Queimado (6) e abertamente assu-

mida por Margarida, dos vínculos que ligam o ilhéu à ilha - a

dorida, por que permanente, oscilação entre a vigorosa energia das

raízes que o prendem e o irreprimível apelo ao dobrar do "cabo"

que é o curto horizonte da ilha).
A ilha, espaço fechado e limitativo por natureza (7), dá entrada no

romance de Nemésio antes do próprio começo da diegese, ora sob a
forma da subtil alusão que ecoa no seu título, ora mediante a directa

convocação, no espaço reservado às epígrafes, da particular sensibili-

dade com que o olhar de Raul Brandão havia sintetizado o efeito das

ilhas sobre quem delas se aproxima
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"J á percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as com-

pleta é a ilha que está em frente - o Corvo as Flores, Faial o
Pico, o Pico S. Jorge, S. Jorge a Terceira e a Graciosa ..." (8),

panorama este que define por excelência a relação física entre as ilhas

do grupo central, exactamente aquelas que delimitam o espaço diegé-

tico de Mau Tempo no Canal.

Ora, este cúmplice e surpreendente "enamoramento" das ilhas

entre si não impressionou menos o olhar do narrador nemesiano do
que comovera a plástica retina de Raul Brandão, facto que intensa-
mente se repercute no modo como este peculiar fenómeno de espacia-
lidade motiva um sem número de grandes planos, relativos não só às

incidências do olhar implicadas pelo confronto Faial/Pico, mas tam-

bém ao deslumbrante, todavia não raro ominoso, miradouro que, fren-

te ao Pico, S. Jorge parece ser. Atentemos em alguns deles:

i) "Das janelas do "calhau" descobria-se o canal e o Pico (a

cidade era um camarote de frente para aquele palco de todo o
ano)." (61);

ii) "Ao entardecer os campos enchiam-se de neblina, o Pico
ficava baço e monumental nas águas." (131);

iii) "Era uma tarde de Abril. O Pico estava com o cabeço

roxo, cortado de uma nuvem cinzenta." (150);

iv) "E o Pico sem tirar o seu capote-e-capelo das tardes

acinzentadas, em que parece haver fios entre as nuvens e os
nervos." (163) <->" Um céu de algodão sujo tolda o arqui-
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pélago das nove ilhas; o "mormaço" apaga os contornos do

mar e da terra, e, amolecendo os pastos à custa da pele do

proprietário e do pastor, dilui e arrasta as vontades, dá a

homens e a coisas uma doença quase de alma, a que os

ingleses, médicos do bem-estar, puseram uma etiqueta
como quem descobre uma planta nova neste mundo seco e

velho: azorean torpor" (388);

v) Agora que o Funchal, quase a chegar à Calheta,

apesar da sua fraca tonelagem (pouco maior que um
ferry-boat), garantia a passagem do Canal de S. Jorge

com qualquer tempo; agora que tudo estava consumado e
perdido [Roberto havia sucumbido ao flagelo da peste], é
que o céu se punha azul e branco, o mar de uma
calma de escárnio, o Pico lilás, episcopal, como para
uma missa de festa!" (377).

A leitura atenta destes fragmentos textuais, desde que não os isole
do contexto semântico-pragmático em que se inserem, desvendará,

para além do lírico (9) canto de louvor à incontomável imponência da

montanha sagrada, uma rede de sinais susceptíveis de se configura-

rem como aquilo a que José Martins Garcia, ao falar da linguagem de
Nemésio, designou de universo de presságios (10). É que à essência

islenha de uma Margarida Clark Dulmo ou de um João Garcia, este

tomado de uma abúlica ligação às raízes e aquela dominada pelo

inquietante perscrutar do horizonte, não parece ser estranha a presen-

ça sobranceira, já grave já festiva, do Pico face ao Faia\. Confirma-o

João Garcia na clarividente justificação, ante Margarida e Roberto

Clark, da sua persistente e solitária demanda do Pasteleiro
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" O Pasteleiro é "a volta dos tristes" do Faial... Bastam uns

meses longe para a gente ter saudades disto. Sempre que

chego, gosto de ir ver se o Pico ainda está no seu lugar. .."

(136),
e ratifica-o variadas vezes Margarida, mas de modo particular nos

capítulos XXII ("4.° Nocturno (Lento) ") e XXIII ("Fogo"): neste últi-

mo, Margarida contempla, do Pico, o incêndio que, na Horta, devora

a casa de Januário Garcia (261-62), enquanto naquele a mesma

Margarida e seu tio Roberto Clark, com quem se encontrava na Pedra
da Burra, onde Manuel Bana jazia já com o mal da peste, se sentem
atraídos pelos pontos luminosos que, noite já cerrada, teimam em acu-
sar uma Horta ainda com vida (246-48). É que ambos os momentos se

fazem ecoar em alguns dos vectores semânticos que mais directamen-

te contribuem para a construção de sentidos neste romance: por um

lado, o fogo, aqui distante mas intenso clarão, converter-se-á, no capí-

tulo subsequente ("O Rescaldo"), num rude golpe sobre a arrogância
e a desmedida ambição de Januário Garcia; por outro, a oposição
entre o cepticismo de Roberto Clark e a enraizada crença do velho

Charles, comungada pela neta Margarida, quanto ao facto de, do

Pasteleiro, ser bem visível a Casa da Burra, não deixa de concorrer

para o desenho da latente tensão entre a velha cepa dos Clark e os
sinais da degenerescência trazida pelos Dulmos, de que o corpo enfer-

mo de Manuel Bana se constitui, ante o olhar e a intimidade de

Margarida, como um inequívoco análogo:

" No seu corpo inscrevia-se toda a decadência dos Dulmos,

à medida que o pai ia despedindo o pessoal da quinta e da

lavoira e Manuel Bana chamava a si as atribuições do pastor,
do cocheiro, do criado de mesa, e até dos trolhas. A sua véstia
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de cotim tinha a dobra da calça esbeiçada, o chapéu de aba

larga a copa rota. Ele é que não. Firme e rijo, oferecia às des-

graças dos patrões e às suas próprias a lábia dos seus ditos, a
manha escondida no bigode agora murcho da febre e a mão

patuda: "Vaso ruim nã quebra ..." "Ê cá, o qu'agarro é meu!"

(250).

o relevo concedido pelo narrador nemesiano ao espaço ilhéu
transcorre ainda das relações que com esse espaço sustentam algumas

das personagens do romance, Margarida e João Garcia em particular.
Esta envolvência das personagens pelo espaço encontra na chamada
focalização interna o dispositivo discursivo que melhor a actualiza ao

nível da superfície textual. Com efeito, este processo de actualização

discursiva propicia uma gradual aproximação do leitor à personagem
(seu enquadramento espacio-temporal, seus actos mentais e/ou físi-
cos, etc.), mediante a progressiva colagem da voz Elonarrado r à voz

da personagem, que, na sua formulação mais extrema - o discurso

indirecto livre (11) -, conduz o leitor à ilusão de uma percepção

directa, não mediada, das personagens e dos objectos focalizados ou

dos acontecimentos narrados.

No contexto de Mau Tempo no Canal, o recurso ao mecanismo
discursivo da focalização interna coaduna-se em pleno com a função

textual específica dos segmentos narrativos cuja discursivização regu-
la. Com efeito, sendo tais segmentos destinados a dar conta do efeito

de determinados acidentes físicos sobre a interioridade de persona-

gens como Margarida e João Garcia, pertinente se nos afigura que,

temporariamente, o narrador se desvincule do aperspectivismo ineren-

te à atitude narrativa autorial, assim se aproximando do perspectivis-
mo que o olhar e os actos mentais e/ou verbais das personagens pare-
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cem garantir (12). Como são abundantes os segmentos narrativos

desta natureza, procederei apenas ao exame de um reduzido número
de "amostras" (13).

Comecemos, pois, por Margarida. A esta luz, é o capítulo XXX ("5.°

Nocturno (Numa Fuma)") um dos mais eloquentes do romance. Nele

surge-nos, com efeito, Margarida Dulmo em toda a sua complexidade,

vale dizer, como figuração do ilhéu consciente da sua condição de ser
dilematicamente repartido entre o apelo da mãe-ilha e o natural desejo da

quebra das amarras. Ao longo deste capítulo, entra o leitor em contacto

com o "rescaldo" da aventura em que, no capítulo anterior, se embrenhara
Margarida: a inesperada partida, em bote de baleeiros, para a caça ao

cachalote, que, mau grado o imprevisto desfecho - um imprevisto que

vigorosamente a empurra para o seio da família de André Barreto, que
virá a desposar -, não deixa de evidenciar as duas atitudes comporta-

mentais que mais eficazmente concorrem para o esboço do seu perfil de

heroína do romance, a saber: o irónico e saudável distanciamento das

convenções sociais vigentes e o destemor com que enfrenta o desafio

representado pela perseguição movida ao agigantado mamífero. O "res-

caldo" dessa viagem - prelúdio daquela com que sempre sonhara

mas que tarda em concretizar-se? -, dizíamos, traduziu-se no arribar

dos baleeiros à costa jorgense de Ponta Ruiva e no facto de aí, numa
fuma, ter Margarida sido obrigada a pernoitar, o que não foi sem conse-

quências, na justa medida em que tomou o ensejo para re-ver a natureza

dos fios que a ligavam ao espaço ilhéu - uma natureza que se revela
acrimoniosa quando relativa ao espaço social da Horta

"O que havia de ser dela? .. Que pensaria a família?, a cidade
alarmada (um escândalol)? .. dez ... vinte binóculos assestados das

traseiras da rua do Mar e dos altos da Horta sobre o Canal de São
Jorge ...?
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E ali sentada na pedra, com a face no punho esquerdo -

sintoma de "veneta" -, Margarida tinha um prazer doentio em

descobrir os gestos alvissareiros das lambisgóias das "torri-
nhas", todo o aflorar do vasto sistema mexeriqueiro da Horta

ao seu Sector Nordeste de Observação Marítima ... E surpreen-

dia-se a inventar: "Ah, menina!, tu não queres ver que a Bida

Dulmo perdeu o juízo!? Imagina que se meteu num bote, sozi-

nha com os homens, à baleia!. .." (313),

porém abnegada e afectuosa sempre que remete para a figura do bale-
eiro picoense (321) ou para a genuidade da ilha-mãe e das suas gentes

"O Pico estirava no negrume a sua enorme massa de lavas,

que o dia costumava pintar docemente de lilás e de azul. Uma

ou outra luzinha acusava agora na costa e nas vertentes da

montanha as calhetas adormecidas, a porta de um botequim, a

janela de algum pescador doente ou de um sr. Laurianino da
Terra Alta ou de Santo Amaro, entretido a fazer as contas do

vinho, da fruta e da lenha, à mesa patriarcal, com a ponta da

coberta arredada. O Pico era aquilo: aquela Terra Santa aproa-

da a Sueste e carregada de vinhas, de baldios, de barcos-de-

boca-aberta, de bofage e de iscalho de baleia, com gentinha

ainda a pé, mães ainda firmes e belas para lá do oitavo filho,
velhos com barba de metro, rapazes prontos para uma cana de

leme ou para um báculo de bispo no Padroado do Oriente e

felizes com qualquer dos destinos ...- tudo isto debaixo de

3000 metros de "mistério" coroados de uma agulha de neve ...

E o Faial, em frente da grande curva que a costa da ilha sagra-

da começava a descrever à altura da Ponta Cabrita, e que ia
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morrer do outro lado, adiante do Espartel, no esboço de penín-

sula onde ficava São Mateus, aparecia baixo, negro, picado

dos seus faróis e semáforos de terra cosmopolita, mas também

carregado de uma humanidade pachorrenta e pobre, que con-
servava a sua fala e as suas coisinhas "semenos" nos montes

de cárdife dos depósitos da FA YAL COAL & SUPPLY C."

LTD e de BENSAÚDE & CO.'S COALING STATION, e nas

cifras do cabo das três línguas." (314-15).

Depois de Margarida, João Garcia e as suas rondas para os lados
do Pasteleiro, habitat dos Dulmos (capítulo VIII: "Schermo"), tudo
em plano de pormenor:

"Era a terceira vez que João Garcia dava aquela volta da tarde,

desde que chegara de Lisboa. Descia a calçadinha da travessa até

à rua do Mar, passava ao largo do granel do Clark agora de jane-

las abertas, e, [...], tomava o caminho do Pasteleiro. À altura da

venda do Escoto começava a ver-se a quinta dos Dulmos ao
longe: primeiro as araucárias e os cedros tapando os tectos, depois
as janelas da casa, que o pôr do sol, dos lados das Flores, alaranja-

va e dividia. Nada de Margarida! João Garcia percebera uma vez

um movimento de vestidos ao canto da varanda, mas logo ficaram

as cadeiras na posição da conversa e um murmúrio de vozes per-

didas para dentro dos salões. Passava rente ao muro e via a sineta
e a corda, o portão mal calçado, Cecília pedalando no triciclo, o

pátio imenso à roda da araucária, que estampava o renquezinho

das últimas folhas nq céu. João Garcia quase não desviava a vista

da tira do caminho, o coração apertava-se até lhe paracer já sem

sangue. Que teria acontecido para que Margarida não viesse nem
uma vez ao muro?
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Mas então aquela despedida por carta era a sério? O tes-
tamento enviado enfim a Margarida, abrindo-lhe a alma e
entregando-lha como uma flor que ainda leva o sacão que a
separava da haste - nada daquilo valera?" (127-28).

O amor a Margarida impelia-o para o circuito do Pasteleiro.

Todavia, um incontornável e intransponível muro(14) (pp.47 e
51), coadjuvado pela congénita impotência de João Garcia ante as
resistências que a qualquer percurso existencial sempre são ofere-
cidas (p. 183: "Mas a coragem que lhe vinha na ausência dela
[Margarida], de volta dos inúteis e tristes passeios do Pasteleiro,
caía, em a vendo perto, como uma bandeira molhada, na tarde de
um arraial estragado pela chuva."), repele-o impiedosamente. cor-
tande cerce qualquer possibilidade de conversão deste amor-proi-
bido em mecanismo de erosão da conflitualidade que opõe os
Dulmos aos Garcias. E nem o assomo de um sinal de rebeldia con-
tra Margarida. vale dizer contra os Dulmos, lhe é permitido. tão
inerme se mostra na reacção aos ditames do destino:

"Mas agora o seu desejo era arredar para longe a presença
de Margarida, considerar a quinta dos Dulmos como um
puro acidente do terreno, com vinha e com cedros cartográ-
ficos, uma casa erma em que se instalasse de repente um
posto de observação sobre a esquadra inimiga." (197).

O muro da quinta dos Dulmos esconde forças de atracção e de
retracção que João Garcia não sabe - não pode? - entender, e às
quais não sabe - não pode? - responder.
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Em suas reflexões sobre a arte do romance, Nemésio equaciona

um duplo problema levantado pelo cultivo deste afortunado gênero

narrativo - o da universalidade (15) dos mundos ficcionais a que dá

vida, e o da sua íntima relação com a problemática da existência (16).

No Mau Tempo no Canal, o seu romance, resolve-o em conformidade

com a doutrina que explanara, na justa medida em que o facto de ele-

ger as ilhas do triângulo para palco da sua diegese não o aprisiona ao

estatuto do romance regionalista, antes o abre a uma universalidade
de significação, para cuja densidade semântico-pragmática concorre a

peculiar modelização literária de uma orgânica espacial que labirinti-

camente condiciona o gesto e os actos verbais e mentais dos agentes

da narrativa, bem como as suas reacções aos acontecimentos narrati-

vos em que, directa ou indirectamente, se vêem envolvidos.

Ao espaço, sustenta Seymour Chatman, cabe primordialmente a
função de criar um clima (17). Mau Tempo no Canal ilustra quase

graficamente as virtualidades operativas desta categoria dos textos

narrativos. A ponto de interditar o seu esquecimento a qualquer pro-

posta de construção does) sentido(s) deste romance que se queira tex-
tualmente caucionada.

Paulo Meneses
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Notas

I - Vitorino Nemésio. "Açorianidade". ln Maria Margarida Maia Gouveia (org.).

Vitorino Nemésio. Estudo e Antologia. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua

Portuguesa, 1986, pp.401-02 [401].

2 - Sigo, aqui, a terminologia de Seymour Chatman, na sua sólida reelaboração e

síntese do legado da narratologia de matriz estruturalista (Story and Diseourse.

Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca-London: Cornell University Press,

1978, caps.: 2 e 3, e diagrama da p. 267). Aí, Chatman dá conta de dois grupos de com-

ponentes da história de qualquer texto narrativo, verbal/literário ou não: o dos eventos

(núcleos/catálises, acções/acontecimentos) e o dos existentes (personagens e ambiênci-

as I"setting"). Assinalo ainda o facto de partilhar a distinção genettiana entre história,

no sentido de encadeamento, por vezes mesmo de mera sucessão de acções e/ou de

acontecimentos, e diegese, entendida como universo espácio-temporal configurado pela

narrativa (Gerard Genette. Palimpsestes. La Littérature au Seconde Degré. Paris:

Éditions du Seuil, 1982, pp. 341-42).

3 - Horst Ruthrof, ao abordar, a partir dos pressupostos teóricos e dos instrumentos

analíticos da fenomenologia, a operação de construção da narrativa levada a cabo pelo

leitor (The Reader's Construction of Narrative. London-Boston-Henley: Routledge &

Kegan Paul, 1981), reconverte a díade genettiana na tríade processo de apresentação

(de um mundo)-mul1do apresentado-leitor (elemento integrante do processo de apre-

sentação, juntamente com o narradori, cuja funcionalidade na construção da narrativa

é encarada e descrita nos seguintes termos: "In its multiple dynamic appearence in

narrative art, the inter-relationship between process, world and reader as forms of

diminishing and increasing control constitute a true structure in Piaget's sense. In

any narrative, they are construed as a tightly interdependent and coherent whole

whose parts do not operate in isolation; their constrution in different narratives

displays a transformational dynamic; and together they are experienced by the

reader as a self-sufficient, self-regulating system." (125).
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4 - Sobre a chamada narrativa omnisciente, que pode assumir formas diversifica-

das, Ruthorf realça o facto de qualquer uma das suas modalidades nos colocar ante uma

narrativa em que "between an all-knowing narrator who moves effortlessly between the

spheres of mental and physical acts and events, the spatio-temporally unrestricted

world and mental processes of its personae, and the reader who is permitted to share

that knowledge there also exists a recognisable structure of interdependence. By means

of suspended information, linkages, explanation, and interpretation of presented world

the clairvoyant speaker of the narratíve guides the reader's construction to his own and

in 50 doing defines hirn as someone who is being introduced to some knowledge

beyond his ken: an initiate."(128)

5 - Recorro à terminologia de Franz K. Stanzel (A Theory of Narrative. Cambridge:

C. U. P., 1984, pp.79-11O [90]), bem como ao uso particular que dela faz Lubomír

Dolezel C'Trutb and Authenticity in Narrative", in Poetics Today, 1:4 (1980), pp.7-25),

ao referir-se ao carácter automático eco-natural dafiabilidade do Er-form narrator.

6 - Vitorino Nemésio. Corsário das Ilhas (Amadora: Bertrand, 2 1983). Trata-se da

crónica "Isolamento": Solidão de Ilha", pp. 67-72.

7 - Ricardo Gu1l6n (Espacio y Novela. Barcelona: Antonio Bosch, 1980), referin-

do-se às ilhas como espaços ficcionais, observa: "Las islas son formas naturales deI cír-

culo, macrocosmos de la figura simbólica característica de la separación y la incornuni-

cación [... I" (28).

8 - Raul Brandão. As Ilhas desconhecidas. Apud Vitorino Nemésio. Mau Tempo 110

Canal. Amadora: Bertrand, J 1980, p. 42. A página é, doravante, a indicada parentetica-

mente no corpo do texto principal.

9 - Penetram nos fragmentos transcritos alguns dos traços distintivos do modo líri-

co, a saber: i) a imobilização temporal da "porção de matéria" observada e descrita; ii)

a apresentação dessa "porção de matéria" como resultado da sua apreensão subjectiva
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pelo "eu" do narrador, e iii) a reiteração, não isenta de uma certa força semântica e

pragmática, de alguns dos lexemas elou sintagmas veiculadores da "feição" com que,

frente ao Faial, a S. Jorge e ao leitor, o Pico se apresenta.

10 - Vitorino Nemésio. A Obra e o Homem. Lisboa: Areádia, 1978. Aí se pode-

rá ler, na p. 107: "A linguagem de Vitorino Nemésio constitui um caso de saturação

de intencional idade. Poeta do exterior e do interior, a sua "paisagem" é, quando

física, um problema psíquico e, quando psíquica, um vaivém de maré. Por idênticas

razões, o descritivismo de Nemésio é a justificação das características das persona-

gens, e a análise psicológica destas uma complexa malha relacionada com o mundo

circundante. "

1I - O discurso indirecto livre caracteriza-se sobretudo pelo duplo olhar - o do

narrador e o da personagem - que sobre as personagens, os objectos ou os aconteci-

mentos narrativos recai, como bem elucida Franz Stanzel: "Most of the Iiterary expla-

nations of free indirect style today, agree in assuming that the essence of free indirect

style Iies in the dual view of the events from lhe perspective of the narrator and from

that of a fictional character." (A Theory of Narrative, p. J9J).

12 - Cf. Franz Stanzel. A Theory of Narrative, pp.1 I 1-40, dedicadas ao binómio

perspectiva interna-perspectiva externa.

13 - Outros exemplos encontrará o leitor nas pp.: 148-49,213-14,313-23,363-65,

369-73 e 416-17 (para Margarida); 127-30, 167-73, e 198-200 (João Garcia); 134-35

(Roberto Clark), e 90-91 (confronto Margarida/João Garcia).

14 - "Sobre a obra romanesca de Vitorino Nemésio", finíssima leitura dedicada

por José Martins Garcia a Nemésio narrador (Para uma Literatura Açoriana. Ponta

Delgada: Universidade dos Açores, 1987, pp.83-97), adverte-nos das valências

sernióticas de um muro ficcionalmente considerado: "Um muro, enquadrado num

universo romanesco, pode transpor-se graças ao mais simples dos gestos; mas esse
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mesmo muro, nesse mesmo universo romanesco, pode constituir, a um nível mais

profundo, o obstáculo inarredável, o interdito invisível." (83).

15 - "O Problema do Romance" (1946), in Margarida Maia Gouveia (org.).

Yitorino NemÚio. Estudo e Antologia, pp.4416-19, onde se pode ler: "O problema da

universalidade novelística não se põe em função da prévia notoriedade da matéria con-

tada. A própria obscuridade dos meios e dos agentes da acção ficta pode servir de estí-

mulo à atenção receptiva da leitura, dobrar o interesse da acção para o leitor que é con-

vidado." (417).

16 - "Romance, Existência e Visão do Mundo" (1964), in Margarida Maia Gouveia

(org.). Vitorino Nemésio. Estudo e Antologia, pp. 420-32. Aí se observa que "o nosso

ambiente integra a nossa existência, pelo menos como o lugar onde ela ocorre." (421).

17 - Story and Discourse, p. 141.





por Rosa Simas

A PÉROLA NEMESIANA

Quando Vitorino Nemésio escreveu e publicou o seu célebre
romance Mau Tempo no Canal, o romance que hoje evocamos e cele-
bramos, a situação da mulher açoriana era muito diferente da que se

vive actualmente, As diferenças que hoje se verificam, viajam do

exterior para cá e residem em todos os aspectos da vida: desde a

roupa ao comportamento dentro da família e com amigos e amigas;

desde a escolaridade a perspectivas sobre o mundo e a vida; desde o
emprego ao poder de compra e ordenado próprio; desde a relação com

o "outro" (o que em inglês se tem vindo a chamar o "significant

other") ao namoro e comportamento sexual; desde a relação com

filhos e filhas a perspectivas sobre o que é o casamento e o que é o

próprio conceito de família, Subjacente a esta grande efervescência

social e cultural, têm estado as alterações, as transformações, do papel
da mulher na sociedade actual. Como consequência da abertura dos

Açores ao resto do mundo industrializado, a sociedade açoriana está,
neste momento, inalteravelmente afectada por todas estas transforma-

ções do conceito e experiência de ser mulher no mundo de hoje,

Devido especialmente à emigração para as Américas e à influência

dos media, ambas transmitindo as aspirações ao individualismo, ao
consumisrno, e ao chamado "progresso" que caracterizam o mundo
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ocidental, estas ideias e aspirações aqui estão, alterando a sociedade

açoriana, trazidas pelos ventos da mudança; mesmo em sítios mais

remotos onde não se tenham concretizado ainda, existem em potenci-

alidade, esperando a sua altura. Mas, há cinquenta anos atrás era
muito diferente; a mulher açoriana vivia noutro mundo.

Todavia, o nosso grande escritor da primeira metade deste século

construiu o famoso romance que hoje lembramos à volta de uma per-

sonagem feminina que reflecte uma abertura para o mundo, para a

mudança, e para a realização pessoal que caracteriza a atitude crítica e
insatisfeita da mulher de hoje. Chama-se Margarida Clark Dulmo, a

conhecida "pérola do Faial," e Mau Tempo no Canal é a história dela.
Sem ela, muito simples e obviamente, este grande romance não existi-

ria.

Na análise estructural de Maria Lúcia Lepecki, por exemplo, a

construção deste texto é elaborada basilarmente em dois níveis ou
planos narrativos: um "horizontal," que engloba o ambiente físico e a

realidade social açoriana, e outro "vertical," englobando o conflito

amoroso e complexo vivido pela protagonista Margarida Clark

Dulmo. Enquanto a narrativa oscila entre este plano psicológico de

dramas pessoais e o mundo igualmente dramático da sociedade açori-

ana, Lepecki afirma que, de uma forma ou outra, todas as linhas de
força determinantes do romance convergem em Margaridai+'. Anos

antes João Gaspar Simões afirmara, aquando da publicação de Mau
Tempo no Canal em 1944, "Não há na literatura portuguesa figura

mulheril tão verdadeira, tão complexamente natural e tão humana

como Margarida. Faz-nos lembrar certas criações do romance
inglês"(2) .

Além de centro de gravitação psicosocial e familiar, Margarida

está ligada a quase todos os aspectos significativos da multifacetada
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realidade açoriana do romance, como afirma Heraldo da Silva: desde

o solo de vulcões e "mistérios" de lava que ela visita no Pico e em
São Jorge, ao mar real e mítico de barcos e baleias, e ao canal de tem-

pestades e bonanças; desde a fauna e nora com cenas pastoris de

ordenha de vacas e cavalgadas desportivas, às tradições e festas popu-

lares com bordados e Festas do Espírito Santo; desde as origens histó-

ricas do povoamento destas ilhas, ao desenvolvimento económico

evocado nos antepassados de Margarida Clark Dulmo - os Clark são

de origem saxónica e burguesa, enquanto que os Dulmo são flamen-
gos e nobres(3). Ao mesmo tempo, por tanto, que retrata as raízes
geneológicas da sua própria terra, esta neta de Margarida Terra - avó
de quem recebeu o seu nome e com quem é muitas vezes comparada -

"aparenta a própria terra açoriana que a viu nascer;" nas palavras de

Gaspar Simões, "Chegamos a julgá-la encamação das próprias virtu-

des e enigmas dos ilhéus: corajosa e tímida, aventurosa e caseira, sen-
sível e fria, dedicada e solitária, capaz de amar e incapaz de dizer que

ama, sombria como os mormaços da ilha e impetuosa como as ondas
que a fustigam, um novelo de fios que se perdem nas mãos dos
homens"( 4).

Por mais "do povo" e "da terra" que Margarida seja, não obstante,

o cerne do conflito narrado por Mau Tempo no Canal reside na ina-
daptação de Margarida à sociedade tradicional e patriarcal que a

rodeia. E os dois sobrenomes dela apontam para este conflito -

Dulmo, por um lado, evoca o passado mais longínquo e enraizado na

tradição aristocrática, enquanto que Clark aponta para um passado

mais recente, influenciado pela burguesia do estrangeiro. De facto,

nos anos em que o romance decorre, a cidade da Horta era palco de

um certo desenvolvimento económico e cultural, devido em grande
parte à presença e actividade de numerosos estrangeiros, principal-
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mente anglo-saxónicos, ligados tanto ao comércio local e à navegação

como ao desenvolvimento de cabos telegráficos submarinos. No

decorrer do romance, esta influência do estrangeiro concretiza-se na

personagem do Tio Roberto Clark, que lhe introduz a ideia de ir fazer

vida para Inglaterra trabalhando num escritório. Ao mesmo tempo

que aspira a esta fuga para Londres, então, Margarida personifica uma

atitude de profunda insatisfação perante o "status quo," uma atitude
de crítica e rebeldia contra os limites e padrões de vida oferecidos a
uma mulher pela sociedade patriarcal e tradicional dos Açores. Nas

palavras de José Martins Garcia, "Contrariando a passividade a que a

sociedade condena tradicionalmente a mulher, Margarida é a consci-

ência do descalabro familiar e consequente revolta ...é o julgamento da
clausura insular, o desejo de fuga,,(5).

Esta tempestade interior, o "mau tempo" existencial vivido por

Margarida ao longo do romance, é recriado logo nas primeiras pági-
nas do texto através do temporal inesperado e da aparência do pai,

igualmente inesperado, ambos apanhando Margarida e João Garcia a

namorar às escondidas ao fim do dia. Depois da sova característica de

um pai irado nestas situações, Margarida fica ainda mais indignada e

inicia a sua leitura do "status quo" que a rodeia: a família quase à
beira da falência, mas querendo preservar as aparências; o pai a man-

ter uma amante, e a mãe a sofrer caladamente - e "para inglês ver,"

como se diz popularmente. Indignada e rebelde, ela protesta:

"Bater-me assim, como um cão! ...Se pensam que me

hão de aborrecer dele a chicote, não conseguem nada de

mim! Namoro porque quero! Tanta proa, tanta presunção
de serem das primeiras famílias do Faial, quando não pas-

sam de uns brutos ... O pai julga que os namoros da filha se
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tratam, como no largo de Dom Alexandre, em casa da

amante ... Por isso a mãe anda sempre como uma pilha de

nervos e o avô envelheceu de desgostos ...que o levam à
cova,,(6).

Mais tarde, entre mais situações de "mau tempo" exterior e interior,

situações que vão desde o perigo muito real da peste que atinge o querido
criado Manuel Bana, ao perigo hipotético presente na sua leitura de livros

sobre tempestades e terramotos, Margarida interroga o porquê da sua pró-

pria situação de mulher numa terra onde a tradição de heranças, patente-

mente patriarcal, faz dela um bem de troca e venda para manutenção do

"status quo" económico e cultural - "Numa terra em que tudo são heran-

ças e negócios, o que vale uma rapariga?", pergunta ela, respondendo de
seguida com sua própria leitura do ciclo vicioso que é a vida de uma
rapariga e o mundo que lhe é oferecido:

"São os vestidos, é o baile, é o dia de anos, um arraial a

que se vai... Eu sou uma espécie de prédio que por acaso ficou

livre. Muito mais deve um filho "a seus progenitores" (não é
assim que se diz?) "As 'fiminhas' como diz a Mariana do

Pico, quérim-se im casa sossegadas, im riba do estrado." Já fiz
a primeira comunhão; crismaram-me ... Vamos chegando à

altura das flores de laranjeira. A vida é como a roda do ano em

casa do lavrador: lavrar, semear, ceifar." (174)

Tentando pôr cobro a este ciclo vicioso, pouco depois ela afirma ao
antigo namorado, "Estou noiva" (177), i.e., está ligada, não a homem
nenhum, mas sim a si própria, ao seu próprio projecto de vida noutro

sítio, no estrangeiro onde ela imagina poder moldar a realidade à sua
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maneira. Sentindo-se fortaleci da por tal resolução e esperança, nesta altu-

ra da sua história, Margarida emana uma força interior vinda da própria
natureza, capaz de encobrir e estrangular a casa do pai com tentáculos
verdes e poderosos; metafóricamente, é o ciclo vital e potente da nature-

za, sufocando a herança linear da casa patriarcal. Nas palavras do roman-

ce: "Uma força desconhecida levantava-a acolá como a araucária do

pátio, inabalável, cheia daqueles tentáculos verdes que fechavam a casa

de sombra." (178)

Os capítulos em que a natureza insular assume o papel mais fuleral e

essencial do romance são, sem dúvida, aqueles em que Margarida acom-
panha os baleeiros numa expedição de caça à baleia entre o Pico, Faial e

São Jorge, recolhendo-se depois com eles para descansarem e passarem a

noite numa fuma em São Jorge. Esta presença de Margarida entre os

baleeiros - no alto mar e nas entranhas da terra - realça claramente a rela-

ção de empatia e partilha para com o seu povo e a sua terra que Nemésio

quis dar a esta sua protagonista. Além disso, no decorrer desta aventura
baleeira, Margarida transita para um mundo de comunhão, comunhão
com a coragem ancestral do seu povo em confronto com as forças da

natureza, e comunhão com as origens prehistóricas da sua terra e do mar

que a rodeia. Estes dois aspectos reunem-se nas figuras cavernosas e mis-

teriosas dos cachalotes e da fuma, manifestações de uma natureza bruta e
primordial que a remete, na companhia dos baleeiros, às origens míticas
destas ilhas. Simbolicamente engolidos pela força geradora desta natureza

primária, ainda por firmar e até por descobrir, repousam perante as ori-
gens da vida terrestre:

Escurecera de todo. Do lado da terra, enrugada e quase

a pino sobre aquela nesguinha de litoral abordável, tinha-se

a impressão de um ermo, uma promessa de chão ainda por
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firmar, - quem sabe se até por descobrir. ..? Só do lado do

mar um vago clarão de águas e de estrelas amparava esses

dezasseis homens acolhidos com uma mulher e duas cano-

as àquele canto do mundo, para onde os tinham rebocado

com a sua força pelágica cetáceos nascidos antes de haver
fôlego vivo em todas as ilhas de Oeste. (347-8)

Numa situação muito inesperada e altamente insólita para uma

mulher açoriana - quanto mais na primeira metade deste século!

-Margarida, enquanto reage com extrema à vontade a esta situa-
ção, está, como sempre, muito consciente da censura social a que
está destinada, e imagina, diz o texto, "o aflorar do vasto sistema

mexeriqueiro da Horta" a falar desta sua aventura ousada: "Ah,
menina! tu não queres ver que a Bida Dulmo perdeu o juízo!?

Imagina que se meteu num bote, sózinha com os homens à

baleia!" E o texto acrescenta: "Esta ideia, enchendo Margarida de

orgulho, divertia-a" (341); i.e., ela sente orgulho de se ter enqua-

drado tão naturalmente dentro de uma aventura muito típica do seu

povo e suas ilhas, ao mesmo tempo que se diverte da reacção que
esta aventura, muito insólita para uma rapariga, irá suscitar entre

as vozes de censura da sociedade que a rodeia. No fim, como esta

cena bem o demonstra, a essência do "mau tempo" que Margarida

vive reside no seguinte conflito: mítica e espiritualmente, ela faz

parte da realidade destas ilhas e do seu povo, enquanto que física e

socialmente, como mulher, está por fora, ousada e rebelde perante
a sociedade que a rodeia. Não há parte nenhuma do romance onde

esteja tão patente esta dicotomia da situação de Margarida, dividi-

da entre o fundo mítico e espiritual dos Açores e o pano físico e
social dos açorianos.
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Paralelamente, não há neste texto passagem mais brusca de uma

cena para outra, do. que a passagem deste capítulo profundo e misteri-

oso "Duma Fuma", ao capítulo seguinte, que é chamado "Xácara dos

Mortos- Vivos" e que nos coloca, abrupta e inesperadamente, num

quarto de cama do casarão do Barão da Urzelina, Isto é, da "casa" e

"cama" moldadas pela força geradora e mítica da natureza dos

Açores, Margarida transita para a "casa" e "cama" construi das pelo

poder estratificador da sociedade açoriana, iniciando assim a sua

adaptação à "xácara dos vivos-mortos," à vida estagnada e cristaliza-

da dos futuros sogros, o Barão e Baronesa da Urzelina. Falando de
bordados e modas e bailes e piqueniques com a futura sogra - pois,

como é sabido, a nossa protagonista acaba por casar com André
Barreto, o filho do Barão da Urzelina,- Margarida, relata o texto,

"batia levemente o cabelo fofo e enrolado nas fontes, carregando o

queixo no peito para examinar a silva do discreto decote da camisa.

'Lindo bordado, Sra. Baronesa! Que recorte miudinho ...Que pachor-

ra.'" (355) Depois de uma noite misteriosamente mítica, "cheia do

hálito vivo que entrava do mar pela fuma dentro," o leitor é assaltado

pelas aparências frenéticas e cintilantes de um mundo conservador,
moldado pela aristocracia e burguesia. Entre estes dois capítulos há,
de facto, uma diferença como "da noite para o dia"!

Desta ordem é também a diferença entre o dinamismo dos sonhos

de Margarida e a estagnação da realidade final que ela aceita. No fim,

então, Margarida é arrastada pela fixidez social, acabando por ser fiel

ao seu povo, também na tendência para a complacência que a atmos-

fera húmida e pesada dos Açores alimenta. No epílogo que fecha o

livro, portanto, ela deixa o ambiente tempestuosodo canal e das ilhas

viradas uma para a outra que a viram nascer e crescer; (o Faial e o

Pico), e amanhece, no "dia 15 de Agosto de 1919," na Terceira,
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debaixo do peso de um céu de algodão açórico, "o monnaço," condi-

ção atmosférica e psíquica que os ingleses designam por "Azorean

torpor," como explica o texto:

...0 "mormaço" apaga os contornos do mar e da terra, e,

amolecendo os pastos à custa da pele do proprietário e do

pastor, dilui e arrasta as vontades, dá a homens e a coisas

uma doença quase de alma, a que os ingleses, médicos do

bem-estar, puseram uma etiqueta como quem descobre

uma planta nova neste mundo seco e velho: azorean
torpor.(434).

Nesta atmosfera, Vitorino Nemésio deu um final à diegese nar-

rativa e à situação de Margarida, conduzindo-as de acordo com as

perspectivas sociais de uma rapariga de então. Equilibrando o real

e o ideal até ao fim, não obstante, o autor oferece-lhe nas páginas

finais do romance um último gesto profundamente simbólico.
Nesta altura, enquanto que Margarida acaba por ser socialmente

pragmática, aceitando o casamento com André Barreto e o anel, a

aliança que possibilitará a sobrevivência económica da família, ela

continua espiritualmente idealista até ao fim, enterrando o seu

querido anel de serpente entre as águas do mar, numa atitude final

de salvaguarda pessoal. Relacionando esta cena final com a distân-

cia que Martins Garcia chama "o elemento basilar do mito de

Nemésio," vemos que, dada a impossibilidade de concretizar o seu
desejo de fuga - no fim de emigrar para o estrangeiro - Margarida

"transforma a distância num silêncio que significa a sua intocabili-
dade,,(7), enterra o seu precioso anel nas profundezas inalcançá-

veis e misteriosas do alto mar.
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Neste gesto das últimas páginas do romance, Margarida evoca o

significado etimológico do seu nome, a palavra "pérola". Tendo valor

decorativo e económico dentro da história do homem - como

Margarida também tem - a pérola reúne um poder simbólico e mítico

que remonta à pré-história, como a alma de Margarida que reside na

profundidade do mar eterno e necessário dos Açores. "Eis pois," nas

palavras de Martins Garcia, "a ilha perdida de Vitorino Nemésio, bus-
cando enraizar-se num tempo primordial"(8). Mas o nome de

Margarida, enquanto nasce dos significados profundos do mar e da

pérola, lhe é dado igualmente como herança pela avó Margarida

Terra, que, por sinal, lhe deu o querido anel da serpente também; i.e.,
enquanto a alma açoriana de Margarida nasce do mar, como a pérola,

a mulher açoriana que Margarida é vem também da terra que recebeu

como herança. Não esqueçamos, pois, a génese da pérola: um pouco

de terra, pó, matéria física que se aloja dentro da concha, encomodan-

do a ameijoa dentro do mar e provocando-a a formar, lentamente, a

pérola - mar e terra, mito e sociedade, ideal e real, dualidades insepa-
ráveis.

Na personagem de Margarida Clark Dulmo, Vitorino Nemésio
legou-nos um espantoso e provocador retrato de uma mulher açoria-

na. Por tudo isto - e de certeza por muito mais - a personagem de

Margarida é "a pérola nemesiana," que faz de Mau Tempo no Canal a

pérola da ficção nemesiana.

Rosa Simas
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