Quanto ao título, tem tanto de apelativo e enigmático como de controverso. Apetecível e
sedutor, pode afastar os estudiosos mais ortodoxos e arrogantes. Por isso convém rejeitar
atitudes prévias e enveredar por uma perspectiva metafórica; aqui faz-se e fala-se de Arte.
A clareza, o rigor, a originalidade e a pertinência conteudísticos explanam-se numa mancha
gráfica equilibrada e aprazível que convida a uma leitura não só, mas também de prazer.
Saúde-se ainda a sobriedade da capa onde, em jeito de ortodoxa transgressão, se presentifica um, pouco inocente e assaz insinuante, jogo cromático. Imagem do esteta que enroupa.
Isabel Ponce de Leão

A locomotiva dos sonhos, de Eduardo Paz Barroso, obra editada UFP, é um hipertexto com
janelas viradas para mil e uma paisagens de épocas históricas diferentes. Ao ler este volume entramos numa viagem de comboio clandestina e com paragens insólitas que visam
quase sempre cruzar imagens contemporâneas com a arte; o sentido estético com o ético
e de algum modo fazer reflectir no espelho da humanidade aquilo que ela possui de mais
imaginário, fantasioso e virtual. O autor faz sucessivamente uma hermenêutica das diversas
narrativas que temos, subjectiviza o olhar, cruza diferentes conversas e monta um espectáculo cinematográfico através da metáfora écranlizada do discurso.
Neste livro sente-se a brisa de uma viagem de comboio, o cheiro dos desconhecidos que
vieram de terras pintadas em estúdios; o sabor da surpresa; o corpo como casa habitada de
paixões indomáveis; a escrita como a ilusão mais real que nos leva mais longe nos nossos
sonhos, na espiral da vida.
Ora fazendo zoom, ora clicando no mais sensível ponto de um sujeito histórico, Eduardo
Paz Barroso possui o olhar fotográfico que é quase um metatexto para falar das relações
humanas como “ seres textuais olhados” ao jeito de Rui Belo. O narrador dissemina-se nas
personagens que filma e perde-se no labirinto desse entusiasmo partilhado. Assim, a essência desta obra faz parte da sua deambulação.
Maria Antónia Jardim

“outras recensões”
Viola Tricolor

Magda Silva

A anunciada e desejada conciliação da arte da palavra com a da pintura, cujas origens e alcance o modernismo dos alvores do século XX experimentou, ganha expressão significante
em Viola Tricolor, na sensibilidade alcançada de um “Amor-Perfeito”, gerado entre os poemas
de Albano Martins e as aguarelas de Magda Silva.
Não passam despercebidos ao olhar sensível os componentes de representação pictórica
com que Magda se serve para a interpretação dos poemas de Albano. Mas essa linguagem, estabelecendo uma narratividade discursiva própria da pintura (consubstanciada na
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figuração das formas, da cor, no contraste dos registos vigoroso ou esbatido, nos efeitos de
entrelaçamento, da coesão mais ou menos compacta da textura, plasmada, dispersa ou
evasiva…), assume-se em prol de um resultado que se pretende, no conceito de Mallarmé,
criar antes a sugestão em vez de uma referencialidade taxada ou reducente.
A palavra da cor e da forma do discurso plástico da Magda Silva, mais do que visar um propósito de ilustração (versus: esclarecimento, explicação…), oferece, sobretudo, a interpretação contida dos poemas de Albano Martins, deixando assim ao leitor dos dois enunciados
o pulsar conotativo e, consequentemente, o imanente devir, semiótico, da poesia. Isto é,
nem a “ilustração” de Magda é a exegese finita da poética donde deriva ou emerge, nem,
pela mesma ordem de razão, os poemas de Albano Martins se transladam, em semântica
descodificada ou empobrecida, para os textos das aguarelas.
Desse modo, prevalece o que se pode entender por poesia e, por extensão, toda a arte, ou
seja: uma tentativa de interpretação do real, conferindo-lhe um sentido superior, exaurido
de vulgaridade, que se ate ao individual sentir de cada um, se me é permitido o pleonasmo.
Sabemos que a imagem precede a palavra. Por isso, não será despiciendo considerar que a
leitura de Magda Silva, (re)coloque os poemas de Albano Martins no tempo – que em poesia
será sempre original – da construção (ou apropriação) das imagens pelas palavras. Ou, se se
preferir, num tempo embrionário, coincidente, da (re)criação do mundo pela Arte.
Pela beleza dos poemas de Albano Martins, os que a pintora diz terem sido objecto de uma
escolha “tão intuitiva como “subjectiva” (mas exemplum de todos os outros poemas do conjunto da sua vasta obra poética, cuja Beleza se estima símil às sementes, às flores, aos frutos
da Natureza e às metáforas geradas deles), e pela beleza com que as aguarelas de Magda
Silva se fazem irmãs cúmplices dessa arte, Vida Tricolor, ou “Amor-Perfeito”, resulta num duplo tributo à Poesia que há na palavra poética e na pintura.
Fernando Hilário

Poemas fora do tempo

A. Fernandes da Fonseca

Quando o autor de Poemas fora de tempo (em memória de Teixeira de Pascoaes), numa outra
obra sua – A Psicologia da Criatividade – faz corresponder a saudade “a um estado anímico
plurivalente: umas vezes, de tristeza, de dor moral e de nostalgia por um bem ausente ou
perdido, outras vezes, de lembrança agridoce e de esperança pelo reencontro ou reconquista”, cauciona, de certa forma, o presente volume. Nele está, de facto, implícita a referida polivalência. É que a saudade, à maneira de Pascoaes, surge aqui como uma ética e como uma
estética. Uma ética que rejeita o superficial e o anedótico deste sentimento enraizando-o
numa unidade divina. Uma estética que não trai os ditames da Renascença Portuguesa ainda
que não lhe esteja inteiramente subjugada.

