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[ÚLTiMO aTO]
Um último desvio antes do pano descer. 

no início (de novo), recomeça-se a leitura desta Obra ingénua 
de publicadores póstumos muito semelhantes aos viajantes que, de 

tempos a tempos, nos trazem bocados da Arca de Noé ou lascas de pe-
dra que representam as Tábuas da Lei quebrada por Moisés MB:221.

 

narradOr: Como se o autor não tivesse escrito tanto 
como depois da sua morte MB:222. Como se o leitor não tives-
se lido tanto como depois do livro fechado. Por último, não 
nos esqueçamos: Aquilo que vivemos e sobre o qual centrámos 
esta discussão, ocupa o tempo e o lugar de uma ínfima vírgula 
num texto infinitoJd:239.
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a peça guia-nos por um diálogo improvável entre um livro 
sobre livros     E D I T O R I A L

A peça guia-nos por um diálogo improvável entre um livro 
sobre livros            (este que, com a interrupção 

do primeiro, agora começa) e um filme sobre livros.  
  Livro e filme são veículos de outros dis-

cursos, i.e. são pontos de acesso a outras leituras, máqui-
nas relacionais. Já o assumimos e voltamos à redundância 
para sublinhar a verdade – este texto descreve uma con-
versa que não existiu. Não lhe chamemos ficção; se não 
existe, é pelo mero acaso de não ter ainda acontecido. O 
editorial é o relatório, o documento dessa realidade. Pode-
mos até declarar o episódio como uma impostura, tanto 
quanto o são, por vezes, a realidade ou a História. Se o de-
claramos documento é porque admitimos a dificuldade em 
afastarmos o mito do facto, o impossível do desejável. No 
mínimo, tentaremos construir um equívoco razoável, um 
encontro que poderia ter sido um acaso feliz. Não espere-
mos, no entanto, um diálogo simples entre um livro e um 
possível suspeito pela crise• do livro. Para sermos total-
mente honestos, não esperemos sequer um diálogo.

• O filme (precedido pelo fonógrafo, jornal e seguido pela televisão, walkman, 
mp3, internet, kindles, iPads e outros suspeitos do costume) é um dos nobres 
arqui-inimigos do livro. Sublinhemos a estranheza de este ser um filme que 
fala sobre o nosso desmesurado amor aos livros, a escala palpável (diremos, 
colossal) do nosso medo de perdermos o rasto de todo e qualquer livro.
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(cont. editorial)

[ATO PREAMBULAR]
Os personagens ainda não se encontram em cena.  

Na verdade, nunca se encontraram. Entretanto, o narrador descreve  
as intenções para a construção da ação.

NARRAdOR: Tentemos questionar, i.e., colocar em forma de questão aquilo 
que não consegue alcançar um ponto de interrogação MB:130; ou seja, uma inter-
rogação até à origem MB:224. Para tal, apresento-vos estas ideias tal como se me 
apresentam, como um paradoxo. Mas não existe nada como um paradoxo para 
chegarmos à verdade OU:172. 

A operação faz-se em dois momentos AR:242.
Primeiro: esta obra é criada pela sua eliminação SM/MB:216e fala  com soberba 
da Obra Nula MB:222. É composta por textos que não são corpo ou obra, cor-
pus ou opus Jd:227; por agrupamentos que não formam textos, mas proces-
sos textuais em aberto, leitores que são coautores ou convidados Jd:229. 

Uma Escola dos Estetas do A-manhã – fakirs do ideal ou do belo OU:169. 
Segundo: este é um livro feito, sendo SM/MB:220; sendo, mas impossível MB:221. 

Afinal, esta obra existe, toda a gente a tentou sem saber SM/MB:217. 

Lembremos ainda que o episódio que se vai ler faz parte de uma série de 
narrações, podendo ser desligado dos outros sem que haja inconvenien-
te; além disso, a obra de que devia fazer parte não está acabada, não o 
será nunca e nem vale a pena sê-lo VH:28.

×

[ ATO 1]
Os personagens entram finalmente em cena.Inicia-se o diálogo entre  

o livro Página e o filme que representa Toda a memória do mundo. 

FILME : Porque tem memória curta, o homem acumula inúmeros auxilia-
res de memória. Confrontado com a imensidão destes repositórios 

, os homens temem ser engolidos por esta massa de palavras. 

Para salvaguardar a sua liberdade, constroem fortalezas . 
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  FILME: Toda a memória do Mundo (1956). Alain Resnais (com a colaboração de Chris Marker).



Em Paris, as palavras estão aprisionadas na Bibliothèque Nationale•. Tudo 
o que é impresso em França é encontrado aqui. 

• Cada marca produzida pela mão do homem está aqui representada no mais rico de todos 
os departamentos: o dos manuscritos. Um espetáculo em constante mudança desdobra-se 
na Sala de Leitura dos periódicos. A maioria dos jornais do mundo pode ser consultada aqui. 
Na Sala de Gravuras, cada imagem é armazenada, seja uma gravura, uma litografia ou uma 
fotografia. É um museu. Outro museu é a Sala de Medalhas. Luís XIV foi o primeiro a recolher 
tesouros aqui. Estrelas, satélites, meteoros, capitais e os seus arrabaldes podem ser encon-
trados no departamento de Mapas.

LIVRO
 
 : Isto lembra-me a história de um homem que tinha na verdade um 

problema intelectual: não conseguia diferenciar a realidade da representação 
da realidade GMT/dR:61.   São os inevitáveis ziguezagues de um curiosoOU:107. 
Assisti ainda, uma vez, a alguém que alimentava uma leitora com livros 
para, assim, continuar a espiar o seu corpoAJW:107, a estudos de mãos que 
leemAd:106 e a crianças que, misteriosamente, já sabem ler Ad:106. Aparen-
temente desconexo, ocorre-me este pensamento: o encerramento do 
livro não se faz quando o fechamos entre capa e contracapa, mas pela 
severidade da letra, pela autoridade do conhecimentoMB:141. O livro, ex-
pansão da letra, tem que extrair desta, diretamente, a sua mobilidade e 
ganhar espacialidade através das conexões e do jogo que confirma a fic-
ção SM:103. O livro revela que a letra tem poder sobre o ar, a água, o fogo, a 
sabedoria, a paz, a graça, o sono, o ódio JLB:126. E isto explica-nos porque 
é que a cultura está vinculada ao livro. O livro como repositório e recetáculo do 
conhecimento torna-se identificado com o conhecimento MB:130.
Os livros estimulam a memória, não a narcotizam UE:156. Por outro lado, 
o livro livra-nos de contarmos apenas com a memória do Homem. É por 
isso que as bibliotecas existem para nos salvarmos de fenómenos como 
a cryptomnesia (onde a informação apreendida é esquecida mas, contudo, 
armazenada no cérebro,  e que só ressurge quando ocorrências similares 
a evocam, levando-nos a um sentimento de familiaridade com a situação, 
evento ou conteúdo) dR:72. Poderá o conhecimento universal funcionar da 
mesma forma? Será a biblioteca o cérebro gigante da humanidade?

×
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  LIVRO: (este) Página (2013).
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[ ATO 2]
A conversa continua. Fala-se de lugares de excesso como modelos  

do sagrado. E de espaços inatingíveis.

FILME: Construído numa época em que pouco era impresso, a Bibliothè-
que Nationale    cresce agora ao ritmo de três milhões de volu-

mes por século. Para evitar a explosão, escava constantemente o subsolo   
  e aproxima-se cada vez mais do céu   .

LIVRO: O livro é essencialmente teológico MB:137, é numeroso e multiplica-se 

MB:217. dobrar uma folha é um sinal, quase religioso, o momento em que o 
livro se apresenta como um túmulo da alma em miniatura SM:102, conve-
niente ao morto mas também ao “prisioneiro”. 
Curiosamente, é igualmente o cânone para o que é exterior. Não será esta 
exterioridade nada mais do que uma exigência pelo limite MB:142? Como mé-
todo de verificação basta anotar como esta folha rasgada difere do livro 
em si, preeminente SM:102. E como tudo isto revela o prazer da escrita nos 
limites do livro, fora do livro MB:136. Mas o que é escrever fora do livro, hoje? 
de transferência poética passamos a uma incontestável realidade. Per-
deremos, assim, a emoção da utopia? 
O pragmático também nos pode levar ao ideológico: um livro faz-se tão 
depressa, custa tão pouco e pode ir tão longe! Não admira, pois, que todo o pen-
samento corra para esse declive VH:120? de livro a mapa de museu, às coorde-
nadas do sudeste – tudo à distância de um toque NN:43. Mais do que livros 
sem páginas podemos imaginar uma enciclopédia universal que nos leva à Pata-
gónia, canta “Cosi Fan Tutti”, anima a preparação de Coulibiac ou monitoriza 
o progresso do herpes zóster NN:47. Afinal nada de muito distinto do que vivia-
mos anteriormente: o prelo, a máquina gigante, que suga sem repouso toda a 
seiva intelectual da sociedade vomita incessantemente novos materiais para a 
sua obra. Todo o género humano trabalha. Cada espírito é um operário VH:122.
Falamos então sobre o culto dos livros JLB:124. E também da morte como 
culto. Alguém exclama perante a eminência da destruição da Biblioteca de 
Alexandria: — A memória da Humanidade será incendiada; ao que César res-
ponde de seguida: — Uma memória vergonhosa. Deixem que se queime JLB:124. 
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Sigamos a lei geral e enquanto esperamos a nossa vez de sermos devorados, devo-
remos OU:168. Escavamos o solo e escalamos o céu. 
Mas o que se abate sobre nós é a morte do livro – uma catástrofe. Devemos a todo 
custo salvar o livro dessa morte que nos ameaça, a morte de tudo o que conside-
ramos sagrado, de tudo a que as nossas culturas, as nossas verdades, as nossas 
revelações, os nossos modos de legitimação, e assim por diante, estão indissocia-
velmente ligadosJd:236. Assistimos ao desenho da linha genealógica que 
coloca o livro, ciclicamente, entre o seu futuro e a sua morte – entre fim 
do livro e livros sem fim, ou entre O Fim dos Livros de Uzanne e o Livro 
de Areia de Jorge Luís Borges. Quais as causas desta ressonância entre 
futuro e fim do livro? Ou do contínuo espanto na permanência de uma 
forma, quando todas as outras à sua volta parecem transformar-se SG:155? 
Uma possível resposta: a invenção da imprensa é o maior acontecimento da 
história. É a revolução mãe. É o modo de expressar da humanidade que se re-
nova totalmente, é o pensamento humano que larga uma forma e veste outra, 
é a completa e definitiva mudança de pele dessa serpente diabólica que, desde 
Adão, representa a inteligência VH:117.Sob a forma impressa, o pensamento é mais 
imorredouro que nunca; é volátil, impalpável, indestrutível. Mistura-se com o 
ar. No tempo da arquitetura, fazia-se montanha e apoderava-se potentemente 
de um século e de um lugar. Agora, faz-se bando de aves, espalha-se pelos quatro 
ventos, e ocupa a um tempo todos os pontos do ar e do espaço VH:117. 

Quando se procura recolher no pensamento uma imagem total do conjunto dos 
produtos da imprensa até aos nossos dias, esse conjunto não se nos antolha como 
uma imensa construção, apoiada sobre o mundo inteiro, na qual a humanidade 
trabalha sem repouso, e cuja cabeça monstruosa se perde nas brumas profundas 
do futuro? É o formigueiro das inteligências VH:121. É, no fundo, esta Biblioteca.

[ ATO 3]
Os personagens são agora operários que procuram controlar,  

em esforço, a memória do mundo. Apresentam, por fim, o Livro.

FILME: Para tornar possível a consulta dessa memória gigantesca, os 
responsáveis pelos seus tesouros, catalogam-nos  . Classifi-

cam, analisam e numeram-nos metodicamente. Foram necessários sé-
culos para inventariar os seis milhões de livros e cinco milhões de cópias 
realizadas na biblioteca. Trabalho vital, pois sem um catálogo, esta forta-
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leza seria uma terra sem caminho. Os procedimentos desenvolvidos, ao 
longo do tempo, tornaram-se lei  . Para catalogar todo esse 

conhecimento, foram criadas palavras-chave. Com o tempo, nasceu o 
possante “catálogo de material impresso” destinado a estar eternamente 

 em progresso  . A biblioteca é um modelo de me-

mória, ao armazenar tudo o que é impresso em França.

LIVRO: Podemos estar, inconscientemente, a confundir a questão com 
a depuração da sua funcionalidade. Por isso, devemos colocar o livro 
no seu devido lugar SG:162. Fixar, definir, depositar, armazenar – na eco-
nomia do livro isto também é receber, coletar, reunir, consignar (como 
bagagem), unir, totalizar, eleger, legitimar e ler à medida que se reúne. 

A reunião, a coleta, a recolha são estatutárias, legítimas, institucionais, 
estatais ou nacionais Jd:228.
Quem nunca se preocupou com os lugares devidos exclama: — É preci-
so publicar tudo GA/MB:222.   Ou então publicar um livro sobre tudo o que se 
publica. Esse catálogo é o livro dos livros. Forma regulada e reguladora 
MB:199. Não um texto contínuo, nem fragmentos, mas notas ínfimas, pala-
vras isoladas e números indecifráveis lançados em folhas volantes MB:221. 
Um livro que nunca chegou a sê-lo.
Não saberíamos nada se não existisse a priori a memória impessoal do 
livro – uma predisposição para a escrita e para a leitura contida em qual-
quer livro. O livro empírico; o livro como condição para toda a leitura e 
para toda a escrita; o livro como totalidade ou obra MB:131.  A ideia do livro, 
que sempre se refere a uma totalidade natural, é profundamente estranha ao sen-
tido da escrita. (...) Se distinguimos texto de livro, diremos que a destruição do 
livro, como parece hoje anunciar-se em todos os domínios, desnuda a superfície 
do texto. Esta violência necessária responde a uma violência que não era menos 
necessária Jd/SG:163. 
Podemos ainda dizer que a produção de um livro implica pensarmos a 
sua libertação através da sua dispersão MB:134. Este livro, sempre em mo-
vimento, sempre na vertigem da sua dispersão, será também reunido em 
todas as direções, pela sua própria dispersão e de acordo com a divisão 
que lhe é essencial MB/Jd:234. A tensão constitutiva do livro reside entre co-
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leta/compilação/coleção e dispersão (na escrita e na leitura) SG:170. 

Para circular e catalogar é preciso um nome. Conseguiremos imaginar 
um livro sem título? Poderá ser esta a ausência do livro? Uma deteriora-
ção a priori do livro; um jogo de dissidência que referencia o espaço em 
que se inscreve, a morte preliminar do livro MB:131. 

Schlegel evoca a ideia de um livro infinito, o absolutamente livro, o livro abso-
luto MB:218. Um livro que tem um tempo sem presente MB:221. Cada vez que 
folheamos uma página, as páginas anteriores colocam-se no nosso pas-
sado dH:99. O único momento onde um livro existe como um bloco sólido 
de tempo é quando já não o lemos dH:99. Ou quando um livro existe para, 
primeiro, ser catalogado, arquivado, para residir num lugar, numa prate-
leira. Um discurso temporário ou entretempos. Uma obra que hesita entre 
livro como veículo ou momento transitório da linguagem e o livro como 
ideia ou valor absoluto; a obra como presença e a ausência de obra que 
constantemente nos escapa MB:133. Como se o livro existisse para que a 
linguagem tomasse consciência de si mesma MB:133. 

Mas o mesmo não é igual ao mesmo MB:214. É a repetição do mesmo que consti-
tui o movimento que lhe abre, lentamente, um caminhoMB:214. Assim... mais 
ou menos, todos os livros contêm a fusão de algumas repetições contadas SM/MB:219... 

de qualquer modo, o livro é o contentor de uma provocaçãodH:100. A maior 
provocação acontece quando, apenas pelo simples ato de catalogação 
um livro existe. Não precisamos de nos preocupar com o restodH:100.

×

[ ATO 4]
diálogo em surdina sobre o peso e a perda.

FILME: O departamento de periódicos, sozinho, deve digerir 440 quilos 
de papel todos os dias : jornais, revistas, boletins, anuários e 

almanaques. Uma coleção incompleta perde o seu valor. Se um número 
estiver ausente, deve ser solicitado . Alguns destes materiais podem ser 
consultados apenas uma vez, mas tudo deve ser mantido. Esta é a regra 

 . Os primeiros escritos de Rimbaud foram encontrados, entre 

essas coleções , publicados num jornal obscuro, em Ardennes. 
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Quem sabe que outras obras iluminadas estas páginas podem conter? 
Quem sabe o que vai testemunhar, de modo mais convincente, na nossa 
civilização de amanhã?

LIVRO: Contribuo para esta discussão com um esboço vago da vida in-
telectual de Amanhã: Ou desaparecem os livros ou seremos engolidos por eles 
OU:181. Poderemos contrariar esta ideia de competição, recorrentemente 
ancestral, de que o novo matará o antigo, de que o que precede matará o 
que lhe antecede. Afinal (a biblioteca acredita), o amanhã precisa do on-
tem, o futuro de um denso passado.
Mas olhemos os números: em 2010 a Google estimava que existiam 130 
milhões de livros; em 2011, digitalizava mais de 15 milhões de livros e pla-
neava digitalizar todos os livros até ao final da década. Em 1971, o Project 
Gutenberg lançava a sua primeira coleção de textos formatados digital-
mente. Surgem, desta forma, os eBooks. Em 2011, as vendas de eBooks ul-
trapassam os seus equivalentes de capa dura. Foram necessários apenas 
quarenta anos para que os textos digitais rivalizassem com os livros im-
pressosSG:159. Sabemos também que durante todos estes séculos, o livro 
não foi mais do que uma amálgama provisória de funções completamente 
distintas, entre “grande literatura” e “literatura cinzenta” (os documen-
tos utilitários, ligados a domínios variados como as ciências, o direito, as 
ciências sociais, a banca, a administração, etc.)SG:163. A solução: pode-
mos não desistir de nada – amo todas as formas do livro e não vejo nenhum 
motivo para desistir deste amor Jd:237. O problema é dizermos que substituímos 
uma coisa por outra. Temos ambas, graças a Deus UE:163. A tudo isto se acres-
centa que deus não escreve um livro mas dois (o outro é o próprio Univer-
so). Questionando este postulado teológico, Galileu entende o universo 
como um livro. A filosofia está escrita nesse livro muito grande, continuamente 
aberto diante dos nossos olhos (quero dizer o universo), mas que não é compreen-
dido, a menos que primeiro se estude a língua e conheça os carateres em que está 
escrito. A linguagem do livro é matemática e os seus carateres são triângulos, 
círculos e outras figuras geométricas G/JLB:127.
Não satisfeitos com o valor absoluto do livro voltamos, mais uma vez, as 
vezes que forem necessárias, à eterna questão: Irá o livro desaparecer com 
o aparecimento da Internet? Escrevi sobre o assunto a seu tempo, isto é, no mo-
mento em que a questão parecia pertinente. A partir daí de cada vez que me pe-
dem para pronunciar, tudo o que posso fazer é recriar o mesmo texto. Ninguém 
se apercebe do facto, antes de mais porque não há nada de mais inédito do que 
aquilo que já foi publicado; e depois porque a opinião pública (ou os jornalistas 



8

pelo menos) têm sempre essa ideia fixa de que o livro vai desaparecer (ou então 
são os jornalistas que pensam que os leitores têm essa ideia fixa) e todos formulam 
incansavelmente a mesma pergunta UE:182.
O que recorrentemente se coloca em causa, não é tanto o destino do li-
vro, mas o futuro de um formato, o livro impresso, substituído por novas 
formas e técnicas de produção, reprodução e difusão de conteúdos SG:160. 
Se assim for existirá um livro por Vir Jd:229? 

×

[ ATO 5]
A sedução da multiplicação.

FILME: A biblioteca acrescenta material às suas coleções de quatro for-
mas: presentes, compras, trocas, e – a principal fonte – o depósito exigi-
do por lei . Instituído no século XVI, obriga os editores e impressores a 
entregar várias cópias de cada trabalho publicado  à bibliote-

ca. Para marcar a entrada de um volume na biblioteca, para que nunca 
mais a abandone, este é carimbado  . Uma vez depositado o 

trabalho está inserido no catálogo de todos os editores em França. É en-
tão inscrito  no registo de novas explorações. Um cartão 

de identificação é criado sem demora. depois disso, o “prisioneiro” 
  aguarda o dia em que será arquivado.

LIVRO: de Livre• a “prisioneiro”, o livro arquiva-se (para se tornar aces-
sível ou morto?). Catalogação possível para o Livro: entre lúdico e sério, 
entre conhecimento e jogo, acaso e literatura Jd:236. de facto, a palavra “li-
vro” é tão difícil de definir como a questão do livro. O esforço passa por 
fazê-la resistir às questões vizinhas, relacionadas ou inseparáveis. Para 
depois as incluir e concluir: aquilo que afastámos do livro é afinal parte da 
sua problemática – escrita, modos de inscrição, produção e reprodução, a 
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obra e a sua feitura, o suporte, os mercados económicos, as economias 
de armazenamento e distribuição, a lei, a política, etc. Jd:227. 
Qualquer sistema existe para que se definam limites. Este é um espaço 
que já não respeita a divisão e irreversibilidade da paginação Jd:231. Mas 
existirão limites ou fragmentos semelhantes à página NN:44? Para já, por 
não se terem encontrado respostas, usa-se a página como esse limite. O 
centro de uma coisa é a margem de outra dR:51. A página impressa é seden-
tária, a página digital é nómada dR:48. 
Estamos agora a falar de movimento. Por exemplo: o comportamento 
do zoom na página – navegação multidireccional, especificidade de lu-
gar e não lugar na página, movimento e aceleração, estado de ilusão e 
uso da imaginação, construção de narrativas não lineares – todas essas 
possibilidades e campos de exploração, serão devolvidos para a nossa 
memória RC:186. 

Com isto declaramos o paradoxo da página: a página apresenta-se, em 
aparência, como um sistema fechado, conformado às suas estruturas e 
aberto no seu conteúdo dR:48. Ou seja, também pode ser plano de fuga. 
Por exemplo: a estrutura do jornal são como cartazes ou páginas que 
se juntam, provas que restauram a possibilidade do improvisoSM:102; ou 
quando tomamos consciência que do papel ao pixel, a tinta transforma-se 
em electrões, o tacto em scroll, a visão em alucinação dR:50. São estes os luga-
res paratextuais da fuga: Escrevo nas margens: ‘Escrevo nas margens’ GP:35. 
Se entendermos margem (na sua aceção tipográfica) como o espaço 
que circunda o conteúdo de uma página e que define onde alguma coisa 
começa e acaba ou, a isto acrescentarmos a noção de margem (na sua 
aceção económica) como conjunto de limitações conceptualizado como 
uma fronteiradR:51, podemos concluir que as margens são limites para a 
fuga. Tal como as notas de rodapé: Sou fã de notas de rodapé no fim de pági-
na, mesmo que não tenha nada de particular a clarificar GP:35. 

• Referimo-nos a Livre, projeto de livro de Mallarmé, nunca realizado: era apenas um projeto, 
cuja escrita era frequentemente difícil de ler e as anotações elípticas e secretas JSc:97. Mais do que um 
livro, Livre ocupa-se da edição do Livro.  Nota do editor: cada vez que referimos Livro (valor 
absoluto) também nos referimos à obra Livre.

×
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[ ATO 6]
Entram em cena secções, depósitos e prateleiras. 

O livro serve de medida a estas construções.

FILME: Uma vez por semana os livros  são classificados e 

distribuídos pelas diferentes secções do departamento de catálogo 
 . Alguns, como este livro aqui••  , são inseridos 

num catálogo de coleções. Ao livro é atribuído um lugar. É determinado o 
campo com que se relaciona. É identificado e indexado. A sua descrição 
é distribuída eletronicamente. Vinte cartões de identificação , 

por cada volume, são colocados em arquivos diferentes entre os milhões 
de outros cartões que fazem deste espaço  o cérebro da Bi-

bliothèque Nationale. Uma vez marcado, o livro pode ser encontrado de 
forma fiável numa pesquisa. Uma carta e números  indicam 

que prateleira ocupará num dos depósitos. Uma vez catalogado, o livro 
será levado  para o seu lugar exato  no labirinto 

de prateleiras com mais de 95 quilómetros de comprimento  .

••  O livro catalogado, nunca o poderia ser – é um livro que não existe. O livro entregue na 
Biblioteca, criteriosamente catalogado, numerado e ao qual se reserva um lugar numa das 
suas imensas prateleiras é, no entanto, um volume falso da colecção “Petite Planète” – o livro 
Mars tenta passar pelos livros (reais) de viagem, editados e com design e fotografias de Chris 
Marker. Ainda não somos turistas em Marte.
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LIVRO: Falamos agora do poder da medida. Lançamos a hopótese de de-
clararmos a geometriaAd:105, como a ciência que mede a Terra e a página. 
Prosseguimos na argumentação e revelamos analogias geométricas na 
página – páginas que derivam de pentágonos, de hexágonos, de octógo-
nos, de círculos e quadrados RB:40. Pode ser esta também uma nova com-
preensão do espaço (literário) MB:234.  Isto se entendermos o espaço como 
inventário, ou o espaço como invenção GP:37. 

A página é e sempre foi um espaço virtual; mas o virtual é apenas pretex-
to para uma nomenclatura. É assim que o espaço começa, apenas com 
palavras, sinais traçados na página em branco. Como quem descreve o 
espaço, o nomeia, o traça para de seguida preparar um mapaGP:32 e só 
depois declarar: Nenhuma página para este território AM & dR & MG & RA:146.
Tomamos por garantidas as construções semânticas da gramática. Uma 
frase suporta uma afirmação ou questão e um parágrafo desenha e su-
porta uma ideia. Capítulos, subsecções, parágrafos e frases são vistos 
como limites semânticos descendentes. Mas também existem limites 
sintáticos que se relacionam mais com o medium de apresentação que 
com os conteúdos da informação. Falamos aqui da página como pedaço 
sintático, de páginas sem papelNN:44.
O livro (a civilização do livro) afirma: há uma memória que transmite, há um 
sistema de relações que ordena; o tempo enlaça-se ao livro onde o vazio ainda 
pertence a uma estrutura MB:134. O Livro envolve o tempo, revela o tempo e 
mantém esta revelação em si mesmo, como a continuidade de uma pre-
sença em que presente, passado e futuro são atuaisMB:131. Trata-se, no 
fundo, do desenvolvimento de um sistema de relações omnipresente. 
Podemos entender a edição como a operação que deixa ver o conjunto das 
relações existentes em tudoMB:216. Mas também as relações entre a ação geral 
– a economia política – e a ação restrita que é a obra ou o discurso MB:223. 

Por exemplo, eu gostaria de declarar que este livro, no seu articulado-
-inarticulado, na sua relação móvel – aquilo que constitui o seu jogo – re-
úne textos, na sua maior parte, escritos entre “x” e “y” MB:29.
Conclusão: mais do que nunca, a página evidencia-se como um sistema multi-
-relacional AM & dR & MG & RA:146, modelo para a dispersão do códice, testado 
nas folhas soltas do jornal que liberta o livro, como as asas de um pássaro 
SM:103. Para tal, incitaremos os brancos, os espaços, saltos no significa-
do, descontinuidades, transições, mudanças de chaveGP:35: Uma linha por 
página colocará o leitor em suspenso durante o livro inteiroSM:104. Mas o 
que seria da biblioteca se esta exceção fosse a regra? Teríamos que fazer 
as contas à extensão da totalidade das páginas dos livros na Biblioteca 
Nacional Francesa GP:34.
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[ ATO 7]
Quando tudo se apresenta, tudo desaparece de novo. 

Uma sombra sobe lentamente o palco.

FILME: Aqui está o livro no seu cenário. Mas este antigo armazém 
 em breve terá desaparecido. desde à vinte anos, metamor-

foses sucessivas foram transformando este espaço na biblioteca mais 
moderna do mundo.

LIVRO: Se medimos o tempo, posso afirmar que alguém já havia pergun-
tado em 1894: — O que acontecerá às letras, à literatura daqui a 100 anos? 
Ao que alguém, logo de seguida, respondeu: — Duvido que a invenção de 
Gutenberg possa manter-se como força agregadora dos nossos produtos mentais 
OU:170. Já em 1949: O livro impresso enfrenta hoje o seu maior desafio desde 
a invenção da imprensa PH:250. E em 2011: O fim dos livros SG:156. Esta é a som-
bra que se abate sobre este espaço, como uma batalha entre livros clássi-
cos e modernos JS:190 (ou a batalha dos campos de batalha). Mas nem tudo 
o que o que se diz moderno o é. (Nem) tudo o que pode ser digital seráBL/

AR:242. Já Platão tinha escrito os seus argumentos contra a escritaUE:155. 

Uma coisa tomamos como certa: uma nova economia toma o seu lugar; 
constitui-se por uma multiplicidade de modelos para o arquivo e a acu-
mulação – tudo aquilo que a História do livro sempre foiJd:237.  

Entretanto, alguém sublinha a primeira falácia de McLuhan, quando este 
coloca as imagens vs. a cultura alfabéticaUE:156. Se assim fosse, que sen-
tido faria fazer filmes sobre livros? Afinal tudo não passa de um possível 
equívoco entre duas questões: a) os computadores tornarão os livros ob-
soletos? Os computadores tornarão obsoletos os materiais escritos ou 
impressosUE:158? 
Adicionamos mais um ponto na nossa argumentação: a civilização he-
braica baseou-se num livro e disso não é independente o facto de ser uma 
civilização nómada; os egípcios puderam registar os seus factos em pe-
dras, mas Moisés nãoUE:159. Por outro lado, a informação eletrónica viaja 
antes de nós, os livros viajam connosco e à nossa velocidade UE:160. Os 
computadores difundem uma nova literacia mas são incapazes de satis-
fazer todas as necessidades intelectuais que estimulamUE:163. Concluin-
do: este é o dilema do hipertexto – a desproporção entre produção infini-
ta e interpretação limitada UE:165. 
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Confundimos mudança com fusão, mas afinal a invenção da fotografia 
apenas libertou os pintores da imitação. Ou seja, não podemos estar certos 
que a unidade e identidade daquilo a que chamamos ‘livro’ seja incompatível 
com as novas tecnologias Jd:226. Na história da cultura nunca uma coisa ma-
tou outra, apenas alguma coisa transformou outra profundamenteUE:166. 

Mas se conseguimos colocar o livro sobre outros suportes, modos de 
leitura ou de escrita é porque, inevitavelmente, ressacralizámos tudo o 
que estava relacionado com o livro – o seu tempo, espaço, ritmo, a forma 
como o manipulamos, o corpo, os olhos, as mãos sobre ele, a quasi sa-
cerdotização dos seus produtores, intérpretes e agentes de decisão nas 
várias instituições de seleção e legitimação Jd:232.

×

[ ATO 8]
Confundem-se os nomes com o valor dos nomes. 

Por último, retiram-se os nomes para o bem da amizade 
e da continuação deste diálogo.

FILME: A cidadela silenciosa, a Bibliothèque Nationale abriga inúmeros te-
souros. Uma centena de filmes não faria justiça a tudo o que merece aten-
ção. Quem pode dizer o que é melhor, mais raro ou mais precioso aqui?  
O manuscrito ainda inédito de “O Jornal dos Goncourt” ?  

O “Codex Peresianus” , que ninguém consegue decifrar? Es-

tas memórias de Harry dickson  ainda inatingíveis hoje? Estes 

cadernos pessoais  para serem abertos somente em 1974? O 

manuscrito  dos “Pensamentos” de Pascal? Ou as obras 

completas  de Emile Zola? A pedra de Bagdad    
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e as joias que a rodeiam? Os cadernos de apontamentos de Villard de 
Honnecourt  ? Ou talvez... esta coleção de medalhas reais 

 ? Estes enormes manuscritos de Victor Hugo  ? 

O Mapa mundo de Cabot  ? Esta encadernação  

que ostenta as armas de Henrique II? Este livro, o primeiro impresso em 
Paris  ? O “Evangeliário” de Carlos Magno  ? O 

comentário da “Revelação de São Severino”  ? Este Mantegna 

 ? Este dürer  ? Este Redon  ?

LIVRO: Falamos de nomes. Mas cabe-me pôr o leitor de sobreaviso, instando-
-o a que não aplique a pessoa alguma os comentários que aqui apenas pretendem, 
do modo mais literal possível, referir-se aos livros. Assim, quando se fizer alusão 
a Virgílio, não deveremos tomar este termo como referência à pessoa de um famo-
so poeta que respondia por esse nome; mas tão-só, a determinadas folhas de papel 
encadernadas entre capas de cabedal, contendo na forma impressa as obras do 
dito poeta; e o mesmo se aplica nos restantes casos JS:191. 
dizes: “uma centena de filmes não faria justiça a tudo o que merece aten-
ção”; prefiro denominar cada página ‘Mundo 1’, ‘Mundo 2’ dH:99...ou dedi-
car (e rejeitar) estas páginas incertas aos livros onde esta ausência de livro já se 
produz, enquanto cumpre a sua palavra; livros escritos por –, mas deixemos que, 
nada mais do que a falta de um nome os designe, para o bem da amizade MB:145. 

×
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[ ATO 9]
Entram vários tipos de máquinas. 

Limpa-se o cenário.

FILME: Estes tesouros deve ser preservados – o ar é monitorizado, a at-
mosfera ajustada. Máquinas semelhantes à do capitão Nemo  

mantêm uma temperatura constante mais benéfica para o couro, papel e 
pergaminho. O ambiente é monitorizado dia e noite  . A des-

truição deve ser mitigada a todo custo . Um unguento preser-
va as encadernações.  Os escritos de civilizações desapare-

cidas são restaurados. Buracos feitos por insetos são preenchidos 
 . Páginas soltas são coladas. Os livros são inoculados... fe-

chados em bainhas. Mapas  são separados por películas de 

plástico. Portfolios são armazenados em rolos para minimizar o desgas-
te. Jornais , de desintegração rápida, são microfilmados 

 . Capturadas, estas imagens  vão perpetuar a memória   dos 

documentos perecíveis.

LIVRO: Parece-me que já falámos disto – o constante medo pela morte 
dos livros; mas a redundância assegura a importância do assunto. Pode-
mos dizer que a cobertura quase total do mundo no tempo e no espaço 
tornou o livro numa forma de comunicação cada vez mais obsoleta. O 
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movimento lento do olho ao longo das linhas tipográficas, a lenta procis-
são de elementos organizados mentalmente para que encaixem nessas 
intermináveis   colunas horizontais, estes procedimentos já não resistem 
às pressões da cobertura instantânea da terra MM/SG:156. diz-se que as ca-
tedrais eram a TV da época medieval, mas a diferença em relação aos 
diretores desses “canais” é que os primeiros liam bons livros UE:160.
Também o livro impresso já foi entendido como um momento de rutura 
não desejável, um “novo” medium. Umberto Eco relembra a passagem de 
Nossa Senhora de Paris de Victor Hugo, em que Frollo, ao comparar o livro 
com a sua antiga catedral, exclama: — Ceci tuera cela; — Isto há-de matar 
aquilo; — O livro matará a catedral, o alfabeto matará as imagens UE:156.  O pen-
samento humano descobria uma forma de se perpetuar mais duradoura 
e mais resistente que a arquitetura; também mais simples. Às letras de 
pedra de Orfeu sucedem-se as letras de chumbo de Gutenberg – o livro 
acaba com a autoridade do edifício VH:117. Pressentia-se que, o pensamen-
to humano, mudando de forma, mudaria igualmente de expressão VH:110. 

Mas no fundo, isto apenas significou que uma potência sucedeu a outra 
potência. Abala-se a autoridade, bifurca-se a unidade VH:113. 

×

[ ATO 10]
Imediatamente após a última palavra, 

o cenário transforma-se num labirinto imenso. 
Procura-se a saída.

FILME: Mas enquanto esta batalha contra a morte lenta continua, surgem 
pedidos . Mensagens são lançadas  infinitamente 

através do labirinto de armazéns  . Uma vez o livro encontrado 

, um pedaço de papel toma o seu lugar – o seu fantasma. Uma 

última verificação da identidade do livro  a partir da sua ficha.
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LIVRO: Relembro a expressão enigmática – Word Event: EXIT GB/dR:91. 
Independentemente da sucessão dos seus fantasmas, o livro continua-
rá. As variações em torno do objeto livro não lhe modificaram a função, nem a 
sintaxe, há mais de quinhentos anos. O livro é como uma colher, um martelo, 
a roda ou o cinzel. Uma vez inventados não se pode fazer melhor UE/SG:155. Ou 
dito de outra forma: o livro provou os seus méritos e não consigo ver como, para 
o mesmo uso, se poderia fazer melhor do que o livro. Talvez evolua nas suas 
componentes, talvez as suas páginas deixem de ser de papel. Mas continuará a 
ser o que é UE/SG:155. 
Chegamos então à previsão do futuro (que, afinal, é já o nosso presente): 
o autor será o seu próprio editor OU:172; ou, como Landow sugere, entraremos 
numa nova era Samizdat e conseguiremos comunicar sem termos como 
intermediários, as editoras UE:163. Por outro lado, os Homens das letras não 
serão mais chamados de escritores mas de narradores OU:173. 

Almejamos um futuro distinto, fundado no progresso mas, assistimos 
com frequência à ideia do livro impresso como guia para o design de li-
vros digitais, reduzindo-se esta aproximação aos aspetos formais mais 
grotescos (textura do papel em ecrã, sugestão de lombada, composição 
tipográfica que espelha a página impressa sem que se pense nas condi-
cionantes da leitura em ecrã, passagem de página mimetizando a ação 
real, etc.). Mas pode o design de livros digitais ficar apenas sujeito ao pas-
tiche ou a uma remetência figurativa de um imaginário comum SG/AR:246? 

do retorno às afirmações desmesuradas da verticalidade do rolo (scroll) 
e das operações exclusivas do livro digital “push, pop, press”? No fundo, 
existirá ou será possível um livro electrónico AR:242? 

A ordem da realidade não é uma ordem sequencial, de sucessão, e o Livro 
(para o qual todo o mundo caminha) não deve disponibilizar-se negando 
a realidade. É por isso que a metafísica do livro necessita de uma fisica-
lidade que a exprima JSc:97: um livro não começa nem acaba; quanto muito, no 
mínimo, finge fazê-lo SM:97; foram os acontecimentos que produziram o livro e 
não o livro os acontecimentos VH:28. 

Para além das questões metafísicas, do Livro também faz parte a sua 
contabilidade: o que retemos das condições práticas (balzaquianas) – financia-
mento, tiragem, números de venda. O manuscrito projeta a realização da obra e 
confirma a atenção do autor às possibilidades de ação histórica e ao próprio devir 
literário MB:223. do Livro também faz parte a sua paginação, a lei da propor-
ção da página. do Livro também faz parte a sua forma – o livro fascicular, 
disperso e múltiplo, livro combinatório. do Livro também faz parte a sua 
leitura – uma leitura pública, a sua derradeira interpretação. Por fim, só 
por fim, do Livro também faz parte o seu conteúdoSM:94.
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[ ATO 11]
O ato que parece final, ou quando o livro chega ao seu leitor.

FILME: E agora o livro marcha  em direção a uma fronteira 

imaginária, mais significativa do que a passagem através do espelho. Não 
será mais o mesmo livro  . Antes, era parte de uma memória 

universal  , abstrata, indiferente , onde todos os livros são 

iguais e, em conjunto, aqueciam a atenção tão ternamente distante como 
a mostrada por deus  aos homens. Aqui, ele foi escolhido, 

preferido em detrimento de outros. Aqui, é indispensável para o seu leitor, 
arrancado da sua galáxia para alimentar esses pseudo insetos de tritura-
ção de papel  , irremediavelmente diferentes dos insetos ver-

dadeiros, uma vez que cada um está ligado à sua distinta preocupação 
 . Astrofísica, fisiologia, teologia, taxonomia, filologia, cos-

mologia, mecânica, lógica, poética, tecnologia. Aqui vislumbramos um 
futuro em que todos os mistérios são resolvidos... quando este e outros 
universos nos oferecerem as suas chaves. E tudo isto acontece simples-
mente porque estes leitores , cada um trabalhando na sua 

fatia de memória universal, lançaram os fragmentos de um único segre-
do, talvez um segredo que carrega o bonito nome de “felicidade” 

 .
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LIVRO: Concordamos. E poderiamos terminar nessa palavra – “feli-
cidade”. de facto, o livro encontra-se entre romantismo e funcionali-
dade HB:240. 
Não esqueçamos, no entanto, que um professor escolhe o seu discípulo, mas 
um livro não escolhe o seu leitor que pode ser perverso ou estúpido P/JLB:124. 

Esta estranha arte, a arte da leitura silenciosa, termina no conceito do 
livro como um fim em si mesmo, não como um meio para um fimJLB:125. [A 
imprensa] criou o livro portátil, que os homens podiam ler em privacidade 
e em isolamento dos outros. O homem podia agora inspirar-se e cons-
pirar. O livro impresso acrescentou muito ao culto do individualismo. O 
ponto de vista privado e fixo tornou-se possível e a literacia conferiu o 
poder do desapego, do não-envolvimentoMM:241.
O livro é o Livro. Ainda por ler, por escrever, sempre já escrito e penetrado pela 
leitura, o Livro é a condição para toda a possibilidade de leitura e escrita MB:131.O 
Livro: a passagem de um movimento infinito que vai da escrita como operação 
à escrita como inatividade. A escrita passa através do livro, mas o livro não é o 
seu destino MB:132. 

E como é que se (re)começa? Quando a escrita começa, ou nos recusamos a 
admitir que começamos ou, de facto, não escrevemos: a escrita não entende um 
começo MB:135. Uma escrita que de tão rigorosa, de tão refletida, boicota a 
sua existência.  
Por exemplo, Perec começou assim a escrita de Página:
Eu escrevo... 
Eu escrevo: Eu escrevo... 
Eu escrevo: “Eu escrevo...” 
Eu escrevo que eu escrevo... 
Etc. GP:33

Ao que alguém acrescenta: Escrever todas as coisas num livro é como colocar 
uma espada nas mãos de uma criança CdA/JLB:124. Podemos concluir que lemos 
para provocar uma deslocação do horizonte da nossa linguagem dH:99.
A saber se se justifica escrever SM/MB:223.  

×

(continua na contracapa)
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P á G I N A  —  L i v r o  2

Objecto:    menos  

Entre a unidade do Livro e a Página enquanto unidade (1)

(1)
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NOTA

Página é uma publicação de reflexão crítica consagrada ao design 
de comunicação, entre o legado da cultura impressa e a contempo-
raneidade da cultura digital. Através de princípios editoriais, expõe 
a produção académica do mestrado em design de Comunicação e 
Novos Media (FBAUL) e coloca-a à prova perante outros discursos 
intelectuais tangenciais, limítrofes ou exteriores ao design. O mo-
delo editorial, constituído por volumes temáticos, faz coabitar ma-
teriais inéditos (de docentes e discentes) com textos previamente 
publicados. Mais do que representar a produção académica, con-
dicionando a publicação a um tempo de leitura e atualidade que 
dependem das dinâmicas do ano letivo, coloca-a em contexto. 

menos
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Livro e página, como espaços de confluência da cultura impressa e digital, são 
os motes de Página – Livro 2. Em particular:

a) o livro como objeto paradigmático do conhecimento (da ordem 
do sagrado);
b) a recorrência histórica da “morte do livro”;
c) a autonomia da página: de objeto a sistema.

Página – Livro 2 interroga os motivos de reconhecimento do livro en-
quanto ícone do conhecimento humano, fundador da cultura e da história, con-
figurador da civilização e do pensamento, garantia de memória, autoridade e 
cúmplice na democratização da educação. Só perante este quadro em que fre-
quentemente identificamos o livro com cada um destes conceitos – conheci-
mento, cultura, obra e autoria, história ou memória, educação – é que podere-
mos entender o porquê da recorrente narrativa da morte do livro e das reações 
enfáticas que daí advêm. 

De facto, o cenário de alteração da ordem do livro é acolhido, paradoxal-
mente, com reserva e aspiração de mudança. Página – Livro 2 faz a recensão dos 
textos, autores e argumentos que exploram o tema recorrente do futuro e do fim 
do livro. A enumeração de documentos históricos e críticos ajudar-nos-á a rela-
tivizar esta problemática e a identificar os aspectos que nos levam à ontologia 
contemporânea do livro.

23
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fotogramas pág. seguinte:

Intolerance, 1916

d. W. Griffith



25

Para começar:
entre prefácio e nota final

Sobre as palavras a partir das quais os livros são escritos, sobre livros não acabados, que nunca 

serão acabados e que mais valia nunca o serem e, por último, sobre livros articulados-inarticulados 

que nos levam à ausência do livro.
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Victor Hugo
Prefácio I

Alguns anos há que o autor deste livro, vi-
sitando, ou, para melhor dizer, esquadri-
nhando a Igreja de Nossa Senhora de Paris, 
encontrou, num recanto escuro de uma das 
torres, a seguinte palavra gravada na pare-
de: 'AN'AΓKH 1. 

1) Fatalidade. 

Estas maiúsculas gregas, enegrecidas pelo 
tempo e profundamente gravadas na pe-
dra, não sei que sinais próprios da caligra-
fia gótica, impressos nas suas formas e nas 
suas posições, como para revelar que uma 
mão da Idade Média as tinha ali escrito, 
e, sobretudo, o sentido lúgubre e fatal que 
elas encerram, impressionaram vivamente 
o autor.Perguntou a si mesmo, e tentou adi-
vinhar, qual teria sido a alma aflita que não 
tinha querido abandonar este mundo sem 
deixar aquele estigma do crime ou da des-
graça na fronte da velha igreja. Depois, a 
parede foi rebocada ou raspada (não sei qual 
das coisas foi), e a inscrição desapareceu.  
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É assim que se pratica há quase duzentos 
anos com as maravilhosas igrejas da Idade 
Média. As mutilações vêm de todos os la-
dos, de dentro como de fora. O padre rebo-
ca-as, e o arquitecto raspa-as; mas vem de-
pois o povo que as deita por terra. Assim, 
além da frágil lembrança que lhe consagra o 
autor deste livro, hoje já nada mais existe da 
palavra misteriosa gravada na sombria tor-
re de Nossa Senhora de Paris, nada do fim 
desconhecido que ela tão melancolicamen-
te resumia. O homem que escreveu aque-
la palavra naquela parede desapareceu, há 
muitos séculos, do meio das gerações, a pa-
lavra, por sua vez, já desapareceu da igreja, 
e a própria igreja talvez que bem cedo desa-
pareça também da Terra. 

Foi sobre essa palavra, que este livro 
foi escrito.

Fevereiro de 1831 

in Nossa Senhora de Paris, 1831 — ed. portuguesa, Porto: Lello&Irmão Editores, 

1969, p. 531
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Victor Hugo
Prefácio II

Foram os acontecimentos que produziram 
o livro e não o livro os acontecimentos.
Seja como for, o autor não pensava já em ti-
rar esta obra da espécie de esquecimento em 
que tinha caído; mas, advertido por alguém 
de que um livreiro da capital tencionava 
reimprimir o seu bosquejo anónimo, julgou 
dever remodelar ele próprio esta nova im-
pressão, poupando assim algum dissabor 
ao seu amor-próprio de autor, livrando ao 
mesmo tempo o sobredito livreiro de uma 
desairosa especulação.
(…) O episódio que se vai ler fazia parte 
desta série de narrações, podendo ser desli-
gada das outras sem que haja inconvenien-
te; além disso, a obra de que devia fazer 
parte não está acabada, não o será nunca e 
nem vale a pena sê-lo.

in Bug-Jargal, prefácio da primeira edição, Janeiro de 1826 — ed. portuguesa, Porto: 

Lello&Irmão Editores, 1969, p. 324
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Maurice Blanchot
Nota final

Eu gostaria de declarar que este livro, no 
seu articulado-inarticulado, na sua relação 
móvel – aquilo que constitui o seu jogo – re-
úne textos, na sua maior parte, escritos en-
tre 1953 e 1965. Esta indicação de datas, 
referindo-se a um longo período de tempo, 
explica porque os considero já póstumos, 
ou seja, considero-os como sendo quase 
anónimos. Pertencem a todos e vão sendo 
escritos, sempre escritos, não por uma úni-
ca pessoa, mas por várias: todas aquelas a 
quem cabe a tarefa de manter e prolongar a 
exigência para a qual eu acredito que esses 
textos, e com uma obstinação que hoje me 
surpreende, incessantemente procuram 
res             ponder, até à ausência do livro que de-
signam em vão.  

in nota final de The Infinite Conversation, 1969 — ed. inglesa (trad. livre),

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992, p. 435 
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fotogramas pág. seguinte:

Sabotage, 1936

Alfred Hitchcock
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Uma palavra 
numa página branca

Entre várias palavras possíveis numa página branca: livro, página, geometria, centro, margem
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George Perec
The Page

in Species of Spaces and other Pieces, 1974 

— ed. inglesa, Londres: Penguin, 2008, pp. 9-15
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Robert Bringhurst
Shaping the Page
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in The Elements 

of Typographic 

Style, Vancouver: 

Hartley & Marks 

Publishers, 1992, 

pp.134-6
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Nicholas Negroponte
Books without Pages

N
N



43



44

S
M

N
N



45

Christopher Martin Schmandt, 1978, 

Pages without paper, 

Cambridge, Massachusetts: MIT
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Nicholas Negroponte,  

Books without pages, 1979, pp. 2-8, 

Architecture Machine Group, 

Cambridge, Massachusetts: MIT
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de como, quando saímos, se constroem novos territórios  

– do centro para as margens, do papel para o pixel.

A página configura-

-se como um siste-

ma aparentemente 

fechado, conforma-

do nas suas estrutu-

ras e aberto no seu 

conteúdo. As siste-

se, no entanto, na 

página, a um con-

fronto territori al en-

tre centro e margem 

e entre os domínios 

que cada um deli-

mita. Este é o ponto de partida para 

o desenvolvimento de um plano de 

ação, onde se começa a entender que 

um centro de um objeto é a margem 

de outro. Ao questionar-se a territo-

rialidade da página procura-se, em 

simultâneo, repensá-la nesta transi-

ção do impresso para o digital, como 

uma partida à descoberta de novos 

continentes, de novos territórios. 

Uma vez que estes são dificilmente 

representados pe-

los mesmos mapas, 

propomos uma es-

pécie de exôdo, ou 

saída, do papel para 

o pixel. A saída é o 

ponto de partida 

para a transforma-

ção, mas prevê em 

si o desvio e o re-

torno. O exôdo do 

papel para o pixel 
deve ser entendido 

não como um abandono, mas como 

uma alteração dos eixos existentes, 

numa rotação de modos, ferramentas 

e localizações e a introdução de no-

vas perceções.

O exôdo do papel para o pixel dese-

nha-se num novo mapa fragmentado 

em quatro quadrantes distintos que 

se intersetam: território, perceção, 

informação e ação.

diogo Ramalho 

Exodus: 
Journey into the Unknown
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TERRITÓRIO

No hipertexto podemos estar, simultaneamente, em A,B,C,d,E.

O território consiste nos espaços físicos, virtuais, imaginados ou recriados, 

onde a página se insere e de onde se começam a traçar os planos de organiza-

ção, expansão e táticas territoriais de abertura dos limites e fronteiras da página: 

from paper to pixel. 
Marcação de um ponto, a coordenada, espaço e matéria, exploração, saída e re-

torno: 01 invasão territorial 02 portabilidade 09 exploração 10 exôdo 12 táticas  

13 nomadismo digital

(…) "estar na chegada", o que significa não estar durante o percurso, não estar no 
momento presente mas numa espécie de futuro. Não ir, simplesmente, de A a B, an-
tes de ir a C ou D, mas querer saltar de A para E. Francesco Scavetta, "É como 

escalar um iceberg mental". Bypass issue 2, Évora: Bypass, 2010-1, p. 124

PERCEÇÃO

do papel ao pixel, a tinta transforma-se em electrões, o tacto em scroll, a visão 

em alucinação. Parte-se para novos territórios, nos quais é necessário quebrar 

convenções, subverter estruturas, rodar eixos, intervir nos limites para criar um 

objeto novo, introduzir a descontinuidade inerente à transformação. 

Matéria e realidade, interrupção, os quatro ângulos indicam uma descontinuida-

de no fluxo, transformação: 04 transformação da escala 05 realidade/illusão 08 

parallax 11 memoria 14 déja-vu 15 input sensorial 21 oculto/visível

Perception – process by which an organism attains awareness or understanding 
of its environment by (re) organizing and (re) interpreting sensory information. 

1+1=3 You can take two substances, put them together, and produce some-
thing powerfully different (table salt, sometimes even explosive – nitroglyceri-
ne). diane Ackerman, in The Art of Looking Sideways, Nova Iorque: Phaidon 

Press, 2001

d
R



51

[x]

[y]

START:  38°42’25’’N 9°8’7’’W TERRITORY TERRITORY PERCEPTION PERCEPTION

PERCEPTION

PERCEPTION

ACTION

ACTIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION

INFORMATION

TERRITORY

TERRITORY

Pt
bl

t

hD/vB

xP
L

TR
T-

In
v

PERCEPTION

ACTION

SWITCHING MEDIUM :EXIT ACTION

INFORMATION

eXd

Tc
ts

dgt.NMd dj.VU

PrLLx

Mmy

iN.ouT
Rlt.Illn

S-inP
C+

aN
L

dI
G

RP.stAchv

stB

Srvc TRck.ng

n.d-CrYpt

the 
margin

of 
another

 one                                                       

a point
in the

middle of 
an object.

margin-
(typography) 
space that 
surrounds 
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INFORMAÇÃO

A possibilidade do desvio e retorno que estavam prometidos no momento da sa-

ída, introduzindo a possibilidade de recomeçar [CMd + TECLA Z = UNdO], de 

voltar à página de partida a qualquer momento. A página impressa e a digital coin-

cidem na mesma grelha, mas localizam-se em planos diferentes, e os modos de 

navegação e de transposição entre planos não são lineares.

Olhar, construção cíclica, conhecimento, cache*, registo, arquivo, retorno: 03 re-

positório 07 acesso 17 digital 18 analógico 22 arquivo

* Cache – component that transparently stores data so that the future requests for 
the data can be served faster. Return statement – causes execution to leave the 
current subroutine and resume at the point in the code immediately after where 
the subroutine was called – return address.

AÇÃO 

Ação, nos instrumentos musicais, é um mecanismo que transfere o movimento 

das cordas para a criação do som; é a trajetória de exôdo, que se inicia sempre 

no individual e parte para o coletivo, para a recriação de novos mapas, de novos 

territórios, dos novos continentes digitais. 

Intenção, direção, convergência, orientação, revolução: 06 vigilância 10 esticar 

os limites 19 tracking/tracing 20 encriptar/decifrar

Exit is not about quitting, it is rather about reversing power structures and frames, 
new modes of digital nomadism that move towards a more liberated networked 
land. “The Right To Exit”, Transmediale, Berlin, 2011

Our road is not built to last a thousand years, yet in a sense it is. When a road is 
once built, it is a strange thing how it collects traffic, how every year as it goes on, 
more and more people are found to walk thereon, and others are raised up to repair 
and perpetuate it.  Louis Robert Stevenson, in Internet Dreams, Cambridge: 

MIT Press, 1996

If we can change the maps, can we change other rules?
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«THIS COULD BE ABOUT THE 
MIDDLE PAGE OF THE BOOK»

George Brecht’s Book, 1972
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CENTER OF MASS.

R
miri∑=
mi∑

.

«Center of mass: The center of mass is the location of all the 
mass in a system. In the case of a rigid body, the position of the 
center of mass is fixed in relation to the body. In the case of a 
loose distribution of masses in free space, the position of the 
center of mass is a point in space among them that may not cor-
respond to the position of any individual mass.»
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Haviam oferecido ao Chefe 
(novamente) um mapa do país - já 
era para aí o quinto ou o sexto. 
Os anteriores ele perdera-os, ou 
assoara-se a eles ou colocara-os 
debaixo de uma garrafa de vinho 
para não sujar a mesa, enfim: 
o Chefe distraía-se. 

O MAPA (1) (2) (3)
GONÇALO M. TAVARES
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(1)

    Tinha, no entanto, certos cuidados. Por exemplo: limpava 
todas as humidades e nódoas líquidas - vinho e outras 
substâncias - apenas com a parte do mapa que representava o 
interior do país - a zona mais seca. 
    Um auxiliar mais letrado tentara, há vários meses, explicar ao 
Chefe que o mapa era apenas uma representação.
    O Chefe, porém, não entendia. Não dava atenção a 
preciosismos técnicos.
    
    - Não quero saber de teorias - dizia.
    
    O Chefe tinha na verdade um problema intelectual: não 
conseguia diferenciar a realidade da representação da realidade.
    Depois de, em tempos de seca, tomar a decisão de escrever 
com a caneta: «Chuva!», por cima do território mais 
necessitado de água era com absoluta estranheza que verificava, 
mais tarde, que, de facto, não chovera nessa zona.
    Não deixando de pensar em qual dos seus adversários poderia 
estar a boicotar a sua acção enérgica, o Chefe murmurava, 
intrigado, para si próprio:
    

    - Mas se eu escrevi «chuva» no mapa...

24
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chuva
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(2)

    Mas como dissemos, mesmo assim o Chefe estava sempre a 
perder ou a danificar os mapas da pátria. No entanto, não era 
distraído por completo, por exemplo: tinha sempre, no bolso 
do seu lado direito, intacta e bem protegida, a programação dos 
vários canais televisivos. Uma teoria sustentava isto: tudo o que 
não cabe dentro da televisão - dizia o Chefe - não pertence ao 
país. Está fora do nosso território.
    Para ele o mapa mais real do país era o aparelho de televisão 
que tinha em sua casa. Era esta a visão pessoal do Chefe.
    - Para que quero eu o mapa? - exclamava. - O que preciso é de 
ter todos os canais de televisão ligados!
    - Portanto - disse um dos Auxiliares -, se bem percebo, o 
senhor Chefe vai vendo o que se passa nos diversos canais e 
actua, com medidas enérgicas ou mesmo muito enérgicas, de 
modo a resolver os problemas. É isso?
    - Mais ou menos - respondeu o Chefe. - É preciso aprofundar 
um pouco.
    Fez-se silêncio na sala. O Chefe ganhava balanço.
    - Aprofunde, Chefe.
    - Aprofunde, aprofunde.
    
    O Chefe, em silêncio, concentrado, preparava-se então para 
aprofundar.

26
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território
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(3)

    O Chefe aprofundava. Para isso utilizava uma técnica 
particular, que era repetir.
    - O meu conceito de fronteira - repetiu o Chefe - é definido 
pelas linhas que delimitam o ecrã da televisão. Tudo o que 
surge fora do ecrã não pertence ao nosso país, está já para lá da 
fronteira. Estão a entender?
    Um dos Auxiliares tomava apontamentos, enquanto o outro 
estava com a boca aberta, de espanto. Por vezes trocavam de 
funções.
    Os dois, no entanto, como que tremiam; um tremor, 
diga-se, não físico ou corporal. Pelo contrário: um tremor 
intelectual.Havia em ambos a sensação de que estavam a viver 
um momento único, o momento em que uma ideia sai para o 
mundo, pela primeira vez, com a força incontrolável de uma 
bomba.
    - Ah, se o Chefe pelo menos tivesse um bombardeiro 
(murmurava para si próprio um dos auxiliares). O que ele faria 
com um único bombardeiro!
    Depois de recuperar o fôlego e de dar tempo aos Auxiliares 
para exercerem os seus olhares de admiração incontida, o 
Chefe disse, num tom definitivo, enquanto, com o seu polegar 
esticadinho, e com a intensidade da devoção religiosa, ligava o 
botão do seu ecrã:

- É este o meu país.
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fronteira

fronteira
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fronteira

território
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chuva

    II. LOCATION   

1) Gonçalo M. TAVARES, O Senhor Kraus, 

Lisboa: Editorial Caminho, 2005

— in publicação “Território” 

(diogo Ramalho)
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«Zeno’s method, for getting from 
A to B (think of B as the goal), is 
to “reduce” the problem into two 
subproblems: first go halfway, then 
go the rest of the way. Each of these, 
in turn, will be replaced by two 
subsubgoals and so on ad infinitum. 
You wind up with an infinite goal-
stack, instead of a single goal.»2

THE DICHOTOMY PARADOX
ZENO OF ELEA

41

    «The term centre refers to the midpoint of any line or figure, 
the point within a body through which a specified force may 
be considered to act, such as the centre of gravity; a point, area, 
or part that is approximately in the middle of a larger area or 
volume; a person or thing that is a focus of interest.»

«Zeno’s method, for getting from 
A to B (think of B as the goal), is 
to “reduce” the problem into two 
subproblems: first go halfway, then 
go the rest of the way. Each of these, 
in turn, will be replaced by two 
subsubgoals and so on ad infinitum. 
You wind up with an infinite goal-
stack, instead of a single goal.»2

THE DICHOTOMY PARADOX
ZENO OF ELEA

412)  douglas R. HOFSTAdTER, Godel, Escher, Bach: an Eternal Golden 

Braid, Nova Iorque: Basic Books, 1979 

— in publicação “Território” (diogo Ramalho)

2
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«No myths for these countries of the mind-»
64
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    «A system could be a group of interacting, interrelated, 
or interdependent elements forming a complex whole; 
an organism as a whole, especially with regard to its vital 
processes or functions; a group of interacting mechanical or 
electrical components; a network of structures and channels, 
as for communication, travel, or distribution; a network of 
related computer software, hardware, and data transmission 
devices; an organized set of interrelated ideas or principles; a 
social, economic, or political organizational form; a naturally 
occurring group of objects or phenomena; a set of objects or 
phenomena grouped together for classification or analysis; an 
organized and coordinated method; a procedure.»

COMPUTER SYSTEMS
DOUGLAS R. HOFSTADTER

«Whatever exists is in a place – 
Therefore place exists»4

«Zeno’s difficulty demands an 
explanation; for if everything that 
exists has a place, place too will have 
a place, and so on ad infinitum.»5
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COMPUTER SYSTEMS
DOUGLAS R. HOFSTADTER

«Whatever exists is in a place – 
Therefore place exists»4

«Zeno’s difficulty demands an 
explanation; for if everything that 
exists has a place, place too will have 
a place, and so on ad infinitum.»5
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3)  ZENO OF ELEA in Aristotle Physics, Sioux Falls: NuVision  

Publications, 2007 — in publicação “Território” (diogo Ramalho)

4)  ARISTOTLE in Aristotle Physics, Sioux Falls: NuVision Publications, 

2007 — in publicação “Território” (diogo Ramalho)
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script.txt

“Google is not the map” – Les liens invisibles
http://www.lesliensinvisibles.org/2008/11/14/
google-is-not-the-map/----------------------------

SCHOPENHAUER, Arthur, The World As Will And Repre-
sentation inhttp://books.google.pt/books?id=KM6XiJ
qLhucC&printsec=frontcover&dq=Arthur+Schopenhauer+
from+%E2%80%9CThe+world+as+will+and+representation

“The More I Look, the More I See”, Nov –Dec 2010, 
Galerija Galzenica, Velika Gorica (Croatia) 
http://www.lesliensinvisibles.org/2010/03/22/the-
more-i-look-the-more-i-see/-----------------------

Whole Earth Catalogue http://www.wholeearth.com/
index.php-----------------------------------------

“Whole Earth Catalogue exhibition”, Jan 2010
http://domenicoquaranta.com/2010/01/whole-earth-
catalogue/----------------------------------------

“Test_Lab: Tools for Propaganda”, 2010, V2, Rot-
terdam http://www.v2.nl/events/test_lab-tools-for-
propaganda----------------------------------------

“The Right To Exit”, Transmediale, Fev 2011, Ber-
lin; (Les liens invisibles, Alessandro Ludovico, 
Paolo Cirio, Nathaniel Stern, Scott Kildall, 
Jens Best)http://www.transmediale.de/content/
right-exit-open-discussion / http://www.les-
liensinvisibles.org/2011/01/27/the-right-to-exit-
transmediale-2011/--------------------------------

No Maps for These Territories (2000). Documentário 
[89min], de Mark Neale com William Gibson.
http://www.docurama.com/docurama/william-gibson-
no-maps-for-these-territories/--------------------

KEROUAC, Jack, On the Road, New York: Penguin 
Books, 1976 http://bigthink.com/ideas/21148-------

déjà-vu-------------------------------------------

sensory input-------------------------------------

cryptamnesia--------------------------------------

MENKMAN, Rosa, Glitch Studies Manifesto, in 
http://rosa-menkman.blogspot.com/search/label/
manifesto-----------------------------------------

MILLER, Paul D, Rhythm Science, Boston: The MIT 
Press, 2004---------------------------------------

“Geo Goo”, Jodi, 2008,  iMAL, Brussels http://www.
imal.org/GEOGOO/ http://wwwwwwwww.jodi.org/-------

tracking/tracing----------------------------------

code, coding/decoding-----------------------------

encrypt/decrypt, key------------------------------

BOYLE, T. Coraghessan (ed.) – McSweeney’s Issue19,  
New York: McSweeney’s Books, 2006-----------------

NEVES, Álvaro Seiça, MARQUES, Gaelle Silva (eds.) 
– Bypass Issue 2 – The Infinitely Small and the 
Infinitely Large,  Évora: Bypass, 2010-11 (Nev-
ille Mars, Francesco Scavetta, Vasco Gato, Jeffrey 
Ladd, Ricardo Cabaça)-----------------------------

PERCURSO

INFORMATION

PERCEPTION

TERRITORY

ACTION

d
R



81
script.txt

Chaos---------------------------------------------

Inhabit the body----------------------------------

Mobility/portability------------------------------

Perception versus memory of perception------------

k.,programação:  André Sier, 2007 http://s373.net/
projectos/k/--------------------------------------

labyrinth/maze------------------------------------

net-----------------------------------------------

“Project 85:What happened to us?”, Dan Perjovschi, 
2007, MoMA, New York http://www.perjovschi.ro/
projects-85-dan-perjovschi-moma.html--------------

margin--------------------------------------------

center--------------------------------------------

marginalia----------------------------------------

territory-----------------------------------------

invasion------------------------------------------

HOLL, Steven – Parallax,  Boston: Birkhauser, 2000

Re:Interview#016: Stories Without Boundaries But 
Full of Lies | Les Liens Invisibles, in http://
cont3xt.net/blog/?p=4325--------------------------

ARNS, Inke, The Twists of the Snake: Minority 
Tactics in the Age of Transparency, in http://www.
projects.v2.nl/~arns/index.html-------------------

NOLL, Michael, The Digital Computer as a Creative 
Medium, in http://noll.uscannenberg.org/Art%20Pa-
pers/Creative%20Medium.pdf------------------------

Tag, rate, comment, post, exchange, share---------

Spying--------------------------------------------

“Tag lies and affective spies” http://nextnode.
net/sites/emst/wp/?tag=plot-----------------------

Repository of Records http://repositoryofrecords.
blogspot.com/-------------------------------------

NEGROPONTE, Nicholas. “Books without pages”. Ar-
chitecture Machine Group,MIT; Cambridge, 1979-----

LUDOVICO, Alessandro 2006. “Paper and Pixel, the 
mutation of publishing” in Magnet.reader 1 http://
www.arteleku.net/publications/publishing/zehar/56-
archive-fever/paper-and-pixel-the-mutation-
ofpublishing.-alessandro-ludovico-----------------

BEY, Hakim, Temporary Autonomous Zone. Hakim Bey, 
in http://www.forgottenbooks.org/info/978160506502
1-------------------------------------------------

GONÇALVES, Sofia 2009. “Página: espaço de recon-
figuração do Design de Comunicação pelaCultura 
Digital”, in Cibertextualidades #3, Universidade 
Fernando Pessoa, Porto http://laboratorio2fbaul.
files.wordpress.com/2009/03/sg_cibertextc692.pdf--

PERCURSO

INFORMATION

PERCEPTION

TERRITORY

ACTION
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WOZNICKI, Krystian, Islands in the Net, from non-
places to reconquered anchorages of the avant-
garde, in ERASO, Miren, LUDOVICO, Alessandro, 
KREKOVIC, Slavo (ed.), The Mag.net reader, Open 
Mute, Bitritto, 2006, p.84------------------------

CARVALHAIS, Miguel, Little Machines, in LUDOVICO, 
Alessandro, MULLER, Nat (ed.), The Mag.net reader 
3, Open Mute, Bitritto, p.98----------------------

Dymaxion map, Buckminster Fuller http://
en.wikipedia.org/wiki/Dymaxion_map----------------

Metamap (Metamute) http://www.redbrick.dcu.
ie/~entropy/metamap.pdf---------------------------

Risk Game, Online Forum http://www.totaldiplomacy.
com/----------------------------------------------

MARGINÁLIA
--------------------------------------------------
PÁGINA

Conferência “A Beleza do Erro” (MUDE, 26MAR 2011) 
(José Avillez, Pedro Gadanho, Lidija Kolovrat, 
Eduardo Aires)------------------------------------

mirage--------------------------------------------

hallucination-------------------------------------

optical phenomenon--------------------------------

optical illusion----------------------------------

refraction----------------------------------------

refletion-----------------------------------------

perception----------------------------------------

sensory system------------------------------------

camouflage----------------------------------------

subliminal----------------------------------------

off the map---------------------------------------

emmigration---------------------------------------

exile---------------------------------------------

diaspora------------------------------------------

exit----------------------------------------------

return code---------------------------------------

return statement----------------------------------

cache---------------------------------------------

action<>reaction----------------------------------

media simulation/simulacrum (Jean Baudrillard)----

PERCURSO

INFORMATION

PERCEPTION

TERRITORY

ACTION
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social action-------------------------------------

group action--------------------------------------

page----------------------------------------------

computer memory-----------------------------------

code page-----------------------------------------

ascii/unicode-------------------------------------

splash page---------------------------------------

homepage------------------------------------------

webpage-------------------------------------------

FLETCHER, Alan, The Art of Looking Sideways, New 
York: Phaidon Press, 2001-------------------------

CARROLL, Lewis, Alice’s Adventures in Wonderland, 
London, Wordsworth Editions, 1992-----------------

MANGUEL, Alberto,“Pictures and Conversations”, 
GEIST, issue 52 in http://www.geist.com/opinion/
pictures-and-conversations------------------------

script--------------------------------------------

script:artificial intelligence--------------------

SHANCK, Roger, Script Theory, in http://tip.psy-
chology.org/schank.html---------------------------

manuscript, codex---------------------------------

hobo signs, in http://www.worldpath.net/~minstrel/
hobosign.htm--------------------------------------

KELLY, Kevin, /John Brockman(ed)Digerati. London: 
Orion, 1997---------------------------------------

necker cube---------------------------------------

“Déjà vu”, Patrick Hughes-------------------------

hollism-------------------------------------------

Exhibition “Starting with the Universe” (Buckmin-
ster Fuller), Jun-Set 2008, Whitney Museum, New Yo
rk------------------------------------------------

moebius strip-------------------------------------

synergy-------------------------------------------

CHABON, Michael, Maps and Legends. San Francisco: 
McSweeney’s books, 2008)--------------------------

Exhibition “The Posters of Discontent.”, produc-
tive posters in http://projectprojects.com/produc-
tive-posters/?view=thumb&keyword=environmental&sid
e=y-----------------------------------------------

PERCURSO

INFORMATION

PERCEPTION
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ACTION
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MARGINALIA
............................................................................
PAGINA

[PAGE 34]

040 PÁGINA - cut, fold, rip, poder-se arrancar ccada A4 e recriar uma narrativa 
diferente>>>>>>>diferentes narrativas
4x4   16   legenda/locais (combinações possíveis)

 A B C D
    _______________________________
   |
1  |

2                  X

3

                                   
4                                  |
   ________________________________|

processo de interacção/experimentação da forma-----ver como cada personagem constroi os 
seus mapas [referências], partindo de um script base
questão da cor---------A1, C3, D2 - descentralização do centro e margem

painél/legenda/percurso
página que constrói o livro, dinamismo/alteração/revelação

esqueleto do percurso

[PAGE 35]

“A Beleza do Erro” (MUDE, 26MAR 2011)

Chef José Avillez-----------sentidos <<<<<<< memória
 (chef)    inspiração
     conhecimento
        PERCEPÇÃO   reflexão
sentidos <<<<<<< memória  técnica / precisão
    tecnologia

miragem < > déjà-vu           errar como uma digestão da beleza do erro, sem medo de 
falhar

Pedro Gadanho........beyond no.04 accidents and failures
     (architect)    como se pode errar em arquitectura?

alteração da percepção do conforto, da nossa forma de olhar

estética do ERRO----------erro estético (experimentação no       v                   
campo das artes que é importado para        v                   a arq.)
crise actual_____motivação
  recursos/pessimismo*

      

       ERROR.....
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optical phenomenon---------vs---------optical illusion
            perceptual quirks of human
     vision, in which the observer
    sees something that does not 
     exist physically
misinterpretation     distortion(bending)
                           |
                    *  refraction - change in direction of a wave due to a change in its 
speed, this is the most commonly observed when wave passes from one medium to another at 
any angle other than 90º or 0º______________________________

043     REFRACTION OCCURS WHEN THERE IS A PASSAGE FROM ONE
 MEDIUM TO ANOTHER...SWITCHING MEDIA....

_______________light waves, sound waves        v
    sin O1=v1=n2     v
    ______ __ __     v
    sin 02 v2 n2     v
                                               v
 reflection -                                 mirror
change in direction of a wavefront
at an interface between 2 different media
so that the wavefront returns into the medium from which it
originated---------------light, sound, water waves

PERCEPTION- (perceptio, percipio)::::::::::AMBIGUITY
   process by which an organism attains _awareness_ or _understanding_ of its environ-
ment by organizing and interpreting sensory information,,,,,,,,,,,,,,,,,,sensory system 
>>>[PAGE 41]
.
.
.
.
. features:_ constancy
ability of perceptual systems to recognize the same object from widely varying sensory 
inputs
      grouping
set of principles that explain how humans naturally perceive objects as organized pat-
terns and objects.

[PAGE 41]

>>>sensory system - - part of the nervous system responsible for processing sensory IN-
FORMATION (sensory input!)

[PAGE 40] >>>>>> dreaming/hallucination
     folie à deux - - (shared psychosis) is a psychiatric syndrome in which symptoms of 
a delusional belief are transmitted from one individual to another
        folie à plusiers - “madness of many”

camouflage...................encrypt/decrypt
method of crypsis (hiding)
allows visible organism or obj to remain unnoticed,
by blending
      subliminal stimuli.....sensory stimuli below an individual’s absolute threshold 
for conscious perception.

to influence thoughts, feelings or actions

sugests that people’s thoughts, feeling and actions are influenced by stimuli that are 
perceived without any awareness of perceiving

[PAGE 42]

exodus................................off the map
v    denotes a place far from   v v               
civilization, or subject out of   v      v                 date
v                                   (is the book off the map?)
v
(emmigration)
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                          PAGE
|(computer memory)
   |page, memory page, virtual page:::fixed lenght block of main     memory that is 
contiguous in both physical memory addressing     and virtual memory addressing.smallest 
unit of data for     memory allocation
       |uniform site, 4096 bytes
       |paper sizes - standards - - conventions
                              german DIN>>>>>>ISO 216
                              ISO: A series, B series, C series
                              ANSI (US): A, B, C, D, E
                              architect: Arch A,B,C,D,E,E1,E2,E3
        one side of a leaf of paper.measurement of documenting  or recording quantity

| (typography)
     |left (verso), right (recto)--------spread
      english system: 1st page recto
      arabic, hebrew, chinese, japanese: 1st verso
        page LAYOUT

code page - - character encoding..........code each character
 table of values that           something else to 
       describe the character set         transmission of data
       for a particular language          COMMUNICATION
                                                 storage
ASCII--- 888888888888     88           88           
        ,8P’     88           “”    ,d     
       d8”       88                 88     
     ,8P’        88,dPPYba,   88  MM88MMM  
    d8”          88P’    “8a  88    88     
  ,8P’           88       d8  88    88     
 d8”             88b,   ,a8”  88    88,    
8P’              8Y”Ybbd8”’   88    “Y888  
                                           
                                           
                                                  
                                  88              
                                  88              
                                  88              
 ,adPPYba,   ,adPPYba,    ,adPPYb,88   ,adPPYba,  
a8”     “”  a8”     “8a  a8”    `Y88  a8P_____88  
8b          8b       d8  8b       88  8PP”””””””  
“8a,   ,aa  “8a,   ,a8”  “8a,   ,d88  “8b,   ,aa  
 `”Ybbd8”’   `”YbbdP”’    `”8bbdP”Y8   `”Ybbd8”’  
                                                  
   128 characters and control codes

UNICODE - include all code pages into a single character enumeration

|electronic page - - grouping of content between basic breaking points in presentation 
or documents
dynamic in size/content---------HTML pages
output:::screen (monitor or additional device)
         printing (pdf, ebook)
screens, windows, interface, scene, card, slide
splash page
_____________comics book, page mostly
             or entirely taken up by
             single image

|web page:::  perceived (rendered) info:         home page
              textual info                    front page(web)
              non textual info                 START
              (raster graphics, audio        1990s used to 
              video, animations)             refer to a whole
              interactive info               website or personal
              (text, illust, buttons         web page
              ‘on page’ info, hyperlinks
               forms, between pages info)

           

d
R



87script.txt

              internal info:
              comments
              linked files through hyperlinks
              metadata
              diagramation style info
              attributes, specs
              scripts>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [PAGE 45]

communication......storage......character map
                                character set

              can also contain dynamically adapted
       info (tracking/cooksites)o)

              navigation bars, web templates
              (uniform for all web pages)

[PAGE 45]

The Art of Looking Sideways, Alan Fletcher (Phaidon Press, 2001)
ant.

“what is the use of a book...without pictures or conversations?”asked Alice
   v
(illustr. Max Ernst...Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll)

word>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>image

what were the limits of each in time and space?
which served the imagination most effectively?
                                              INTIMACY
                                       (between word and image)
revealed to the mind through a reasoned and conventional code of signs
    (pictures and conversations, Alberto Manguel GEIST, issue 52 online)

“painting is mute poetry and poetry a picture in the world”
                (Pentarch)

Umberto Eco....by means of the sign man frees himself from the 
                    HERE        and  v     NOW   for abstraction
                                     v
                              Man invented things
                              by imposing a shape on nature.

                              Man discovered things
                              by revealing the pattern of nature

046 SIGNS (territory/perception/information/action)
           cross     square      circle      triangle
why choose these 4 signs to represent work strategy?
   1  Marcação de um ponto, a coordenada, espaço e matéria,            exploração, saída 

e retorno

   2  Matéria e realidade, interrupção, os quatro ângulos       indicam uma descontinui-

dade no fluxo, transformação

   3  Olhar, construção cícilica, conhecimento, cache, registo,       arquivo, retorno

   4  Intenção, direcção, convergência, orientação, revolução

A artificial intelligence

                                               

       D theatre                                 C screenplay

                          SCRIPT

        B manuscript

                              commands

                              storage - stored formats
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the letters of                languages - conventions, universal
our alphabet                  knowledge
derived from a                structure
script invented               perform
by the phoenicians
(process of translation
and transformation)

   A artificial intelligence...represents procedural knowledge frames, except the values 
that fill the slots must be ordered
sequence of events decomposed into conceptual transitions
MTRANS (mental transitions) and PTRANS (physical transitions)
of information:::Roger Schank  (structure of knowledge)
                          Schank theory in restaurant (script)
                          scene 1,,,entering
                          S PTRANS S into restaurant
                          S attend eyes to tables
                          S MBUILD where to sit
                          S PTRANS S to table
                          S MOVE S to sitting position.

 B manuscript
recording of info                C screenplay
that has been manually               written work for film/tv
created by someone;                  (original or adapted)
text submitted to a                  usually one page = 1 minute
publisher in prep.                                   screen time
for publication                      12 pt courier
v                                    directions / ACTION
v
v             D theatre:dialogue for theatrical performance
v                    (play)
v
codex

[PAGE 46]

NET    WORKING

“(...) Each time the media reinvent themselves, they EXPAND THE NUMBER OF CHOICES WITH-
OUT EXCLUDING ANY OF THE PREVIOUS ONES. On this simple level, the net and the literary 
space - the thinking space that it creates - will allow a WHOLE NEW SPACE for the arts. 
It is also a space that will allow new kinds of political and social structures, and it 
will allow them as a net gain.”
    (KELLY, Kevin, /John Brockman(ed)Digerati. Orion, London, 1997)

PERCEPTION  1+1=3 ...
                      ...

                         ... DAYDREAMING

the association of 2, or more, apparently alien elements on a plane alien to both is the 
most potent ignition of poetry
                                 :Comte de Lautreamont
I’m interested in the moment when 2 objects collide and generate a third. the third ob-
ject is where the interesting work is
                  : Bruce Mau
                  047 book+webpage=new continents
you can take two substances, put them together, and produce something powerfully differ-
ent (table salt), sometimes even explosive (nitroglycerine)
                           :Diane Ackerman

                 too far north
ORIENTATION----------------------------------------------
                               is south.

DOWN WITH DOGMA.
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paradigms: break, bend, analyse, unfold, subvert, rotate, act, intervene, transform

      door           window          head

      hand            eye            mark

(schematic phoenician letter)
                               “impressions, fragments, memories
                                of plans. How often has one seen
                                a gem, an oddity, a surprise
                                a PIECE OF INFORMATION, an idea
                                only for it to.................
                                ..................dissolve in
                                the memory and be forgotten.
                         a visual encounter lost forever.”

[PAGE 47]

we don’t see what we see. we see what we want to see.

P                                  necker cube
E                           we can see something in 2 different
R                           ways although what we’re looking at
C                           remains unchanged
E
P
T
I
O
N

while some illusions LOOK more real, others FEEL more real.
 
                          reality is a reflection of truth
                                    PERCEPTION

déjà vu-------time                     past
                                        .
                                        .        ^                                                       
.     reflects
                                        .
                                        .
                                        .
                                        X  present
                                        .
                                        .                                                                
.     reveals
                                        .       v
                                        .
                                        .
                                        v  future

“we look at the present through a rear-window mirror” (McLuhan)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>”Déjà vu”, Patrick Hughes (painting)
the view through a windscreen  reveals
what lies ahead, the rear-view
mirror                         reflecting
what is left behind.
            a mirror image of the future seen in reverse and the past reflecting what 
lies ahead.

“I am a passenger on the spaceship Earth” (Buckminster Fuller)
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DYMAXION = dynamic + maximum + ion
    (initially called 4D)
V                    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[PAGE 48]
v                     A proposal that makes worlds
v
v
hollism: all, whole, total, idea that all the properties of a system cannot be deter-
mined or explained by it component parts alone. (Aristotle, Metaphysics - the whole is 
different from the sum of its parts)-----------message/fragment/knowledge
::::::
::::::::exhibition Buckminster Fuller
Starting with the Universe, Jun-Set 2008, Whitney Museum NYC
                                                  rotate
     symbol - - -- - generate new modes          the plans
                                  forms

moebius strip--------take a strip of paper, give it a twist and stick the 2 ends togeth-
er
2 dimensional [x,y]----------->3 dimensional [x,y,z]
                               occupies space?
                        you end up where you started out

047 moebius strip---ending up where you started
    cache, information [triangle] - return to analogic option

                              ]0, +oo[
  <____________
x______________|                   non-orientable
A/B

[PAGE 48]

 <<<<<< [PAGE 47] Synergy - “means behaviour of whole systems unpredicted by the behav-
iour of their parts taken separately

4D---4 rays from a central hub that omnisymmetrically define an expanding volume--------
---4dimensions    hollism
                                        dymaxion map

Maps and Legends (Michael Chabon /McSweeney’s books, San Francisco, 2008)
Reading and Writing Along the bordelands

 1 2 3 4 5 6 7 

A

B

C

D

         x inspiration            ......... C-4
         xx editing               ......... D-1
         xxx opportunity
         xxxx help

048 legenda do objecto PAGINA....mapeamento de acções

                                  cut off phases of construction

                                                    mapping

                                                    reading

                                                    meanings.
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Word event EXIT, 1961

George Brecht
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fotogramas pág. seguinte:

The Fall of the House of Usher, 1928

James Sibley Watson



93

A bom entendedor 
meia palavra basta

Indecisão na meia-palavra absoluta — Livro/Livre
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Stéphane Mallarmé
Le Livre

Livre, o livro absoluto, projecto irrealizável a que 

hoje temos acesso, é constituído por reproduções 

tipográficas dos manuscritos de Mallarmé.  

Estes foram compilados postumamente por 

Jacques Scherer, em Le "Livre" de Mallarmé: 

Premières recherches sur des documents inédits, 

(Paris: Gallimard, 1977).
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“Um livro não começa nem acaba, 
no máximo finge fazê-lo.” 

Stéphane Mallarmé, folha 181 dos manuscritos 

“Voltar as folhas preciosas e frágeis que exprimem, de alguma forma, no seu es-

tado nascente, um pensamento de ousadia e de penetração raramente igualado; 

elas afirmam, na verdade, como funcionava Mallarmé, durantes as obras publica-

das em vida. Mas aqui o modelo estava a entrar em direções novas e estranhas.  

(…) era apenas um projecto, cuja escrita era frequentemente muito difícil de ler e 

as anotações elípticas e secretas.” 

Jacques Scherer, Le "Livre" de Mallarmé, prefácio da edição de 1957

“A ordem da realidade não é uma ordem sequencial, de sucessão, e 

o Livro (para o qual todo o mundo caminha) não deve disponibilizar-

-se negando a realidade. É por isso que a metafísica do livro neces-

sita de uma fisicalidade que o exprima.”

Jacques Scherer, Le "Livre" de Mallarmé

“A página impressa, a composição dos pretos e dos brancos (dois espaços sig-
nificantes para Mallarmé): ‘É em troca da existência de meio branco que mostro 
cerca do dobro daquilo que escrevi’.” (folha 189)

Jacques Scherer, Le "Livre" de Mallarmé

LIVRO
“LIVRE”

in Jacques Scherer, Le "Livre" de Mallarmé: 

Premières recherches sur des documents inédits, 

Paris: Gallimard, 1977 (trads. livres)

97
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dick Higgins
A Book

A book. Consider a book.
Before one can consider a book, one must consider what it is to have 
a text.
A text is an array of words on paper. Or, if not words, other things 
that are to be read. One can have a text with no words at all – music or 
visualentities or symbols. But when we are talking about art – an art 
book, the art of language and not just information that is to be used 
for something other than the experience of being oneself — one must 
have a self or selves. One need not dwell upon it. But we are all com-
plexes of past experiences and knowledges, each unique unto itself. 
One need not ask oneself, at the outset, “What is this self? Who is 
this me that I am being?” One needs no particular ego to experience 
art. But one does bring a certain horizon to the experience of a book 
which is its own past and complex of tastes and non-tastes, desires 
and non-desires, beings and non-beings. Like a ship moving towards 
a horizon, that horizon always recedes, no matter in what direction 
one moves. The complex of what one knows and what one does not 
know and what one knows without consciously considering it, that 
horizon is always in motion. And the text that is a work of art brings 
its horizon to us. The horizons intersect and interpenetrate.

Authors make texts when they offer us arrays of words which 
generate horizons that interpenetrate with ours, when they displace 
ours in the course of this interpenetration. The author is supremely 
unimportant while we are studying a text. If we want to know about 
apples, if we want to study why apples are as they are, “then” we must 
study about appletrees. But when we are hungry, we do not study 
about apples. We eat them. So it is with texts and authors. When we 
are hungry to experience our horizons in motion, the author is beside 
the point; here it is the text which the author has made that is impor-
tant. For us it is our experience of the text which we are living with, 
not the text which the author thought he made. When Samuel Rich-
ardson wrote Clarissa he thought that he was making a series of mor-
ally exemplary letters – prudish, perhaps. Instead he created what 
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we experience as one of the most erotic novels in our language, erotic 
in its curious horizon of dwelling forever upon the sexual innuendo. 
Lately most criticism has dwelt upon the linguistics of the text, upon 
the structure and “langue” and “parole” and semiotics of the work. 
But judged as experience, that is relatively unimportant, since it is the 
effect of the style which is so crucial, the phenomenon of the genera-
tion of the horizons of Clarissa and her circle and how they fit and do 
not fit with ours. Same with Gertrude Stein, whose focus is upon the 
language of her horizon and ours: it is displacement. A structuralist 
and a semiotician would go mad trying to explain why Stein works 
when “it” (her work) works. For us, enjoying the displacements of 
our horizons of language by hers, there is no problem. We each have 
our own horizons, our own hermeneutic for this (our own methodol-
ogy of interpretation). I can document mine, and each human being 
who reads a Stein can learn to document hers or his.

But the gut feelings that the work generates, the emotional 
and connotative and phatic elements, these do not come from what 
she says but from the process of matching how she says it with our 
own horizons. A text can be spread over space without becoming a 
book. We can write it on a scroll and experience it as never-ending, 
unbroken. Most texts seem to have been written for experience upon 
scrolls – perhaps their authors think of life as scrolls. In point of fact, 
of course, scrolls have their own interesting qualities, their physi-
cality and their unique continuity. But a book, in its purest form, is 
a phenomenon of space and time and dimensionality that is unique 
unto itself. Every time we turn the page, the previous page passes 
into our past and we are confronted by a new world. In my Of Cel-
ebration of Morning, my book which uses these ideas most purely, I 
even called each page “world 1”, “world 2”, and so on through the 
eighty pages. The only time a text exists in a solid block of time is 
when we are no longer reading it, unlike, for example, a single paint-
ing which is all present before us when we consider its presence phys-
ically. In this way a book is like music, which is only experienced mo-
ment by moment until it, too, is past and remembered as a whole. But 
the space of the book, even when it is not selfconsciously shaped and 
patterned (as in visual novels or concrete poetry or comic books), is 
part of the experience. Alice in Wonderland written out by hand is a 
different work from Alice in Wonderland set in type; set in Basker-
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ville, even, it is a different entity from what it would become set in 
some barely-legible but beautiful Old English blackletter face. It is, 
as it were, translated when it is set from one face to another, just as 
surely as if it had been paraphrased into another language. All litera-
ture exists only in translation for this reason — it is displaced from 
the author's intention, displaced by us conceptually every time we 
experience it by reading it, displaced according to our horizons at the 
moment. One time we read a text with passion, one time coolly, one 
time in a desultory way, one time with great attention to the charac-
ters and gestalts generated by the text, another time with our eye on 
the horizons of our language and that of the text.

The book is, then, the container of a provocation. We open it 
and are provoked to match our horizons with those implied by the 
text. We need not consider ourselves to do this; but the more vivid 
our horizons and the more vivid the gestalts and horizons in the text, 
the more vivid the displacements and coincidences of these horizons. 
And herein lies the true pleasure of the text, the true erotic of litera-
ture. Criticism which ignores this does so at its peril – it may be fash-
ionable for a moment, but it will die. Great criticism always keeps 
its eye on the horizons of work at hand and so, like Coleridge's lec-
tures on Shakespeare, always exists upon three horizons of time – its 
subject’s, the critic’s and ours. Perhaps that is the crucial difference 
between criticism and poetry, for example – the first has three hori-
zons, the latter has two to offer. Not that “the more the merrier” of 
course. Two horizons can be plenty. But the book that is clear upon 
what horizons it can offer up for our experience (whatever nonsense 
its author may have intended it to be), that book is well upon its way 
to matching its horizons with ours and is, thus, on the track of poten-
tial greatness. There is no need to bother with the rest.

in  New Wilderness Letter #11, dez. 1982, Nova Iorque

d
H

 +
 A

d



101

“S. João devora o Livro” 

in Revelações de S. João, 1497-8,

Albrecht dürer
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Stéphane Mallarmé
O livro, instrumento espiritual

Uma proposição que emana de mim – tão, diversamente, citada em 
meu louvor ou como reprovação – eu a reivindico com aquelas que se 
acumularão aqui – sumária pretende, que tudo, no mundo, existe para 
chegar a um livro. 

As qualidades, requeridas nessa obra, seguramente o génio, 
assustam-me um entre os despojados: não se deter nisso e, admitido 
o volume não comportar nenhum signatário, o que é ele?: o hino, har-
monia e júbilo, como puro conjunto agrupado numa certa circunstân-
cia fulgurante, das relações entre tudo. O homem encarregue de ver 
divinamente, porque o elo, à discrição, límpido, tem apenas expressão 
no paralelismo, diante do seu olhar, com as folhas. 

Sobre um banco de jardim, onde tal publicação nova, alegro-me 
se o ar, passando, entreabre e, ao acaso, anima, de aspetos, o exte-
rior do livro: vários – nos quais, de tal modo a aparência sobressai, 
ninguém, desde que se leu, talvez tenha pensado. Ocasião de fazê-lo, 
quando, liberto, o jornal predomina, o meu, incluído, que descartei, 
voa junto de rosas, cioso de cobrir o seu ardente e orgulhoso conluio: 
desdobrado entre o que é maciço, eu o deixarei, também as palavras 
flores ao seu mutismo e, tecnicamente, proponho, anotar como esse 
farrapo difere do livro, ele supremo. Um jornal mantém-se o ponto de 
partida; a literatura nele se despeja como quer. 

Ora – 

A dobragem é, face à folha grande 
impressa, um indício, quase religioso: que não impressiona tanto 
quanto a sua compressão, em espessura, oferecendo o minúsculo 
túmulo, decerto, da alma. 

Tudo o que descobriu a tipografia resume-se, sob o nome de Im-
prensa, até aqui, elementarmente no jornal: sobre a folha, como ela 
recebeu impresso, mostrando, em primeiro grau, bruto, o corrimento 
de um texto. Esse procedimento, imediato ou anterior à produção con-
cluída, decerto, traz comodidades ao escritor, granéis juntos ponta 
com ponta, provas, que possibilitam a improvisação. Assim, em rigor, 
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um «diário» antes que à visão, a pouco e pouco, mas de quem?, apareça 
um sentido, na ordenação, e mesmo um encanto, diria de fantasia 
popular. Sigam – o topo ou o artigo de fundo, desobstrução, superior, 
através de mil obstáculos, alcança o desinteresse e, de onde se situa, 
precipita e recalca, como que por meio de um fogo elétrico, longe, 
após os artigos que emergem em seguida, a servidão original, o anún-
cio, na quarta página, entre uma incoerência de gritos inarticulados. 
Espetáculo, certamente, moral – o que falta, com a proeza, ao jornal, 
para apagar o livro (embora, visivelmente ainda, em baixo ou, antes, 
na base, o mantenha unido uma paginação, através do folhetim, orde-
nando a generalidade das colunas)? Nada, ou quase – se o livro tarda 
tal como é, um escoadouro, indiferente, onde se esvazia o outro... Até 
ao formato, ocioso: e em vão, concorre essa extraordinária, como um 
voo recolhido mas prestes a ampliar-se, intervenção da dobragem ou 
o ritmo, inicial causa de que uma folha fechada, contenha um segredo, 
o silêncio aí permanece, precioso e signos evocadores sucedem, para 
o espírito, a tudo literariamente abolido. 

Sim, sem o vinco do papel e os recessos que ele instala, a sombra 
esparsa em negros caracteres, não apresentaria uma razão de se espal-
har como uma fenda de mistério, à superfície, na separação erguida 
pelo dedo. 

Jornal, a folha exposta, plena, retira da impressão um resultado 
indevido, de simples maculatura: nenhuma dúvida de que a aparatosa 
e vulgar vantagem seja, à vista de todos, a multiplicação do exemplar 
e resida na tiragem. Um milagre prepondera sobre esse benefício, no 
sentido elevado, ou as palavras, originalmente, reduzem-se ao em-
prego, dotado de infinitude até sagrar uma língua, das cerca de vinte 
letras – o seu devir, tudo aí se recolhe para logo surgir, princípio – 
aproximando de um rito a composição tipográfica. 

O livro, expansão total da letra, deve extrair dela, diretamente, 
uma mobilidade e espaçoso, por correspondências, instituir um jogo, 
não se sabe, que confirma a ficção. 

Nada de fortuito, nisso, onde parece um acaso captar a ideia, o 
aparato é o mesmo: não julgar, por conseguinte, estas proposições – 
industriais ou respeitantes a uma materialidade: a fabricação do livro, 
no conjunto que se expandirá, começa, a partir de uma frase. Imemo-
rialmente o poeta soube o lugar desse verso, no soneto que se inscreve 
para o espírito ou sobre espaço puro. Pela minha parte, desconheço o 
volume e uma maravilha que intima a sua estrutura, se não posso, con-
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scientemente, imaginar tal motivo em vista de um lugar especial, pá-
gina e altura, consoante a orientação de luz sua ou quanto à obra. Não 
mais o vaivém sucessivo incessante do olhar, uma linha terminada, à 
seguinte, para recomeçar: tal prática não representa a delícia, que, im-
ortalmente, rompeu, uma hora, com tudo, de traduzir a sua quimera. 
De outro modo ou salvo execução, como trechos num teclado, ativa, 
medida pelas folhas – como não fechar os olhos para sonhar? Esta 
presunção nem subserviência fastidiosa: mas a iniciativa, cujo clarão 
está em cada um, ajusta a notação fragmentada. 

Um solitário tácito concerto dá-se, pela leitura, ao espírito que 
recupera, numa sonoridade menor, a significação: nenhum meio men-
tal exaltando a sinfonia faltará, rarefeito e é tudo – em consequência 
do pensamento. A Poesia, perto da ideia, é Música, por excelência – 
não consente inferioridade. 

Eis, no caso real, que pela minha parte, entretanto, acerca de 
brochuras para ler segundo o uso corrente, devo brandir uma faca, 
como o cozinheiro degolador de aves. 

O vinco virgem do livro, ainda, pronto para um sacrifício de 
que sangrou o bordo vermelho dos antigos tomos; a introdução de 
uma arma, ou corta-papel, para estabelecer a tomada de posse. Quão 
mais profundamente pessoal, a consciência, sem esse simulacro bár-
baro: quando ela tomar parte, do livro tomado daqui, dali, variado em 
tonalidades, adivinhado como um enigma – quase refeito por si. As 
dobras perpetuarão uma marca, intacta, convidando a abrir, fechar a 
folha, segundo o mestre. Tão cego e pobre um procedimento, o aten-
tado que se consuma, na destruição de uma frágil inviolabilidade. A 
simpatia iria para o jornal posto ao abrigo deste tratamento: a sua in-
fluência, contudo, é lastimável, impondo ao organismo, complexo, 
requerido pela literatura, ao divino livro, uma monotonia – sempre 
a insuportável coluna com que nos contentamos em distribuir, em di-
mensões de página, mil e uma vezes. 

Mas... 

— Quero dizer, pode deixar de ser as-
sim? E vou, num ápice, pois a obra, só ou preferivelmente, deve o ex-
emplo, satisfazer o detalhe da curiosidade. Por que – um ímpeto de 
grandeza, de pensamento ou de comoção, considerável, frase perse-
guida, em maiúscula, uma linha por página em disposição graduada, 
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não manteria o leitor na expectativa, a duração do livro, com apelo 
ao seu poder de entusiasmo? Ao redor, miúdos, grupos, secundari-
amente segundo a sua importância, explicativos ou derivados — uma 
sementeira de floreados. 

Afetação, de surpreender por enunciado, longínquo, a bas-
baquice; aquiesço, se vários, que eu cultivo, não notam, no instinto 
oriundo de outra parte que os fez dispor os seus escritos de maneira in-
usitada, decorativamente, entre a frase e o verso, certos traços iguais 
a isto; ora, quiséssemo-lo isolado, seja, para o renome de clarividência 
reclamado pela época, onde tudo aparece. Um divulga a sua intuição, 
teoricamente e, talvez mesmo, no vazio, como data: ele sabe, de tais 
sugestões, que atingem a arte literária, hão de exercer-se firmemente. 
A hesitação, contudo, de tudo descobrir bruscamente o que não é ain-
da, tece, por pudor, com a surpresa geral, um véu. 

Atribuamos a sonhos, antes da leitura, num canteiro, a atenção 
que solicita qualquer borboleta branca, esta ao mesmo tempo em toda 
a parte, nenhuma, desvanece-se; não sem que um tudo-nada de agudo 
e de ingénuo, em que reduzo o assunto, ainda há pouco tenha passado 
e repassado, com insistência, diante do assombro. 

1897 – ed. portuguesa, in Tarefas infinitas, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2012

Geometrie, 1535

Albrecht dürer
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(Hiper)Texto (ou) narrativa perdida #1

Duas mãos agarram um par de livros, 1506

Albrecht Dürer

Uma mão agarra um livro, 1506

Albrecht Dürer

A Virgem com o menino 

que segura o livro, 1498

Albrecht Dürer
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The Reader of Novels, 1853

Antoine Joseph Wiertz 

Zigzags d'un Curieux, 1888

Octave Uzanne 

Retrato de Erasmus, 1520

Albrecht Dürer
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fotogramas pág. seguinte:

The Fountainhead, 1949

King Vidor
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Uma palavra sobre 
as colaborações secretas 

dos elementos

Entre várias relações secretas possíveis: edifício e livro, culto e livro e outras coisas que matarão 

outras coisas (ou no mínimo as tornarão de muito pouco ou nenhum valor).
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Perdoem-nos as leitoras de nos determos um momento para inquirir 
qual podia ser o pensamento que se escondia sob estas palavras enig-
máticas do arcediago: Isto há-de matar aquilo. O livro acabará com o 
edifício. A nosso ver, este pensamento tinha duas faces. Era primeiro 
um pensamento de padre. Era o receio do sacerdócio em frente de um 
agente novo, a imprensa. Era o espanto e o deslumbramento do homem 
do santuário em frente do prelo luminoso de Gutenberg. Era o púlpito 
e o manuscrito, a palavra falada e a palavra escrita, assustando-se com 
a palavra impressa; alguma coisa de semelhante ao pasmo de um pardal 
que visse o anjo Legião abrir os seus seis milhões de asas. Era o grito 
do profeta que ouve já sussurrar e formigar a humanidade emancipada, 
que vê no futuro a inteligência minar a fé, a opinião destronar a crença, 
o mundo sacudir Roma. Prognóstico do filósofo que vê o pensamento 
humano, volatilizado pela imprensa, evaporar-se do recipiente teocrá-
tico. Terror do soldado que examina o aríete de bronze e que diz: — A 
torre há-de cair. Isso significava que uma potência ia suceder a uma 
outra potência. Isso queria dizer: — A imprensa acabará com a igreja. 

Mas sob este pensamento, indubitavelmente o primeiro e o mais 
simples, havia, na nossa opinião, um outro mais novo, um corolário do 
primeiro, menos fácil de descobrir e mais fácil de contestar, uma vista 
igualmente filosófica, não já só do padre, mas do sábio e do artista. Era 
o pressentimento que o pensamento humano, mudando de forma ia 
mudar de modo de expressão; que a ideia capital de cada geração não 
se escreveria mais com a mesma matéria e da mesma maneira; que o 
livro de pedra, tão sólido e tão duradouro, ia dar lugar ao livro de pa-
pel, mais sólido e mais duradouro ainda. Neste ponto de vista, a vaga 
fórmula do arcediago tinha um segundo sentido; significava que uma 
arte ia destronar uma outra arte. Ela queria dizer: — A imprensa aca-
bará com a arquitectura. 

Efectivamente, desde a origem das coisas até ao século XV da 
era cristã inclusivamente, a arquitectura era o grande livro da Huma-
nidade, a expressão principal do homem nas suas diversas fases de de-
senvolvimento, quer como força, quer como inteligência. 

Victor Hugo
Isto há-de matar Aquilo
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Quando a memória das primeiras raças se sentiu sobrecarrega-
da, quando a bagagem das recordações humanas se tornou tão pesada 
e tão confusa que a palavra, nua e volante, correu risco de as perder no 
caminho, transcreveram-nas sobre o solo do modo mais visível, mais 
duradouro e ao mesmo tempo mais natural. Perpetuou-se cada tradi-
ção como um monumento. 

Os primeiros monumentos foram simples blocos que o ferro não 
tinha atacado, diz Moisés. A arquitectura começou como qualquer es-
crita. Foi, primeiro, alfabeto. Erguia-se uma pedra ao alto, e era uma 
letra, e cada letra era um hieróglifo e sobre cada hieróglifo repousava 
um grupo de ideias, como o capitel sobre a coluna. Assim fizeram as 
primeiras raças, por toda a parte, no mesmo momento, sobre a super-
fície do mundo inteiro. Encontra-se a pedra levantada dos Celtas na 
Sibéria da Ásia, nos pampas da América. 

Mais tarde, fizeram-se palavras; pôs-se pedra sobre pedra, em-
parelharam-se estas sílabas de granito, o verbo tentou algumas com-
binações. O dólmen e o cromeleque celtas, o túmulo etrusco, o galgal 
hebreu, são palavras. Alguns, o túmulo especialmente, são nomes 
próprios. Algumas vezes até, quando tinham muita pedra e um vasto 
espaço, escreviam uma frase. O imenso montão de Carnaque é já uma 
fórmula completa. 

Afinal, fizeram-se livros. As tradições tinham procriado sím-
bolos, sob os quais desapareciam como o tronco da árvore sob a fo-
lhagem; todos esses símbolos, a que a humanidade prestava fé, iam 
crescendo, multiplicando-se, cruzando-se, complicando-se cada vez 
mais; os primeiros monumentos não bastavam para os conter; trans-
bordavam de todos os lados; apenas estes monumentos exprimiam 
ainda a tradição primitiva, simples como eles, nua e jazente sobre o 
solo. O símbolo tinha necessidade de se expandir no edifício. A arqui-
tectura então desenvolveu-se com o pensamento humano; tornou-se 
gigante de mil cabeças e de mil braços e fixou sob uma forma eterna, 
visível, palpável, todo esse símbolo flutuante. Enquanto Dédalo, que 
é a força, media, enquanto que Orfeu, que é a inteligência, cantava, o 
pilar que é uma letra, a arcada que é uma sílaba, a pirâmide que é uma 
palavra, posta em movimento a um tempo por uma lei de geometria e 
por uma lei de poesia, agrupavam-se, combinavam-se, amalgamavam-
-se, desciam, subiam, justapunham-se sobre o solo, cresciam para o 
céu, até terem escrito, sob a inspiração da ideia geral de uma época, 
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esses livros maravilhosos que eram também maravilhosos edifícios: 
o Pagode de Eclinga, o Ramseion do Egipto, o Templo de Salomão.

A ideia mãe, o verbo, não estava somente no fundo de todos es-
ses edifícios, mas também na forma. O Templo de Salomão, por exem-
plo, não era simplesmente a encadernação do livro santo, mas o pró-
prio livro santo. Em cada um desses recintos concêntricos, os padres 
podiam ler o verbo traduzido e manifesto aos olhos e assim seguiam 
as suas transformações de santuário em santuário até o apanharem no 
seu último tabernáculo, sob a sua forma mais concreta, que era ainda 
da arquitetura, a arca. Assim o verbo estava encerrado no edifício, 
mas a sua imagem estava sobre o seu invólucro como a figura humana 
sobre o sarcófago de uma múmia. E não só a forma dos edifícios, mas 
ainda o lugar que revelava o pensamento que representavam. Con-
forme o símbolo a exprimir, ou gracioso ou sombrio, assim a Grécia 
coroava as suas montanhas com um templo harmónico à vista, a Índia 
tornava bojudos os seus para neles cinzelar os disformes pagodes su-
portados por gigantescas fileiras de elefantes de granito. 

Deste modo, durante os seis mil primeiros anos do mundo desde 
o pagode mais imemorial do Indostão até à Catedral de Colónia, a ar-
quitectura foi a grande escrita do género humano. E isto é de tal modo 
verdade que não só todo o símbolo religioso, mas também todo o pensa-
mento humano tem a sua página nesse livro imenso e o seu monumento. 

Toda a civilização começa pela teocracia e acaba pela democra-
cia. Esta lei da liberdade sucedendo à unidade está escrita na arquitec-
tura. Porque, insistamos neste ponto, não se deve pensar que a arqui-
tectura só tem poder para edificar o templo, para exprimir o mito e 
simbolismo sacerdotal, para transcrever em hieróglifos sobre as suas 
páginas de pedra as tábuas misteriosas da lei. Se assim fosse, como su-
cede em toda a sociedade humana no momento em que o símbolo sa-
grado se gasta e se oblitera sob o livre-pensamento, em que o homem 
se furta ao padre, em que a excrescência das filosofias e dos sistemas 
corrói a face da religião, a arquitectura não poderia reproduzir esse 
novo estado do espírito humano; as suas folhas, carregadas no rosto, 
estariam vazias no verso, a obra estaria truncada, o livro estaria in-
completo. Mas não. 

Tomemos por exemplo a Idade Média, onde vemos mais claro 
porque está mais perto de nós. Durante o seu primeiro período en-
quanto que a teocracia organiza a Europa, enquanto que o Vaticano 
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congrega e reúne em roda de si os elementos de uma Roma feita com 
a Roma que jaz derrocada em derredor do Capitólio, enquanto que o 
cristianismo segue a procurar nos escombros da civilização anterior 
todas as camadas da sociedade e reedifica com as suas ruínas um novo 
universo hierárquico cujo sacerdócio é a chave da abóbada, ouve-se 
primeiro brotar nesse caos, depois vêem-se, a pouco e pouco, ao sopro 
do cristianismo, sob mão dos bárbaros, surgir vestígios das arquitec-
turas mortas, grega e romana, essa misteriosa arquitectura români-
ca, irmã das arquitecturas teocráticas do Egipto e da Índia, emblema 
inalterável do catolicismo puro, imutável hieróglifo da unidade papal. 
Todo o pensamento desse tempo está, efectivamente, escrito nesse 
sombrio estilo românico. Nele se sente por toda a parte a autoridade, a 
unidade, o impenetrável, o absoluto, Gregório VII; por toda a parte o 
padre, nunca o homem; por toda a parte a casta, nunca o povo. Mas as 
cruzadas chegam. É um grande movimento popular, e qualquer gran-
de movimento popular sejam quais forem a causa e o fim, desprende 
sempre do seu último precipitado o espírito da liberdade. Vão apare-
cer novidades. Abriu-se o período tempestuoso das jacgueries 1, das 
pragueries e das ligas 2.

1) Insurreição de camponeses contra a nobreza em França, em 1358. 

2) Espécie de confederação católica formada em França no reinado de Henrique III. 

 Abala-se a autoridade, bifurca-se a unidade. O feudalismo pede 
para se aliar com a teocracia esperando pelo povo que há-de sobrevir 
inevitavelmente e que há-de de tomar, como sempre, a parte do leão: 
Quia nominor leo. O senhorio transparece, pois, sob o sacerdócio, a co-
muna sob o senhorio. A face da Europa mudou. Pois bem! a face da ar-
quitectura mudou também. Como a civilização, ela voltou a folha e o 
espírito novo dos tempos vem encontrá-la pronta a escrever sob a sua 
inspiração. Voltou das cruzadas com a ogiva, como as nações com a li-
berdade. Então, enquanto que Roma, a pouco e pouco, se desmembra, a 
arquitectura românica morre. O hieróglifo deserta da catedral e vai bra-
sonar o castelo para fazer prestigio ao feudalismo. A própria catedral, 
esse edifício outrora tão enigmático, invadido de ora em diante pela 
burguesia, pela comuna, pela liberdade, foge ao padre e cai em poder do 
artista. O artista edifica-a à sua vontade. Adeus mistério, mito, lei. Rei-
na a fantasia e o capricho. Conquanto que o padre tenha a sua basílica e 
o seu altar, nada há que dizer. As quatro paredes são do artista. O livro 
arquitectural já não pertence ao sacerdócio, à religião, a Roma; perten-
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ce à imaginação, à poesia, ao povo. Daí as transformações rápidas e inu-
meráveis dessa arquitectura que só tem três séculos, tão impressionan-
tes depois da imobilidade estagnada da arquitectura românica que tem 
seis ou sete. A arte, no entanto, caminha a passos de gigante. O génio 
e a originalidade populares fazem a tarefa que cabia aos bispos. Cada 
raça escreve ao passar a sua linha sobre o livro; raspa os velhos hierógli-
fos românicos do frontispício das catedrais, e quando muito vê-se ainda 
o dogma transparecer, aqui e ali, sob o novo símbolo que ela aí depôs. 
A cobertura popular deixa apenas adivinhar a ossada religiosa. Mal se 
pode fazer ideia das liberdades que então tomam os arquitectos, mesmo 
para com a igreja. São capitéis ornados de frades e freiras vergonhosa-
mente emparelhados, como na sala dos Fogões do Palácio da Justiça em 
Paris. É a aventura de Noé esculpida com todas as letras como na grande 
portaria de Burgos. É um frade báquico com orelhas de jumento e de 
copo na mão, rindo-se na cara de uma comunidade inteira, como sobre 
o lavabo da Abadia de Bocherville. Existe, nessa época, para o pensa-
mento escrito em pedra, um privilégio perfeitamente comparável à nos-
sa actual liberdade de imprensa. É a liberdade da arquitectura. 

Essa liberdade vai muito longe. Por vezes, uma portaria, uma 
fachada, uma igreja inteira apresenta um sentido simbólico absoluta-
mente estranho ao culto, ou mesmo hostil à igreja. No século XIII, 
Guilherme de Paris e Nicolau Flamel, no século XV, escreveram des-
sas páginas sediciosas. Saint-Jacques-de-la-Boucherie era uma igreja 
toda de oposição.

O pensamento então só era livre deste modo; por isso, só se es-
crevia por completo nesses livros a que chamavam edifícios. Sob a 
forma de edifício, ele se viria a queimar na praça pública pela mão do 
algoz sob a forma de manuscrito; se tivesse a imprudência de assim se 
manifestar, o pensamento, portaria de igreja, assistiria ao suplício do 
pensamento livre. Assim, só tendo este caminho, a arquitectura, para 
avançar precipitou-se nele por todos os lados. Daí a imensa quantida-
de de catedrais que cobriu a Europa, número tão prodigioso que custa 
a admitir, mesmo depois de verificado. Todas as forças materiais, to-
das as forças intelectuais da sociedade convergiam no mesmo ponto: 
a arquitetura. Deste modo, com o pretexto de edificar igrejas para 
Deus, a arte desenvolvia-se em magníficas proporções. 

Então, quem nascia poeta, fazia-se arquitecto. O génio espalha-
do nas massas, comprimido de todos os lados pelo feudalismo como 
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sob testudo de escudos de bronze, só tendo saída pelo lado da arquite-
tura, expandia-se por esta arte, e as suas Ilíadas tomavam a forma de 
catedrais. Todas as outras artes obedeciam e se disciplinavam à voz da 
arquitectura. Eram os operários da grande obra. O arquitecto, o poe-
ta, o senhor, totalizava na sua pessoa a escultura que lhe cinzelava as 
suas fachadas, a pintura que lhe iluminava os seus vitrais, a música que 
lhe dizia dobrar o seu sino e que soprava nos seus órgãos. Nem mesmo 
a pobre poesia propriamente dita, a que se obstinava em vegetar nos 
manuscritos, deixou de se ver obrigada, para ser qualquer coisa a vir 
introduzir-se no edifício sob a forma de hino ou de prosa; em resumo, 
o mesmo papel que tinham representado as tragédias de Esquilo nas 
festas sacerdotais da Grécia, o Génese no Templo de Salomão. 

Assim, até Gutenberg, a arquitectura é a escrita principal, a 
escrita universal. Nesse livro granítico começado pelo Oriente, con-
tinuado pela antiguidade grega e romana, a Idade Média escrevera 
a última página. De resto, o fenómeno de uma arquitectura do povo 
sucedendo a uma arquitectura de casta que acabamos de observar na 
Idade Média, reproduz-se com um movimento completo e análogo na 
inteligência humana nas outras grandes épocas da história. Assim, 
para só enunciar aqui sumariamente uma lei que poderia ser desen-
volvida em volumes, no alto Oriente, berço dos tempos primitivos, 
depois da arquitectura hindu, arquitectura fenícia, a mãe opulenta da 
arquitectura árabe; na Antiguidade, depois da arquitectura egípcia, 
de que o estilo etrusco e os monumentos ciclópicos são apenas uma 
variedade, a arquitectura grega, da qual o estilo romano não é mais 
que um prolongamento pesado do zimbório cartaginês; nos tempos 
modernos, depois da arquitectura românica, a arquitectura gótica. 
E, desdobrando essas três series, encontrar-se-á sobre as três irmãs 
mais velhas, a arquitectura hindu, arquitectura egípcia, a arquitectu-
ra românica, o mesmo símbolo: isto é, a teocracia, a casta, a unidade, o 
dogma, o mito, Deus; e para as três irmãs segundas, a arquitectura fe-
nícia, a arquitectura grega, a arquitectura gótica, seja qual for, afinal, 
a diversidade de forma inerente à sua natureza, a mesma significação 
também: isto é, a liberdade, o povo, o homem.

Que se chame brâmane, mago ou papa, nas arquitecturas hindus, 
egípcia ou românica, sente-se sempre o padre, só o padre. Não sucede o 
mesmo nas arquitecturas do povo. São mais ricas e menos santas. Na fe-
nícia, sente-se o mercador; na grega, o republicano; na gótica, o burguês.
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Os caracteres gerais de toda a arquitectura teocrática são a imu-
tabilidade, o horror do progresso, a conservação das linhas tradicio-
nais, a consagração dos tipos primitivos, o afeiçoamento constante 
de todas as formas do homem e da natureza aos caprichos incompre-
ensíveis do símbolo. São livros tenebrosos que só os iniciados sabem 
decifrar. De resto, toda a forma, toda a disformidade mesmo tem aí 
um sentido que a faz inviolável. Não se peça às arquitecturas hindus, 
egípcias, românicas que reformem o seu desenho ou melhorem a sua 
estatuária. Qualquer  aperfeiçoamento é para elas uma impiedade. 
Nessas arquitecturas, parece que a dureza do dogma se espalhou so-
bre a pedra como uma segunda petrificação. — Os caracteres gerais das 
arquitecturas populares, pelo contrário, são a variedade, o progresso, 
a originalidade, a opulência, o movimento perpétuo. Estão já bastante 
desligados da religião para pensarem na sua beleza, para a tratar, para 
corrigir sem descanso o seu enfeite de estátuas ou de arabescos. São 
do século. Têm alguma coisa de humano que misturam continuamen-
te ao símbolo divino sob o qual se produzem ainda. Daí os edifícios 
acessíveis a todas as almas, a todas as inteligências, a todas as imagina-
ções, simbólicos ainda, mas fáceis de compreender como a natureza. 
Entre a arquitectura teocrática e esta, há a diferença de uma língua 
sagrada a uma língua vulgar, do hieróglifo à arte, de Salomão a Fídias. 

Se se resumir o que indicámos até aqui, muito sumariamente, 
pondo de parte mil provas e também mil miúdas objecções, chega-
-se a esta conclusão: que a arquitectura foi até ao século XV o registo 
principal da humanidade; que neste intervalo não apareceu no mun-
do pensamento um pouco complicado que não se tenha feito edifício; 
que toda a ideia popular, como toda a lei religiosa, tem tido os seus 
monumentos; que o género humano, enfim, não tem pensado nada im-
portante que o não tenha escrito em pedra. E porquê? Porque todo 
o pensamento, quer religioso, quer filosófico, tem interesse em se 
perpetuar; é porque a ideia que agitou uma geração quer agitar outras 
e deixar vestígios. Ora, que precária imortalidade a do manuscrito! 
Como um edifício é um livro bem mais sólido, duradouro e resisten-
te! Para destruir a palavra escrita, basta um facho e um turco. Para 
demolir a palavra construída, é uma revolução social, uma revolução 
terrestre. Os bárbaros passaram sobre o Coliseu, o dilúvio talvez so-
bre as Pirâmides.

No século XV, tudo muda. 
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O pensamento humano descobre um meio de se perpetuar não 
só mais duradouro e mais resistente que a arquitectura, mas ainda 
simples e mais fácil. A arquitectura é destronada. As letras de pedra 
de Orfeu vão suceder as letras de chumbo de Gutenberg. 

O livro vai acabar com o edifício. 
A invenção da imprensa é o maior acontecimento da história. É 

a revolução mãe. É o modo de expressar da humanidade que se renova 
totalmente, é o pensamento humano que larga uma forma e veste ou-
tra, é a completa e definitiva mudança de pele dessa serpente diabólica 
que, desde Adão, representa a inteligência. 

Sob a forma imprensa, o pensamento é mais imorredouro que nun-
ca; é volátil, impalpável, indestrutível. Mistura-se com o ar. No tempo 
da arquitectura, fazia-se montanha e apoderava-se potentemente de um 
século e de um lugar. Agora, faz-se bando de aves, espalha-se pelos qua-
tro ventos, e ocupa a um tempo todos os pontos do ar e do espaço. 

De novo o dizemos, quem não vê que deste modo ele é bem mais 
indelével? De sólido que era, torna-se vivaz. Passa da duração à imor-
talidade. Pode demolir-se uma massa, mas como extirpar a ubiquida-
de? Venha um dilúvio, que a montanha terá desaparecido há muito sob 
as vagas, e as aves voarão ainda; e, se uma única arca flutuar à super-
fície do cataclismo, elas lá irão pousar, sobrenadarão com ela, assisti-
rão com ela à descida das águas, e o novo mundo que sair desse caos 
verá, ao despertar, adejar por cima dele, alado e vivo, o pensamento 
do mundo submergido. 

E quando se observa que esse modo de expressar é não só mais 
conservador, mas também o mais simples, o mais cómodo, o mais pra-
ticável de todos, quando se pensa que não arrasta após si pesada baga-
gem, que não traz consigo complicados aprestos, quando se compara 
o pensamento obrigado para se traduzir num edifício, a pôr em movi-
mento quatro ou cinco artes e toneladas de ouro, uma montanha de 
pedras, uma floresta de madeiros, um povo de operários, quando se 
compara com o pensamento que se faz livro, e ao qual basta um pou-
co de papel, uma pouca de tinta e uma pena, que admiração faz que a 
inteligência humana deixasse a arquitectura pela imprensa? Corte-se 
bruscamente o leito primitivo de um rio, de um canal aberto abaixo do 
seu nível, que o rio abandonará o seu leito. 

Veja-se como a partir da descoberta da imprensa a arquitectura 
fenece, a pouco e pouco, se atrofia e se desnuda. Como se sente que 



118

a água baixa, que a seiva foge, que o pensamento dos tempos e dos 
povos se retira dela! O resfriamento é quase que insensível no século 
XV, a imprensa é débil ainda e tira quando muito à potente arquitectu-
ra uma superabundância de vida. Mas, desde o século XV, a enfermi-
dade da arquitectura é visível; já não exprime essencialmente a socie-
dade; faz-se miseravelmente arte clássica; de gaulesa, de europeia, de 
indígena, torna-se grega e romana, de verdadeira e moderna, pseudo-
-antiga. É a essa decadência a que se chama a Renascença. Decadência 
magnifica, aliás, porque o velho génio gótico, esse Sol que se esconde 
por detrás do gigantesco prelo de Mogúncia, banha ainda algum tem-
po com os seus últimos raios todo esse amontoado híbrido de arcadas 
latinas e colunatas coríntias. 

É esse sol-poente que tomamos por uma aurora. 
No entanto, do momento em que a arquitectura não é mais do 

que a arte como qualquer outra, desde que já não é a arte total, a arte 
soberana, a arte tirânica, deixou de ter a força de subjugar as outras ar-
tes. Emancipam-se então, quebram o jugo do arquitecto e caminham 
cada uma para o seu lado. Todas ganham com este divórcio. O isola-
mento engrandece tudo. A escultura torna-se estatuária, a decoração 
torna-se pintura, o cânone torna-se música. Dir-se-ia um império que 
se desmembra com a morte do seu Alexandre e cujas províncias se fa-
zem reinos. 

Daí Rafael, Miguel Angelo, João Goujon, Palestrina, os esplen-
dores do brilhante século XVI. 

Ao mesmo tempo que as artes, o pensamento emancipa-se de 
todos os lados. Os heresiarcas da Idade Média tinham já dado largos 
golpes no catolicismo. O século XVI quebra a unidade religiosa. An-
tes da imprensa, a Reforma era apenas um cisma, a imprensa tornou-a 
revolução. Retirem a imprensa, a heresia enerva-se. Ou fatal ou provi-
dencial, Gutenberg é o precursor de Lutero. 

No entanto, quando o Sol da Idade Média se escondeu comple-
tamente, quando o génio gótico se extinguiu no horizonte da arte, a 
arquitectura começou a desbotar, a descobrir-se, desvanecendo-se 
mais e mais. O livro impresso, o verme roedor do edifício, suga-a e de-
vora-a. Desnuda-se, desfolha-se, emagrece a olhos vistos. Amesqui-
nha-se, empobrece-se, anula-se. Não exprime mais coisa alguma, nem 
mesmo a recordação da arte de outro tempo. Reduzida a si própria, 
abandonada das outras artes porque o pensamento humano a abando-
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na, chama trabalhadores à falta de artistas. O vidro liso substitui a vi-
draça colorida. O aparelhador de pedra sucede ao escultor. Adeus sei-
va, originalidade, vida, inteligência. Arrasta-se, lamentosa mendiga 
de oficina, de cópia em cópia. Miguel Ângelo, que desde o século XVI 
a sentia sem dúvida morrer, tinha tido uma última ideia, uma ideia de 
desespero. Esse titã da arte tinha posto o Panteão sobre o Partenão e 
feito S. Pedro de Roma. Grande obra que merecia ficar única, última 
originalidade da arquitectura, rubrica de um artista gigante no fim do 
colossal registo de pedra que a encerrava. Morto Miguel Ângelo, que 
fez essa miserável arquitectura que sobrevivia a si própria no estado 
de espectro e de sombra? Toma S. Pedro de Roma e copia-o, e paro-
dia-o. É uma mania. É uma lástima. Cada século tem o seu S. Pedro 
de Roma; no século XVII, o Vale de Grace, no século XVIII, Santa 
Genoveva. Cada país tem o seu S. Pedro de Roma. Londres tem o seu. 
Petersburgo tem o seu, Paris tem dois ou três. Testamento insigni-
ficante, últimos disparates de uma grande arte decrépita que volve à 
infância antes de morrer. 

Se, em vez de monumentos característicos como esses de que 
acabamos de falar, nós examinarmos o aspecto geral da arte do século 
XVI ao século XVIII, observamos os mesmos fenómenos de decres-
cimento e de ética. A partir de Francisco II, a forma arquitectural do 
edifício desvanece-se mais e mais e deixa salientar-se a forma geo-
métrica como a estrutura óssea de um doente magro. As belas linhas 
de arte cedem o lugar às frias e inexoráveis linhas do geómetra. Um 
edifício já não é um edifício, é um poliedro. Contudo, a arquitectura 
esforça-se por esconder essa nudez. Vem o frontão grego que se inscre-
ve no frontão romano, e reciprocamente. É sempre o Panteão no Par-
tenão, S. Pedro de Roma. Vêm as casas de tijolos de Henrique IV com 
as esquinas de pedra; a Praça Real, a Praça Delfina. Vêm as igrejas de 
Luís XIII pesadas, baixas, abatidas, chatas, carregadas com um zim-
bório como com uma corcunda. Vêm a arquitectura mazarina, o mau 
pasticho italiano das Quatro Nações. Vêm os palácios de Luís XIV, 
compridas casernas de cortesãos, hirtas, glaciais, enfadonhas. Vem, 
finalmente, Luís XV com as chicórias e com as aletrias e com todas as 
verrugas e com todos os fungos que desfiguram esta velha arquitec-
tura caduca, desdenta e presumida. De Francisco II a Luís XV, o mal 
cresceu em progressão geométrica. A arte só tem a pele sobre os ossos. 
Agoniza miseravelmente. 
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E que é feito da imprensa? Toda esta vida que foge vai para ela. 
Ao passo que a arquitectura baixa, a imprensa inflama-se e cresce. 
O capital de forças que o pensamento humano gastava em edifícios, 
gasta-o de ora em diante em livros. Por isso, no século XVI, a impren-
sa, que se elevou ao nível da arquitectura que decresce, luta com ela e 
mata-a. No século XVIII, é já bastante soberana, bastante vitoriosa, 
bastante segura do seu triunfo para dar ao mundo a festa de um grande 
século literário. No século XVIII, por muito tempo em descanso na 
corte de Luís XIV, sobraça de novo a velha espada de Lutero, arma 
com ela Voltaire, e corre, tumultuosa, ao ataque dessa antiga Euro-
pa de quem ela já matou a expressão arquitectural. No momento em 
que o século XVIII vai acabar, ela destrói tudo. No século XIX, vai 
reconstruir-se. 

Perguntamos nós, agora, qual das duas artes representa real-
mente, desde há três séculos, o pensamento humano? Qual o traduz? 
Qual exprime, não só as feições literárias e escolásticas, mas o seu 
vasto, profundo, universal movimento? Qual se sobrepõe constante-
mente, sem ruptura e sem lacuna, ao género humano, que caminha, 
monstro de mil pés? A arquitectura ou a imprensa? 

A imprensa. Indubitavelmente, porque a arquitectura morreu, 
sem remissão, às mãos do livro impresso, porque ela dura menos, por-
que ela custa mais caro. Uma catedral é um bilião. Imagine-se agora 
que emprego de fundos seria necessário para escrever de novo o livro 
arquitectural; para fazer formigar de novo, sobre o solo, milhares 
de edifícios; para voltar às épocas onde a quantidade dos monumen-
tos era tal que no dizer de uma testemunha ocular «se julgaria que o 
mundo se tinha sacudido e atirado fora com os vestidos velhos para 
se cobrir com uma capa branca de igrejas». Erat enim ut si mundus, ipse 
excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret 
(GLABER RADULPHUS). 

Um livro faz-se tão depressa, custa tão pouco e pode ir tão lon-
ge! Não admira, pois, que todo o pensamento corra para esse declive? 
Isto não quer dizer que a arquitectura não deva ter aqui e ali um belo 
monumento, uma obra-prima  isolada. Poder-se-á ainda ter, de tempos 
a tempos, sob o reinado da imprensa, uma coluna feita, suponho eu, 
por todo um exército, com canhões amalgamados, como havia, sob o 
reinado da arquitectura, Ilíadas e Romanceros, Maabarata e Nibelun-
gos, feitos por todo um povo com rapsódias amontoadas e fundidas. 
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A grande manifestação de um arquitecto de génio poderá aparecer no 
século XX, como a de Dante no século XIII. Mas a arquitectura não 
mais será a arte social, a arte colectiva, a arte dominante. O grande 
poema, o grande edifício, a grande obra da humanidade não se cons-
truirá mais, imprimir-se-á. 

E depois, se a arquitectura se levantar de novo, acidentalmen-
te, não será mais a dominadora. Aplicar-se-lhe-á a lei da literatura que 
outrora a recebia dela. As posições respectivas das duas artes serão 
invertidas. É certo que na época arquitectural os poemas, raros, é 
verdade, se assemelham aos monumentos. Na Índia, Viasa é copado, 
estranho, impenetrável como um pagode. No Oriente egípcio, a po-
esia tem, como os edifícios, a grandeza e a tranquilidade das linhas; 
na Grécia antiga, a beleza, a serenidade, o sossego; na Europa cristã, 
a majestade católica, a singeleza popular, a rica e luxuriante vegetação 
de uma época de renovação. A Bíblia assemelha-se às Pirâmides, a Ilí-
ada ao Partenão, Homero a Fídias. Dante no século XIII, é a última 
igreja românica; Shakespeare no século XVI, a última catedral gótica. 

Assim, resumindo o que até aqui temos dito de um modo neces-
sariamente incompleto e truncado, o género humano tem dois livros, 
dois registos, dois testamentos, a arquitectura e a imprensa, a Bíblia 
de pedra e a Bíblia de papel. Sem dúvida, quando se contemplam essas 
duas bíblias tão largamente abertas nos séculos, é permitido ter sauda-
des da majestade visível da escrita de granito, esses gigantescos alfabe-
tos formulados em colunatas, em pilones, em obeliscos, essas espécies 
de montanhas humanas que cobrem o mundo e o passado, desde a Pi-
râmide até ao campanário, de Quéops a Estrasburgo. É preciso reler o 
passado sobre essas páginas de mármore. É necessário admirar e folhe-
ar incessantemente o livro escrito pela arquitectura, mas não se deve 
negar a grandeza do edifício que, por seu turno, a imprensa ergue. 

Esse edifício é colossal. Não sei que fazedor de estatísticas cal-
culou que, pondo uns sobre os outros todos os volumes saídos do prelo 
desde Gutenberg, se encheria o intervalo da Terra à Lua; mas não é 
dessa espécie de grandeza que queremos falar. Quando se procura re-
colher no pensamento uma imagem total do conjunto dos produtos da 
imprensa até aos nossos dias, esse conjunto não se nos antolha como 
uma imensa construção, apoiada sobre o mundo inteiro, na qual a hu-
manidade trabalha sem repouso, e cuja cabeça monstruosa se perde 
nas brumas profundas do futuro? É o formigueiro das inteligências. 
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É a colmeia onde todas as imaginações, essas abelhas douradas, vão 
depor o seu mel. O edifício tem mil andares. Aqui e ali, vêem-se pe-
las balaustradas as bocas das tenebrosas cavernas da ciência que lhe 
entrecorta as entranhas. Por toda a sua superfície, a arte faz luxu-
riar à vista os seus arabescos, os seus florões, as suas rendas. Aí, cada 
obra individual, por caprichosa e isolada que pareça, tem o seu lugar 
e a sua projectura. A harmonia ressalta do todo. Desde a Catedral 
de Shakespeare até à mesquita de Byron, mil ornatos piramidais se 
acumulam confusamente sobre esta metrópole do pensamento uni-
versal. Na sua base, inscrevem-se alguns antigos títulos da humani-
dade que a arquitectura não registara ainda. À esquerda da entrada, 
chumbaram o velho baixo-relevo em mármore branco de Homero; à 
direita, a Bíblia poliglota ergue as suas sete cabeças. A hidra do Ro-
mancero levanta-se mais longe e algumas formas híbridas, os Medas 
e os Nibelungos. No entanto, o prodigioso edifício continua sempre 
inacabado. O prelo, a máquina gigante, que suga sem repouso toda a 
seiva intelectual da sociedade vomita incessantemente novos mate-
riais para a sua obra. Todo o género humano trabalha. Cada espírito 
é um operário. O mais humilde tapa um buraco ou depõe a sua pedra. 
Um outro traz o seu cesto de argamassa. Todos os dias se faz uma 
nova fiada. Independente do concurso original e individual de cada 
escritor, há contingentes colectivos. O século XVIII dá a Enciclopé-
dia, a Revolução dá o Monitor. Incontestavelmente, é esta uma cons-
trução que cresce e se levanta em espirais sem fim; lá há também con-
fusão de línguas, actividade incessante, labor infatigável, concurso 
incansável da humanidade inteira, refúgio prometido à inteligência 
contra um novo dilúvio, contra uma submersão de bárbaros. É a se-
gunda Torre de Babel do género humano. 

in Nossa Senhora de Paris, 1831 — ed. portuguesa, Porto: Lello&Irmão Editores, 

1969, pp. 664-73
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A Batalha dos Livros 

(gravura no livro homónimo de Jonathan Swift)
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Jorge Luís Borges 
On the Cult of Books

In Book VIII of the Odyssey, we read that the gods weave misfortu-
nes so that future generations will have something to sing about; 
Mallarmé’s statement, “The world exists to end up in a book” seems 
to repeat, some thirty centuries later, the same concept of an aesthetic 
justification for evils. These two teleologies, however, do not entirely 
coincide; the former belongs to the era of the spoken word, and the lat-
ter to an era of the written word. One speaks of telling the story and 
the other of books. A book, any book, is for us a sacred object: Cer-
vantes, who probably did not listen to everything that everyone said, 
read even “the torn scraps of paper in the streets”. Fire, in one of Ber-
nard Shaw’s comedies, threatens the library at Alexandria; someone 
exclaims that the memory of mankind will burn, and Caesar replies: “A 
shameful memory. Let it burn”. The historical Caesar, in my opinion, 
might have approved or condemned the command the author attribu-
tes to him, but he would not have considered it, as we do, a sacrilegious 
joke. The reason is clear: for the ancients the written word was no-
thing more than a substitute for the spoken word. 

It is well known that Pythagoras did not write; Gomperz (Grie-
chische Denker I, 3) maintains that it was because he had more faith in 
the virtues of spoken instruction. More forceful than Pythagoras’ mere 
abstention is Plato’s unequivocal testimony. In the Timaeus he stated: 
“It is an arduous task to discover the maker and father of this universe, 
and, having discovered him, it is impossible to tell it to all men”; and 
in the Phaedrus he recounted an Egyptian fable against writing (the 
practice of which causes people to neglect the exercise of memory and 
to depend on symbols), and said that books are like the painted figu-
res “that seem to be alive, but do not answer a word to the questions 
they are asked.” To alleviate or eliminate that difficulty, he created the 
philosophical dialogue. A teacher selects a pupil, but a book does not 
select its readers, who may be wicked or stupid; this Platonic mistrust 
persists in the words of Gement of Alexandria, a man of pagan cultu-
re: “The most prudent course is not to write but to learn and teach by 
word of mouth, because what is written remains” (Stromateis), and in 
the same treatise: “To write all things in a book is to put a sword in 
the hands of a child,” which derives from the Gospels: “Give not that 



125

which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, 
lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.” 
That sentence is from Jesus, the greatest of the oral teachers, who only 
once wrote a few words on the ground, and no man read what He had 
written (John 8:6). Clement of Alexandria wrote about his distrust of 
writing at the end of the second century; the end of the fourth century 
saw the beginning of the mental process that would culminate, after 
many generations, in the pre-dominance of the written word over the 
spoken one, of the pen over the voice. A remarkable stroke of fortune 
determined that a writer would establish the exact instant (and I am 
not exaggerating) when this vast process began. St. Augustine tells it 
in Book VI of the Confessions: 

“When he [Ambrose] was reading, his eyes ran over the page and his 
heart perceived the sense, but his voice and tongue were silent. He did 
not restrict access to anyone coming in, nor was it customary even for 
a visitor to be announced. Very often when we were there, we saw him 
silently reading and never otherwise. After sitting for a long time in 
silence (for who would dare to burden him in such intent concentra-
tion?) we used to go away. We supposed that in the Ilubbub of other 
people’s troubles, he would not want to be invited to consider another 
problem. We wondered if he read silently perhaps to protect himself in 
case he had a hearer interested and intent on the matter, to whom he 
might have to expound the text being read if it contained difficulties, or 
who might wish to debate some difficult questions. If his time were used 
up in that way, he would get through fewer books than he wished. Be-
sides, the need to preserve his voice, which used easily to become hoarse, 
could have been a very fair reason for silent reading. Whatever motive 
he had for his habit, this man had a good reason for what he did.” 

St. Augustine was a disciple of St. Ambrose, Bishop of Milan, 
around the year 384; thirteen years later, in Numidia, he wrote his 
Confessions and was still troubled by that extraordinary sight: a man in 
a room, with a book, reading without saying the words. 

1) The commentators have noted that it was customary at that time to read out loud in order to 
grasp the meaning better, for there were no punctuation marks, nor even a division of words, 
and to read in common because there was a scarcity of manuscripts. The dialogue of Lucian 
of Samosata, against an Ignorant Buyer of Books, includes an account of that custom in the 
second century.

That man passed directly from the written symbol to intuition, 
omitting sound; the strange art he initiated, the art of silent reading, 
would lead to marvellous consequences. It would lead, many years later, 
to the concept of the book as an end in itself, not as a means to an end. 
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(This mystical concept, transferred to profane literature, would produ-
ce the unique destinies of Flaubert and Mallarmé, of Henry James and 
James Joyce.) Superimposed on the notion of a God who speaks with 
men in order to command them to do something or to forbid them to 
do something was that of the Absolute Book, of a Sacred Scripture. For 
Muslims, the Koran (also called “The Book”, al-Kitab) is not merely a 
work of God, like men’s souls or the universe; it is one of the attributes 
of God, like His eternity or His rage. In chapter XIII we read that the 
original text, the Mother of the Book, is deposited in Heaven. Muham-
mad al-Ghazali, the Algazel of the scholastics, declared: “The Koran 
is copied in a book, is pronounced with the tongue, is remembered in 
the heart and, even so, continues to persist in the center of God and is 
not altered by its passage through written pages and human understan-
ding.” George Sale observes that this uncreated Koran is nothing but its 
idea or Platonic archetype; it is likely that al-Ghazali used the idea of ar-
chetypes, communicated to Islam by the Encyclopedia of the Brethren of 
Purity and by Avicenna, to justify the notion of the Mother of the Book. 

Even more extravagant than the Muslims were the Jews. The 
first chapter of the Jewish Bible contains the famous sentence: “And 
God said, Let there be light, and there was light”; the Kabbalists argued 
that the virtue of that command from the Lord came from the letters 
of the words. The Sepher Yetzirah (Book of the Formation), written in 
Syria or Palestine around the sixth century, reveals that Jehovah of the 
Armies, God of Israel and God Omnipotent, created the universe by 
means of the cardinal numbers from one to ten and the twenty-two 
letters of the alphabet. That numbers may be instruments or elements 
of the Creation is the dogma of Pythagoras and Iamblichus; that let-
ters also are is a clear indication of the new cult of writing. The second 
paragraph of the second chapter reads: “Twenty-two fundamental 
letters: God drew them, engraved them, combined them, weighed 
them, permutated them, and with them produced everything that is 
and everything that will be.” Then the book reveals which letter has 
power over air, and which over water, and which over fire, and which 
over wisdom, and which over peace, and which over grace, and which 
over sleep, and which over anger, and how (for example) the letter kaf, 
which has power over life, served to form the sun in the world, the day 
Wednesday in the week, and the left ear on the body. 

The Christians went even further. The thought that the divinity 
had written a book moved them to imagine that he had written two, and 
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that the other one was the universe. At the beginning of the seventeen-
th century, Francis Bacon declared in his Advancement of Learning that 
God offered us two books so that we would not fall into error: the first, 
the volume of the Scriptures, reveals His will; the second, the volume 
of the creatures, reveals His power and is the key to the former. Bacon 
intended much more than the making of a metaphor; he believed that 
the world was reducible to essential forms (temperatures, densities, 
weights, colors), which formed, in a limited number, an abecedarium 
naturae or series of letters with which the universal text is written.2 

2) Galileo’s works abound with the concept of the universe as a book. The second section of 
Favaro’s anthology (Galileo Galilei: Pensieri, motti e sentenze; Florence, 1949) is entitled “Il 
libro della Natura”. I quote the following paragraph: “Philosophy is written in that very large 
book that is continually opened before our eyes (I mean the universe), but which is not unders-
tood unless first one studies the language and knows the characters in which it is written. The 
language of that book is mathematical and the characters are triangles, circles, and other 
geometric figures”. 

Sir Thomas Browne, around 1642, confirmed that “Thus there 
are two Books from whence I collect my Divinity; besides that written 
one of God, another of His servant Nature, that universal and public 
Manuscript, that lies and expands unto the Eyes of all: those that never 
saw Him in the one, have discover’d Him in the other” (Religio Mediei 
I, 16). In the same paragraph we read: “In brief, all things are artifi-
cial; for Nature is the Art of God”. Two hundred years passed, and the 
Scot Carlyle, in various places in his books, particularly in the essay 
on Cagliostro, went beyond Bacon’s hypothesis; he said that universal 
history was a Sacred Scripture that we decipher and write uncertainly, 
and in which we too are written. Later, Léon Bloy would write: 

“There is no human being on earth who is capable of declaring who he 
is. No one knows what he has come to this world to do, to what his acts, 
feelings, ideas correspond, or what his real name is, his imperishable 
Name in the registry of Light. . . . History is an immense liturgical 
text, where the i’s and the periods are not worth less than the versicles 
or whole chapters, but the importance of both is undeterminable and is 
profoundly hidden.” (L’ Ame de Napoleon, 1912) 

The world, according to Mallarmé, exists for a book; according 
to Bloy, we are the versicles or words or letters of a magic book, and 
that incessant book is the only thing in the world: more exactly, it is 
the world. 

Selected Non-Fictions, 1951— editado e traduzido por Eliot Weinberger. Nova Iorque: 

Viking, 1999, pp. 358-62
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Let us try to question, that is to say, welcome in the form of a question 
what cannot reach the point of questioning.

1
“This insane game of writing”.With 

these words, simple as they are, Mallarme opens up writing to writ-
ing. But these simple words are such that it will take a great deal of 
time — a great variety of experiments, the work of the world, count-
less misunderstandings, works lost and scattered, the movement of 
knowledge, and, finally, the turning point of an infinite crisis — for us 
to begin to understand what decision is being prepared on the basis of 
this end of writing that is announced by its coming.

2
Apparently we read only because 

what is written is already there, laying itself out before our eyes. Ap-
parently. But the first one to write, the one who cut into stone and 
wood under ancient skies, was hardly responding to the demands of 
a view requiring a reference point and giving it a meaning; rather, 
he was changing all relations between seeing and the visible. What 
he left behind was not something more, something added to other 
things; it was not even something less — a subtraction of matter, a hol-
low in relation to a relief. Then what was it? A gap in the universe: 
nothing that was visible, nothing invisible. I suppose the first reader 
was engulfed by this non-absent absence, but without knowing any-
thing about it. And there was no second reader because reading, from 
now on understood as the vision of a presence immediately visible, 
that is to say intelligible, was affirmed precisely in order to make this 
disappearance into the absence of the book impossible.

3
Culture is bound to the book. The 

book as a repository and a receptacle of knowledge becomes identi-

Maurice Blanchot
The Absence of the Book
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fied with knowledge. The book is not only the book found in libraries, 
that labyrinth where all the combinations of forms, words, and letters 
are rolled up in volumes. The book is the Book. Still to be read, to be 
written, always already written and thoroughly penetrated by read-
ing, the book constitutes the condition for every possibility of read-
ing and writing.

The book admits of three distinct investigations. There is the 
empirical book. The book acts as a vehicle of knowledge; a given, 
determinate book receives and gathers a given, determinate form 
of knowledge. But the book as book is never simply empirical. The 
book is the a priori of knowledge. We would know nothing if there did 
not always exist in advance the impersonal memory of the book and, 
more essentially, the prior disposition to write and to read contained 
in every book and affirming itself only in the book. The absolute of 
the book, then, is the isolation of a possibility that claims to have 
originated in no other anteriority. An absolute that will later tend to 
be affirmed with the romantics (Novalis), then more rigorously with 
Hegel, then still more radically (though in a different way) with Mal-
larme as the totality of relations (absolute knowledge, or the Work) 
in which would be accomplished either consciousness, which knows 
itself and comes back to itself after having exteriorized itself in all its 
dialectically linked figures, or language, closing upon its own affir-
mation and already dispersed.

Let us recapitulate: the empirical book; the book: condition for 
all reading and all writing; and the book: totality or Work. But with 
increasing refinement and truth all these forms assume that the book 
contains knowledge as the presence of something that is virtually 
present and always immediately accessible, if only with the help of 
mediations and relays. Something is there that the book presents in 
presenting itself, and that reading animates and reestablishes through 
its animation in the life of a presence. Something that, on the lowest 
level, is the presence of a content or a signified; then, on a higher level, 
the presence of a form, of something that signifies or operates; and, 
on a still higher level, the development of a system of relations that 
is always already there, if only as a possibility to come. The book en-
folds time, unfolds time, and holds this unfolding in itself as the conti-
nuity of a presence in which present, past, and future become actual.
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4
The absence of the book revokes 

all continuity of presence just as it eludes the questioning borne by 
the book. It is not the book's Anteriority, nor its continuously elided 
Meaning. Rather it is outside the book, although enclosed within it 
— not so much its exterior as the reference to an outside that does not 
concern it.

The more the Work assumes meaning and acquires ambition, 
retaining in itself not only all works, but also all the forms and all the 
powers of discourse, the more the absence of the work seems about 
to propose itself, without, however, letting itself be designated. This 
occurs with Mallarme. With Mallarme, the Work becomes aware of 
itself and thereby seizes itself as something that would coincide with 
the absence of the work; the latter then deflecting it from ever coin-
ciding with itself and destining it to impossibility. A movement of de-
tour whereby the work disappears into the absence of the work, but 
where the absence of the work increasingly escapes by reducing itself 
to being no more than the Work that has always already disappeared.

5
The act of writing is related to the 

absence of the work, but is invested in the Work as book. The mad-
ness of writing — this insane game — is the relation of writing; a rela-
tion established not between the writing and production of the book 
but, through the book's production, between the act of writing and 
the absence of the work.

To write is to produce the absence of the work (worklessness, 
unworking [desoeuvrement]). Or again: writing is the absence of the 
work as it produces itself through the work, traversing it throughout. 
Writing as unworking (in the active sense of the word) is the insane 
game, the indeterminacy that lies between reason and unreason.

What happens to the book in this “game” in which worklessness 
is set loose in the operation of writing? The book: the passage of an 
infinite movement that goes from writing as an operation to writing 
as worklessness; a passage that immediately impedes. Writing passes 
by way of the book, but the book is not that to which it is destined (its 
destiny). Writing passes through the book, accomplishing itself there 
even as it disappears there; yet we do not write for the book. The book: 
a ruse by which writing goes toward the absence of the book.

M
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6
Let us try to gain a clearer under-

standing of the relation of the book to the absence of the book.
a) The book plays a dialectical role. In some sense it is there in 

order that not only the dialectics of discourse can be accomplished, 
but also discourse as a dialectic. The book is the work language per-
forms on itself: as though there had to be the book in order for lan-
guage to become conscious of itself, in order for language to grasp 
itself and complete itself in its incompletion.

b) Yet the book that has become a work — even more, the whole 
literary process, whether it affirm itself in a long succession of books 
or manifest itself in a single book or in the space that takes the place of 
that book — is at once more a book than other books and already outside 
the book, outside the category of book and outside its dialectic. More 
a book: a book of knowledge scarcely exists as a book, as a volume un-
folding; the work, on the other hand, claims to be singular: unique, ir-
replaceable, it is almost a person. Hence the dangerous tendency for 
the work to promote itself into a masterpiece, and also to essentialize 
itself, that is to say, designate itself by a signature (not merely signed by 
the author, but also — and this is more grave — in some sense by itself). 
And yet it is already outside the book process: as though the work only 
marked the opening — the interruption — through which the neutrality 
of writing passes and were oscillating, suspended between itself (the 
totality of language) and an affirmation that has not yet come about.

Moreover, in the work, language is already changing direction 
— or place: the place of its direction; no longer the logos that partici-
pates in a dialectics and knows itself, it is rather engaged in a relation 
that is other. So one can say that the work hesitates between the book 
(vehicle of knowledge and fleeting moment of language) and the Book 
raised to the Capital Letter (Idea and Absolute of the book), and then 
between the work as presence and the absence of the work that con-
stantly escapes, and where time deranges itself as time.

7
The end of the act of writing does 

not reside either in the book or in the work. Writing the work, we 
come under the attraction of the absence of the work. We necessarily 
fall short of the work, but we are not by this reason, by this failing, 
under the necessity of the absence of the work.
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8
The book: a ruse by which the en-

ergy of writing — which relies on discourse and allows itself to be car-
ried along by the vast continuity of discourse in order, at the limit, to 
separate itself from it — is also the ruse of discourse, restoring to cul-
ture the mutation that threatens it and opens it to the absence of the 
book. Or again, a labor through which writing, modifying the givens 
of a culture, of “experience” and knowledge, that is to say, discourse, 
procures another product that will constitute an entirely new modal-
ity of discourse as a whole and will become integrated with it, even as 
it claims to disintegrate it.

The absence of the book: reader, you would like to be its author, 
being then no more than the plural reader of the Work.

How long will it last — this lack that is sustained by the book, 
and that expels the book from itself as book? Produce the book, then, 
so it will separate, disengage from itself in its dispersion. This will 
not mean you have produced the absence of the book.

9
The book (the civilization of the 

book) affirms: there is a memory that transmits, there is a system of 
relations that orders; time ties its knot in the book where the void still 
belongs to a structure. But the absence of the book is not founded on 
a writing that leaves a mark and determines a directional movement 
whether this movement unfolds in linear fashion from an origin to-
ward an end or unfolds from out of a center toward the surface of a 
sphere. The absence of the book makes appeal to a writing that does 
not commit itself, that does not set itself down, and that is not con-
tent with disavowing itself or with going back over its tracks to erase 
them. What is it that summons us to write when the time of the book, 
determined by a relation of beginning-end, and the space of the book, 
determined by deployment from a center, cease to impose them-
selves? The attraction of (pure) exteriority.

The time of the book: determined by the beginning-end (past-
future) relation, on the basis of a presence. The space of the book: de-
termined by deployment from a center, itself conceived as the search 
for an origin.

Wherever there is a system of relations that orders or a memory 
that transmits, wherever writing gathers itself within the substance 
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of a trace that reading regards in the light of a meaning (referring this 
trace back to an origin whose sign it is), and when emptiness itself be-
longs to a structure and allows for adjustment, there is the book: the 
law of the book.

As we write, we always write from out of the exteriority of 
writing and against the exteriority of the law, and always the law 
draws upon what is written as a resource. The attraction of (pure) 
exteriority — the place where, since the outside “precedes” any inte-
rior, writing does not set itself down in the manner of a spiritual or an 
ideal presence, inscribing itself and then leaving a mark, a trace, or a 
sedimentary deposit that would allow one to track it down, that is, 
restore it to its ideal presence or ideality, its plenitude, its integrity of 
presence on the basis of that mark as lack.

Writing marks but leaves no trace; it does not authorize us to 
work our way back from some vestige or sign to anything other than 
itself as (pure) exteriority — never given, never constituting or gath-
ering itself in a relation of unity with a presence (to be seen, to be 
heard), with the totality of presence or the Unique, present-absent. 
When we begin writing, we are either not beginning or we are not 
writing: writing does not go along with beginning.

10
Through the book, the disquiet — 

the ener gy — of writing seeks to rest in and accrue to the work (ergon); 
but the absence of the work always from the outset calls upon it to 
respond to the detour of the outside where what is affirmed no longer 
finds its measure in a relation of unity. We have no “idea” of the ab-
sence of the work; not as a presence, certainly, but also not as the de-
struction of what would prevent it, even if only as an absence. To de-
stroy the work, which itself is not, to destroy at least the affirmation 
and the dream of the work, to destroy the indestructible, to destroy 
nothing so the idea that destruction would suffice — an idea that is out 
of place here — will not impose itself. The negative can no longer be 
at work where the affirmation that affirms the work has taken place. 
And in no case can the negative lead to the absence of the work.

To read would mean to read in the book the absence of the book, 
and, as a consequence, to produce this absence precisely where there 
is no question of the book being either absent or present (defined by 
an absence or a presence). The absence of the book is never contem-
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poraneous with the book, not because this absence would announce 
itself from out of another time, but because from this absence comes 
the very non-contemporaneity from out of which it, too, comes. The 
absence of the book, always diverging, always without a relation of 
presence with itself, and in such a way that it is never received in its 
fragmentary plurality by a single reader in the present of a reading 
— unless, at the limit, with the present torn apart, dissuaded. The at-
traction of (pure) exteriority or the vertigo of space as distance; a 
fragmentation that sends us back to nothing more than the fragmen-
tary. The absence of the book: the prior deterioration of the book, its 
dissident play with reference to the space in which it is inscribed; the 
preliminary dying of the book. To write: the relation to the other of 
every book, to what in the book would be de-scription, a scriptuary 
exigency outside discourse, outside language. To write at the edge 
of the book, outside the book. This writing outside language: a writ-
ing that would be in a kind of originary manner a language render-
ing impossible any object (either present or absent) of language. This 
writing would never be the writing of man, that is to say, never God’s 
writing either; at most the writing of the other, of dying itself.

11
The book begins with the Bible in 

which the logos is inscribed as law. Here the book attains its unsurpass-
able meaning, including what exceeds its bounds on all sides and can-
not be gotten past. The Bible refers language to its origin: whether it 
be written or spoken, this language forms the basis for the theological 
era that opens and endures for as long as biblical space and time endure.

The Bible not only offers us the preeminent model of the book, 
a forever unparaleled example, it also encompasses all books, no 
matter how alien they are to biblical revelation, knowledge, poetry, 
prophesy, and proverbs, because it holds in it the spirit of the book. 
The books that follow the Bible are always contemporaneous with it: 
the Bible doubtless grows, increases on its own through an infinite 
growth that leaves it identical, it being forever sanctioned by the rela-
tion of Unity, just as the ten Laws set forth and contain the monol-
ogos, the One Law, the law of Unity that cannot be transgressed, and 
that negation alone cannot deny. The Bible: the testamentary book 
where the alliance, the covenant is declared, that is to say, the destiny 
of speech bound to the one who bestows language and where he con-
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sents to dwell through this gift that is the gift of his name; that is to 
say, also, the destiny of this relation of speech to language that is dia-
lectics. It is not because the Bible is a sacred book that the books de-
riving from it — the entire literary process — are marked with the theo-
logical sign and cause us to belong to the theological realm. It is just 
the opposite: it is because the testament — the alliance or covenant of 
speech — was enfolded in a book and took the form and structure of a 
book that the “sacred” (what is separate from writing) found its place 
in theology. The book is essentially theological. This is why the first 
manifestation of the theological (and also the only one that continues 
to unfold) could only have been in the form of a book. In some sense 
God only remains God (only becomes divine) inasmuch as He speaks 
through the book.

Mallarme, faced with the Bible in which God is God, elevates 
the work in which the insane game of writing sets to work and already 
disavows itself, encountering indeterminacy’s double game: necessi-
ty, chance. The Work, the absolute of voice and of writing, unworks 
itself [se desoeuvre] even before it has been accomplished; before, in 
accomplishing itself, it ruins the possibility of accomplishment. The 
Work still belongs to the book and therefore helps to maintain the 
biblical character of every Work; yet it designates (in the neutral) the 
disjunction of a time and a space that are other, precisely that which no 
longer affirms itself in relation to unity. The Work as book leads Mal-
larme outside his name. The Work in which the absence of the work 
holds sway leads he who is no longer called Mallarme to the point of 
madness. If we can, let us understand this to the point of as the limit 
that, once crossed, would be decisive madness; from which we would 
have to conclude that the limit — “the edge of madness” — conceived 
as the indecision that does not decide, or else as non-madness, is more 
essentially mad: this would be the abyss — not the abyss, but the edge 
of the abyss.

Suicide: what is written as necessity in the book denounces it-
self as chance in the absence of the book. What the one says the other 
says over, and this reiterating speech, by virtue of its redoubling, con-
tains death, the death of the self.

12
The anonymity of the book is such 

that in order to sustain itself it calls for the dignity of a name. The 
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name is that of a momentary particularity that supports reason, and 
that reason authorizes by raising it up to itself. The relation of Book 
and name is always contained in the historical relationship that linked 
the absolute knowledge of system with the name Hegel: this relation 
between the Book and Hegel, identifying the latter with the book and 
carrying him along in its development, made Hegel into a post-Hegel, 
a Hegel-Marx, and then a Marx radically foreign to Hegel who con-
tinues to write, to bring into line, to know, and to affirm the absolute 
law of written discourse. Just as the Book takes the name of Hegel, 
in its more essential (more uncertain) anonymity, the work takes 
the name of Mallarme, the difference being that Mallarme not only 
knows that the anonymity of the Work is his (its) trait and the indica-
tion of his place, not only withdraws in this way of being anonymous, 
but also does not call himself the author of the Work: at the very most 
he proposes him self, hyperbolically, as the power — the never unique 
or unifiable power — to read the non-present Work, in other words the 
power to respond, by his absence, to the always still absent work (the 
absent work not being the absence of the work, being even separated 
from it by a radical break).

In this sense, there is already a decisive distance between He-
gel's book and Mallarme’s work; a difference evidenced by their dif-
ferent ways of being anonymous in the naming and signing of their 
work. Hegel does not die, even if he disavows himself in the displace-
ment or turning about of the System: since every system still names 
him, Hegel is never altogether nameless. Mallarme and the work 
are without relation, and this lack of relationship is played out in the 
Work, establishing the work as what would be forbidden to this par-
ticular Mallarme, as it would be to anyone else bearing a name, and as 
it would be to the work conceived as the power of accomplishing itself 
in and through itself. The Work is freed from the name not because it 
could be produced without anyone producing it, but because its ano-
nymity affirms it as being always and already outside whatever might 
name it. The book is the whole, whatever form this totality might 
take, and whether the structure of this totality is or is not wholly dif-
ferent from what a belated reading assigns to Hegel. The Work is not 
the whole, is already outside the whole, but in its resignation it still 
designates itself as absolute. The Work is not bound up with success 
(with completion) as the book is, but with disaster: although disaster 
is yet another affirmation of the absolute. Let us say briefly that if the 
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book can always be signed, it remains indifferent to whoever would 
do so; the work — Festivity as disaster — requires resignation, requires 
that whosoever claims to write it renounce himself as a self and cease 
designating himself.

Then why do we sign our books? Out of modesty, as a way of 
saying: these are still only books, indifferent to signatures.

13
The “absence of the book” which 

the written thing provokes as the future of writing — a future that has 
never come to pass — does not constitute a concept, any more than 
does the word “outside”, the word “fragment”, or the word “neutral”, 
but it helps conceptualize the word “book”. It is not some contempo-
rary interpreter who, in giving Hegel's philosophy its coherence, con-
ceives of it as a book and thus conceives of the book as the finality of 
absolute Knowledge; Mallarme does it already at the end of the nine-
teenth century. But, through the very force of his experience, Mal-
larme immediately pierces the book in order (dangerously) to desig-
nate the Work whose center of attraction — a center always offcenter 
— would be writing. The act of writing, the insane game. But the act 
of writing has a relation (a relation of alterity) with the absence of the 
Work, and it is precisely because Mallarme has a sense of this radical 
mutation that comes to writing through writing with the absence of 
the Work that he is able to name the Book, naming it as that which 
gives meaning to becoming by proposing a place and a time for it: the 
first and last concept. Only Mallarme does not yet name the absence 
of the book, or he recognizes it simply as a way of thinking the Work, 
the Work as failure or impossibility.

14
The absence of the book is not the 

book coming apart, even though in some sense coming apart lies at 
the origin of the book and is its counter-law. The fact that the book is 
always undoing itself (dis-arranging itself) still only leads to another 
book or to a possibility other than the book, not to the absence of the 
book. Let us grant that what haunts the book (what beleaguers it) 
would be the absence of the book that it always falls short of, content-
ing itself with containing it (keeping it at a distance) without being 
able to contain it (transform it into a content). Let us also grant the 
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opposite, saying that the book encloses the absence of the book that 
excludes the book, but that the absence of the book is never conceived 
only on the basis of the book and solely as its negation. Let us grant 
that if the book carries meaning, the absence of the book is so foreign 
to meaning that non-meaning does not concern it either.

It is very striking that within a certain tradition of the book (as 
it is brought to us through the Cabalists’ formulation, and even if it is 
a matter of sanctioning with this usage the mystical signification of lit-
eral presence), what is called the “written Torah” preceded the “oral 
Torah”, the latter then giving rise to an edited version that alone consti-
tutes the Book. Thought is here confronted with an enigmatic proposi-
tion. Nothing precedes writing. Yet the writing of the first tablets be-
comes legible only after they are broken, and because they are broken — 
after and because of the resumption of the oral decision that leads to the 
second writing, the one with which we are familiar: rich in meaning, 
capable of issuing commandments, always equal to the law it transmits.

Let us attempt to examine this surprising proposition by relat-
ing it to what might be an experience of writing yet to come. There 
are two kinds of writing, one white, the other black: one that renders 
invisible the invisibility of a colorless flame; the other that is made 
accessible in the form of letters, characters, and articulations by the 
power of the black fire. Between the two there is the oral, which, 
however, is not independent, it being always involved with the sec-
ond kind of writing inasmuch as it is this black fire itself, the measured 
obscurity that limits and delimits all light and makes all light visible. 
Thus what we call oral is designation in a present of time and a pres-
ence of space, but also, first of all, the development or mediation that 
is ensured by a discourse that explains, receives, and determines the 
neutrality of the initial inarticulation. The “oral Torah” is therefore 
no less written than the written Torah, but is called oral in the sense 
that, as discourse, it alone allows there to be communication, that is, 
allows the word to be enunciated in the form of a commentary that at 
once teaches and declares, authorizes and justifies: as though language 
(discourse) were necessary for writing to give rise to general legibil-
ity, and perhaps also to the Law under stood as prohibition and limit; 
as though, as well, the first writing, in its configuration of invisibility, 
had to be considered as being outside speech, and as turned only to-
ward the outside; an absence or fracture so originary it will have to 
be broken to escape the savagery of what Holderlin calls the anorgic.
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15
Writing is absent from the Book; 

writing being the non-absent absence from out of which the Book, 
having absented itself from this absence (at both its levels: the oral 
and the written, the Law and its exegesis, the interdiction and the 
thought of the interdiction), makes itself legible and comments upon 
itself by enclosing history: the closure of the book, the severity of the 
letter, the authority of knowledge. What we can say of this writing 
that is absent from the book, and nonetheless stands in a relationship 
of alterity with it, is that writing remains foreign to legibility; illeg-
ible, then, inasmuch as to read is necessarily to enter through one's 
gaze into a relation of meaning or non-meaning with a presence. 
There would therefore be a writing exterior to the knowledge that is 
gained through reading, and also exterior to the form or the require-
ments of the Law. Writing, (pure) exteriority, foreign to every rela-
tion of presence, as to all legality.

As soon as the exteriority of writing slackens, that is, as soon 
as, in response to the appeal of the oral force, it accepts taking form 
in language by giving rise to the book — written discourse — this ex-
teriority tends to appear: at the highest level as the exteriority of the 
Law, and, at the lowest, as the interiority of meaning.

The Law is writing itself, writing that has renounced the exte-
riority of interdiction [l'entre-dire] in order to designate the place of 
the interdict. The illegitimacy of writing, always refractory in rela-
tion to the Law, hides the asymmetrical illegitimacy of the Law in 
relation to writing.

Writing: exteriority. Perhaps there is a “pure” exteriority of 
writing, but this is only a postulate already unfaithful to the neutral-
ity of writing. In the book that signs our alliance with every Book, 
exteriority does not succeed in authorizing itself, and, in inscribing 
itself, inscribes itself in the space of the Law. The exteriority of writ-
ing, laying itself out and stratifying itself in the form of the book, be-
comes exteriority as law. The Book speaks as Law. Reading it, we read 
in it that everything that is, is either forbidden or allowed. But isn’t 
this structure of authorization and interdiction a result of our level 
of reading? Might there not be another reading of the Book in which 
the book’s other would cease to proclaim itself in precepts? And if we 
were to read this way, would we still be reading a book? Would we 
not be ready then to read the absence of the book? The initial exteri-
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ority: perhaps we should assume that its nature is such that we would 
be unable to bear it except under the sanction of the Law. What would 
happen if the system of prohibition and limitations ceased to protect 
it? Or might it simply be there, at the limit of possibility, precisely to 
make the limit possible? Is this exteriority no more than an exigency 
of the limit? Is the limit itself conceived only through a delimitation 
that is necessary at the approach of the unlimited, a delimitation that 
would disappear if it were ever passed — for this reason impassable, 
yet always passed over precisely because it is impassable?

16
Writing contains exteriority. The 

exteri ority that becomes Law falls henceforth under the Law’s pro-
tection; the Law, in turn, is written, that is to say, once again falls 
under the custody of writing. We must assume that this redoubling of 
writing, a redoubling that from the outset designates it as difference, 
does nothing more than affirm in this duplicity the trait of exterior-
ity itself, which is always becoming, always exterior to itself and in a 
relation of discontinuity.

There is a “first” writing, but inasmuch as it is first, it is already 
distinct from itself, separated by that which marks it, being at the 
same time nothing but this mark and yet also other than it if it thereby 
marks itself: so broken, distanced, denounced in this disjunctive out-
side where it announces itself that a new rupture will be necessary 
— a brisure that is violent but human (and in this sense, definite and 
delimited) so that, having become a text that shatters, and the initial 
fragmentation having given way to a determined act of rupture, the 
law, under the veil of interdiction, can offer a promise of unity.

In other words, the breaking of the first tablets is not a break 
with a first state of unitary harmony; on the contrary, what the break 
inaugurates is the substitution of a limited exteriority (where the pos-
sibility of a limit announces itself) for an exteriority without limita-
tion — the substitution of a lack for an absence, a break for a gap, an in-
fraction for the pure-impure fraction of the fragmentary: that which, 
on the hither side of the sacred separation, presses in the scission of 
the neutral (the scission that is the neutral). To put it yet another way, 
it is necessary to break with the first exteriority so that with the sec-
ond (where the logos is law and the law logos), language, henceforth 
regularly divided, in a reciprocal bond of mastery with itself and 
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grammatically constructed, might engage us in the relations of me-
diation and immediation that guarantee discourse, and then with the 
dialectic, where the law in its turn will dissolve.

The “first” writing, far from being more immediate than the 
second, is foreign to all these categories. It does not give graciously 
through some ecstatic participation in which the law protecting the 
One would merge with it and ensure confusion with it. The first writ-
ing is alterity itself, a severity and an austerity that never authorizes, 
the burning of a parching breath infinitely more rigorous than any 
law. The law is what saves us from writing by causing writing to be 
mediated through the rupture — the transitiveness — of speech. A sal-
vation that introduces us to knowledge and, through our desire for 
knowledge, to the Book where knowledge maintains desire in dis-
simulating it from itself.

17
The proper nature of the Law: it is 

infrin ged upon even when it has not yet been stated. Of course, it is 
henceforth promulgated from on high, at a distance and in the name of 
the distant, but without there being any relation of direct knowledge 
with those for whom it is destined. We might conclude from this that 
the law — as transmitted and as bearing transmission, thus becoming 
the law of transmission — establishes itself as law only through the de-
cision to fall short of itself in some fashion: there would be no limit 
if the limit were not passed, revealed as impassable by being passed.

Yet does not the law precede all knowledge (including knowl-
edge of the law), which it alone inaugurates in paving the way for its 
conditions by a prior “one must”, if only on the basis of the Book in 
which the law attests to itself through the order — the structure — that 
it looms over as it establishes it?

Always anterior to the law, neither founded in nor determined 
by the necessity of being brought to knowledge, never imperiled by 
anyone’s misunderstanding, always essentially affirmed by the in-
fraction that supposes reference to it, drawing into its trial the au-
thority that removes itself from it, and all the more firm for being 
open to facile transgression: the law.

The law's “one must” is first of all not a “thou shalt”. “One must” 
applies to no one or, more determinedly, applies only to no one. The 
non-applicability of the law is not merely a sign of its abstract force, 
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of its inexhaustible authority, of the reserve it maintains. Incapable of 
saying “thou” the law never aims at anyone in particular: not because 
it would be universal, but because it separates in the name of unity, 
being the very separation that enjoins with a view to the unique. Such 
is perhaps the law's august falsehood: having “legalized” the outside 
in order to make it possible (or real), the law frees itself of every de-
termination and every content in order to preserve itself as pure inap-
plicable form, a pure exigency to which no presence can correspond, 
even though it is immediately particularized in multiple norms and 
through the code of alliance in ritual forms so as to permit the discrete 
Anteriority of a return to self, where the infrangible intimacy of the 
“thou shalt” will be affirmed.

18
The Ten Commandments [lois] are law 

only in reference to Unity. God — the name that cannot be taken in 
vain because no language can contain it — is God only in order to up-
hold Unity and in this way designate its sovereign finality. No one can 
assail the One. And thus the Other bears witness, testifies to nothing 
Other than the Unique; a reference that unites all thought with what 
is not thought, keeping it turned toward the One as toward that upon 
which thought cannot infringe.

It is therefore of consequence to say: not the One God but Uni-
ty, strictly speaking, is God, transcendence itself. The exteriority of 
the law finds its measure in responsibility with regard to the One: an 
alliance of the One and the many that thrusts aside as impious the pri-
mordiality of difference. There nonetheless remains in the law itself 
a clause that retains a memory of the exteriority of writing, when it is 
said: thou shalt make no images, thou shalt not represent, thou shalt 
reject presence in the form of resem blance, sign, and mark. What 
does this mean? First, and almost too clearly, interdiction of the sign 
as a mode of presence. Writing, if to write is to refer back to the im-
age and to invoke the idol, is inscribed outside the exteriority that is 
proper to it; an exteriority writing then rejects by attempting to fill 
it with the emptiness of words and with the pure signification of the 
sign. “Thou shalt make no idol” is thus, in the form of law, not a state-
ment about the law, but about the exigency of writing that precedes 
every law.

M
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19
Let us grant that the law is obsessed 

with exteriority, by that which beleaguers it and from which it sep-
arates via the very separation that institutes it as form, in the very 
movement by which it formulates this exteriority as law. Let us grant 
that exteriority as writing, a relation forever without relation, can be 
called an exteriority that slackens into law precisely at the moment 
when it is most taut, when it has the tension of a gathering form. It is 
necessary to know that as soon as the law takes place (has found its 
place), everything changes; and it is the so-called initial exteriority 
that, in the name of the law henceforth impossible to denounce, gives 
itself as slackness itself, an undemanding neutrality, just as the writing 
outside the law, outside the book, seems now to be nothing more than 
the return to a spontaneity without rules, an ignorant automatism, an 
irresponsible movement, an immoral game. To put this differently, 
one cannot go back from exteriority as law to exteriority as writing; 
in this context, to go back would be to go down. That is to say: one 
cannot “go back up” save by accepting the fall, and being incapable 
of consenting to it; an essentially indeterminate fall into inessential 
chance (what the law disdainfully calls a game — the game in which 
everything is each time risked and everything lost: the necessity of the 
law, the chance of writing). The law is the summit, there is no other. 
Writing remains outside the arbitration between high and low.1

1) I dedicate (and disavow) these uncertain pages to the books in which the absence of the 
book is already producing itself as a promise in keeping its word; books written by – but let no 
more than the lack of a name designate them here, for the sake of friendship.

in The Infinite Conversation, 1969 — ed. inglesa, Minneapolis: University of Min-

nesota Press, 1992, pp. 422-34
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Atualmente, a definição clássica de 

página enfrenta um novo paradigma 

– o digital. Como resultado do con-

fronto/negociação entre as culturas 

impressa e digital, a estrutura da pá-

gina adquire novas formas e novos 

limites. O seu espaço é agora perme-

ável e mutável, sensível aos inputs ex-

ternos. Mais do que nunca, a página 

evidencia-se como um sistema multi-

-relacional.

Ao questionar a página como objeto 

mas também como sistema, desen-

volvemos investigações individuais e 

experimentais que culminaram num 

projeto coletivo – No Page For This 
Territory. Este projeto é uma inter-

pretação visual das novas conexões 

que a página enquanto objeto, pode 

estabelecer quando integrada num 

sistema. das aplicações baseadas 

em código aos métodos low-fi de im-

pressão procurámos ver onde são 

desenhados os limites do medium e 

entender a potencialidade das várias 

mutações operadas. 

Se cada projeto individual conduziu 

à criação de um território próprio, 

No Page For This Territory potencia 

o cruzamento de cada um dos seus 

imaginários. da narrativa à rejeição 

da linguística, do mapa a territórios 

desconhecidos, da página em bran-

co à sua refração, da representação 

à perda de referente, especulámos 

sobre o papel da página em ambas as 

culturas (digital/impressa).

Este projeto coletivo traduziu-se em 

dois objetos – uma publicação im-

pressa e uma aplicação digital. 

A publicação impressa é uma compi-

lação das referências fundamentais 

de cada investigação individual. A sua 

estrutura seguiu quatro orientações 

– PERCEPÇÃO, REPRESENTAÇÃO, 

NARRATIVA e CAOS. Ao fundamen-

tar o seu processo em observações, 

testes e erros, a fotocópia tornou-se 

ferramenta conceptual do design e 

produção da publicação.

Por sua vez, a interface da aplica-

ção digital apresenta inicialmente 

um palco vazio, dividido em quatro 

territórios abstratos que represen-

tam sistemas e códigos específicos. 

Cada sistema tem as suas regras e os 

seus objetos. Quando estes últimos 

invadem outro território passam a 

agir e reagir a partir das regras desse 

outro sistema. Os territórios, por sua 

vez, evoluem e criam novos sistemas, 

continuamente. deste modo, novos 

sistemas agem e reagem, reencenan-

do o espaço digital.

Ana Malheiro, diogo Ramalho, 
Madalena Guerra, Renato Amaral

No page for this territory
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      Exit the page for another 
territory. continue, exit, return

          The narrative 
as an unstable place. No-page for this territory. 
A No-page is an unstable place. The narrative is 
the territory.

       Refracting, dis-
torting, reflexing the page as a new territory for 
the reader.

         The territory as an 
infinite regress of perceptual maps. No page 
for this territory. Pick a perceptual state – echo
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150No page for this territory

Place four territories on a generic map

define the rules & Set your objects

Act/react and reenact the digital space

Break into another territory
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fotogramas pág. seguinte:

Fahrenheit 451, 1966

François Truffaut
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O extremo toca o extremo 
e o contrário o contrário

Relatório de opostos-tangentes — renascimento do livro/morte recorrente do livro, futuro/passa-

do, desaparecido/por vir, impresso/digital
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•••• Um dos princi-
pais precursores da 
tecnologia que, de 
fato, colocaria em 
dúvida a primacia 
do livro – o compu-
tador. É recorrente 
a citação a MEMEX, 
a máquina enunciada 
em “As We May Think” 
(1945) como a (ain-
da) manifestação 
utópica que motiva  
a invenção e evolu-
ção do computador, 
da Internet  
e do hipertexto. 
O excerto apresenta-
do pertence ao texto 
“Mechanization and 
the Record”, primei-
ra versão de “As We 
may Think”.

diffusion of printed documents.” And third, as 
Simone has reminded us, some sort of hyper-
textual experience (at least in the sense of text 
that doesn’t have to be read in a linear way and 
as a finished message) existed in other histori-
cal periods, and Joyce (the living one) is here to 
prove that Joyce (the dead and everlasting one) 
gave us with Finnegans Wake a good example of 
hypertextual experience.
The idea that something will kill something 
else is a very ancient one, and came certainly 
before Hugo and before the late medieval fears 
of Frollo. According to Plato (in the Phaedrus) 
Theut, or Hermes, the alleged inventor of 
writing, presents his invention to the pharaoh 
Thamus, praising his new technique that will 
allow human beings to remember what they 
would otherwise forget. But the pharaoh is 
not so satisfied. “My skillful Theut”, he says, 
“memory is a great gift that ought to be kept 
alive by training it continuously. With your in-
vention people will not be obliged any longer 
to train memory. They will remember things 
not because of an internal effort, but by mere 
virtue of an external device”.
We can understand the pharaoh’s worry. Writ-
ing, as any other new technological device, 
would have made torpid the human power that 
it replaced and reinforced – just as cars made us 
less able to walk. Writing was dangerous be-
cause it decreased the powers of mind by offer-
ing human beings a petrified soul, a caricature 
of mind, a vegetal memory.
Plato’s text is ironical, naturally. Plato was 
writing down his argument against writing. 
But he was pretending that his discourse was 
related by Socrates, who did not write (it seems 

EntrE o 
Livro que há de vir 
E o (rEcorrEntE) 
rEnascimEnto 
da Morte do Livro
Sofia Gonçalves

Existirá uma narrativa 
que coloca o livro, ci-
clicamente, entre o seu 
futuro e o seu fim? A 
simples enunciação de 
alguns dos títulos con-
sultados revela este es-
tado recorrente do livro 
entre permanência, fu-
turo e instabilidade: “O 
Livro por Vir” de Mau-
rice Blanchot (1959) 
e texto homónimo de 
Jacques Derrida (2001), 
“Na direção do Livro 
do Futuro”• de Herbert 
Bayer (1951) ou “O fu-
turo dos Livros” •• por 
James Warner (2011); 
“O Fim do Livro”••• 
de Uzanne (1894) ou 
o texto homónimo de 
Robert Coover (1992), 
“O fim do livro e o co-
meço da escrita” •••• 
de Derrida, “O Livro 
não morrerá” conversa 
de Umberto Eco com 
Jean-Claude Carrière 
(2009). O tema parece 
entusiasmar os vários 
géneros literários, da 
crítica ao ensaio ou à 
ficção. 
Este momento da pre-
sente investigação per-
corre a ideia de fim de 
livro e livros sem fim, 
entre Uzanne (“O Fim 
dos Livros” de 1894) e Borges (“Livro de Areia” de 1975), entre livro impresso e livro 
digital. Ao olharmos um tão largo espetro de contributos, em género e história, 
procuraremos relativizar a questão do fim do livro, para que nos centremos nas 
causas desta ressonância entre o seu fim e o seu futuro. 

Identificamos uma 
primeira condição: a 
recorrência na discus-
são parece provir do 
contínuo espanto na 
permanência de uma 
forma, quando todas 
as outras parecem 
transformar-se. O livro 
é exemplo raro de uma 
tecnologia primitiva re-
finada, ideia que reco-
nhecemos nas palavras 
de Bush•••• (1939 apud 
Douglas, 2001: 11):
Sem dúvida, o Homem vai 
aprender a fazer borracha 
sintética mais barata, sem 
dúvida, a aeronave vai 
voar mais rápido, sem dú-
vida, vai encontrar vene-
nos mais específicos para a 
destruição dos seus parasi-
tas internos sem arruinar 
a digestão, mas o que pode 
ele fazer mecanicamente 
para melhorar um livro?

Setenta anos mais tar-
de, Eco (2009: 19) apre-
senta-nos uma reflexão 
semelhante:
...ou o livro permanecerá 
o suporte de leitura, ou 
existirá alguma coisa que 
se assemelhará àquilo que 
o livro nunca deixou de ser 
mesmo antes da invenção 
da imprensa. As variações 
em torno do objeto livro 
não lhe modificaram a 
função, nem a sintaxe, há 
mais de quinhentos anos. 
O livro é como uma colher, 
um martelo, a roda ou o 
cinzel. Uma vez inven-
tados não se pode fazer 
melhor. (…) Talvez evo-
lua nas suas componentes, 
talvez as suas páginas dei-
xem de ser de papel. Mas 
continuará a ser o que é. 

No entanto, Chartier 
(2005) questiona se é 
possível a manutenção 
da mesma atitude de confiança, quando os ecrãs do presente não são apenas 
ecrãs de imagem que se opõem à cultura escrita, mas são eles mesmos ecrãs de 
escrita, i.e. transmitem e multiplicam a cultura escrita. Pelo contrário, para Eco 
(2009: 20), o computador e a Internet apenas nos vêm sublinhar que, se julgára-
mos entrar na civilização das imagens, afinal regressámos em força à “galáxia de 
Gutenberg”, à era alfabética onde “toda a gente se vê de ora em diante obrigada 
a ler”.

• No original: To-
wards the Book of 
the Future

•• Em The Future of 
the Books, publicado 
na McSweeney, James 
Warner (2011) ante-
cipa um futuro para 
o livro nas próximas 
sete décadas. Embora 
ficcional retemos a 
previsão para a pró-
xima década:
2020: Todos os li-
vros serão multipla-
taforma e intera-
tivos. Os livros do 
futuro vão ser em-
pacotados com bandas 
sonoras, leitmotifs 
musicais, gráficos 
3-D e streaming de 
vídeo. (...) Os au-
tores farão o seu 
próprio marketing, 
o leitor será res-
ponsável pela dis-
tribuição, a sabe-
doria das multidões 
vai cuidar da edi-
ção, e a mão invisí-
vel do mercado vai 
fazer a escrita real 
(se esta existir).

••• No original: 
La Fin des Livres

•••• No original: 
“La fin du livre et 
le commencement de 
l’écriture”, capí-
tulo de La Gramma-
tologie

Since my arrival at the symposium on the future 
of the book I have been expecting somebody to 
quote “Ceci tuera cela.” Both Duguid and Nun-
berg have obliged me. The quotation is not irrel-
evant to our topic.
As you no doubt remember, in Hugo’s Hunch-
back of Notre Dame, Frollo, comparing a book 
with his old cathedral, says: “Ceci tuera cela” 
(The book will kill the cathedral, the alphabet 
will kill images). 
McLuhan, comparing a Manhattan disco-
theque to the Gutenberg Galaxy, said “Ceci 
tuera cela”. One of the main concerns of this 
symposium has certainly been that ceci (the 
computer) tuera cela (the book).
We know enough about cela (the book), but it 
is uncertain what is meant by ceci (computer). 
An instrument by which a lot of communica-
tion will be provided more and more by icons? 
An instrument on which you can write and read 
without needing a paperlike support? A me-
dium through which it will be possible to have 
unheard-of hypertextual experiences?
None of these definitions is sufficient to char-
acterize the computer as such. First, visual 
communication is more overwhelming in TV, 
cinema, and advertising than in computers, 
which are also, and eminently, alphabetic tools. 
Second, as Nunberg has suggested, the com-
puter “creates new modes of production and 

Umberto Eco
The Future of the Book
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•••• Um dos princi-
pais precursores da 
tecnologia que, de 
fato, colocaria em 
dúvida a primacia 
do livro – o compu-
tador. É recorrente 
a citação a MEMEX, 
a máquina enunciada 
em “As We May Think” 
(1945) como a (ain-
da) manifestação 
utópica que motiva  
a invenção e evolu-
ção do computador, 
da Internet  
e do hipertexto. 
O excerto apresenta-
do pertence ao texto 
“Mechanization and 
the Record”, primei-
ra versão de “As We 
may Think”.

diffusion of printed documents.” And third, as 
Simone has reminded us, some sort of hyper-
textual experience (at least in the sense of text 
that doesn’t have to be read in a linear way and 
as a finished message) existed in other histori-
cal periods, and Joyce (the living one) is here to 
prove that Joyce (the dead and everlasting one) 
gave us with Finnegans Wake a good example of 
hypertextual experience.
The idea that something will kill something 
else is a very ancient one, and came certainly 
before Hugo and before the late medieval fears 
of Frollo. According to Plato (in the Phaedrus) 
Theut, or Hermes, the alleged inventor of 
writing, presents his invention to the pharaoh 
Thamus, praising his new technique that will 
allow human beings to remember what they 
would otherwise forget. But the pharaoh is 
not so satisfied. “My skillful Theut”, he says, 
“memory is a great gift that ought to be kept 
alive by training it continuously. With your in-
vention people will not be obliged any longer 
to train memory. They will remember things 
not because of an internal effort, but by mere 
virtue of an external device”.
We can understand the pharaoh’s worry. Writ-
ing, as any other new technological device, 
would have made torpid the human power that 
it replaced and reinforced – just as cars made us 
less able to walk. Writing was dangerous be-
cause it decreased the powers of mind by offer-
ing human beings a petrified soul, a caricature 
of mind, a vegetal memory.
Plato’s text is ironical, naturally. Plato was 
writing down his argument against writing. 
But he was pretending that his discourse was 
related by Socrates, who did not write (it seems 

EntrE o 
Livro que há de vir 
E o (rEcorrEntE) 
rEnascimEnto 
da Morte do Livro
Sofia Gonçalves

Existirá uma narrativa 
que coloca o livro, ci-
clicamente, entre o seu 
futuro e o seu fim? A 
simples enunciação de 
alguns dos títulos con-
sultados revela este es-
tado recorrente do livro 
entre permanência, fu-
turo e instabilidade: “O 
Livro por Vir” de Mau-
rice Blanchot (1959) 
e texto homónimo de 
Jacques Derrida (2001), 
“Na direção do Livro 
do Futuro”• de Herbert 
Bayer (1951) ou “O fu-
turo dos Livros” •• por 
James Warner (2011); 
“O Fim do Livro”••• 
de Uzanne (1894) ou 
o texto homónimo de 
Robert Coover (1992), 
“O fim do livro e o co-
meço da escrita” •••• 
de Derrida, “O Livro 
não morrerá” conversa 
de Umberto Eco com 
Jean-Claude Carrière 
(2009). O tema parece 
entusiasmar os vários 
géneros literários, da 
crítica ao ensaio ou à 
ficção. 
Este momento da pre-
sente investigação per-
corre a ideia de fim de 
livro e livros sem fim, 
entre Uzanne (“O Fim 
dos Livros” de 1894) e Borges (“Livro de Areia” de 1975), entre livro impresso e livro 
digital. Ao olharmos um tão largo espetro de contributos, em género e história, 
procuraremos relativizar a questão do fim do livro, para que nos centremos nas 
causas desta ressonância entre o seu fim e o seu futuro. 

Identificamos uma 
primeira condição: a 
recorrência na discus-
são parece provir do 
contínuo espanto na 
permanência de uma 
forma, quando todas 
as outras parecem 
transformar-se. O livro 
é exemplo raro de uma 
tecnologia primitiva re-
finada, ideia que reco-
nhecemos nas palavras 
de Bush•••• (1939 apud 
Douglas, 2001: 11):
Sem dúvida, o Homem vai 
aprender a fazer borracha 
sintética mais barata, sem 
dúvida, a aeronave vai 
voar mais rápido, sem dú-
vida, vai encontrar vene-
nos mais específicos para a 
destruição dos seus parasi-
tas internos sem arruinar 
a digestão, mas o que pode 
ele fazer mecanicamente 
para melhorar um livro?

Setenta anos mais tar-
de, Eco (2009: 19) apre-
senta-nos uma reflexão 
semelhante:
...ou o livro permanecerá 
o suporte de leitura, ou 
existirá alguma coisa que 
se assemelhará àquilo que 
o livro nunca deixou de ser 
mesmo antes da invenção 
da imprensa. As variações 
em torno do objeto livro 
não lhe modificaram a 
função, nem a sintaxe, há 
mais de quinhentos anos. 
O livro é como uma colher, 
um martelo, a roda ou o 
cinzel. Uma vez inven-
tados não se pode fazer 
melhor. (…) Talvez evo-
lua nas suas componentes, 
talvez as suas páginas dei-
xem de ser de papel. Mas 
continuará a ser o que é. 

No entanto, Chartier 
(2005) questiona se é 
possível a manutenção 
da mesma atitude de confiança, quando os ecrãs do presente não são apenas 
ecrãs de imagem que se opõem à cultura escrita, mas são eles mesmos ecrãs de 
escrita, i.e. transmitem e multiplicam a cultura escrita. Pelo contrário, para Eco 
(2009: 20), o computador e a Internet apenas nos vêm sublinhar que, se julgára-
mos entrar na civilização das imagens, afinal regressámos em força à “galáxia de 
Gutenberg”, à era alfabética onde “toda a gente se vê de ora em diante obrigada 
a ler”.

• No original: To-
wards the Book of 
the Future

•• Em The Future of 
the Books, publicado 
na McSweeney, James 
Warner (2011) ante-
cipa um futuro para 
o livro nas próximas 
sete décadas. Embora 
ficcional retemos a 
previsão para a pró-
xima década:
2020: Todos os li-
vros serão multipla-
taforma e intera-
tivos. Os livros do 
futuro vão ser em-
pacotados com bandas 
sonoras, leitmotifs 
musicais, gráficos 
3-D e streaming de 
vídeo. (...) Os au-
tores farão o seu 
próprio marketing, 
o leitor será res-
ponsável pela dis-
tribuição, a sabe-
doria das multidões 
vai cuidar da edi-
ção, e a mão invisí-
vel do mercado vai 
fazer a escrita real 
(se esta existir).

••• No original: 
La Fin des Livres

•••• No original: 
“La fin du livre et 
le commencement de 
l’écriture”, capí-
tulo de La Gramma-
tologie

Since my arrival at the symposium on the future 
of the book I have been expecting somebody to 
quote “Ceci tuera cela.” Both Duguid and Nun-
berg have obliged me. The quotation is not irrel-
evant to our topic.
As you no doubt remember, in Hugo’s Hunch-
back of Notre Dame, Frollo, comparing a book 
with his old cathedral, says: “Ceci tuera cela” 
(The book will kill the cathedral, the alphabet 
will kill images). 
McLuhan, comparing a Manhattan disco-
theque to the Gutenberg Galaxy, said “Ceci 
tuera cela”. One of the main concerns of this 
symposium has certainly been that ceci (the 
computer) tuera cela (the book).
We know enough about cela (the book), but it 
is uncertain what is meant by ceci (computer). 
An instrument by which a lot of communica-
tion will be provided more and more by icons? 
An instrument on which you can write and read 
without needing a paperlike support? A me-
dium through which it will be possible to have 
unheard-of hypertextual experiences?
None of these definitions is sufficient to char-
acterize the computer as such. First, visual 
communication is more overwhelming in TV, 
cinema, and advertising than in computers, 
which are also, and eminently, alphabetic tools. 
Second, as Nunberg has suggested, the com-
puter “creates new modes of production and 

Umberto Eco
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• Mas como objeto 
que exige a cópia 
será que alguma vez 
a possuiu? 
Se entendermos aura, 
no sentido de Walter 
Benjamin (1936-
39) em “A Obra de 
Arte na Era da sua 
Reprodutibilidade 
Técnica”, como 
aquilo que 
caracteriza a origem 
ou fascínio da obra 
de arte, colocada  
em causa pelo objeto 
multiplicado, como 
entender o futuro 
do livro perante 
o digital, que só 
exige circulação 
e não reprodução. 
Paradoxalmente, 
a hipótese do 
desaparecimento do 
livro, só reforçará 
a sua “aura”, no 
sentido em que 
o aproxima do 
exemplar único, 
raro, desejável, 
colecionável. 
Isto pode ajudar 
a entender o 
fenómeno recente 
da publicação 
independente ou 
própria, que retoma 
a publicação 
impressa como 
suporte privilegiado 
do discurso.

•• A possibilidade 
de um livro composto 
por um número 
infinito de volumes, 
i.e. que utiliza 
a internet e o 
hipertexto enquanto 
infraestrutura e 
princípio textual.

We are coming back to the Gutenberg Galaxy 
again, and I am sure that if McLuhan had sur-
vived until the Apple rush to the Silicon Val-
ley, he would have acknowledged this porten-
tous event.
Moreover, the new generation is trained to 
read at an incredible speed. An old-fashioned 
university professor is today incapable of read-
ing a computer screen at the same speed as a 
teenager. These same teenagers, if by chance 
they want to program their own home comput-
er, must know, or learn, logical procedures and 
algorithms, and must type words and numbers 
on a keyboard, at a great speed.
In the course of the eighties some worried and 
worrying reports have been published in the 
United States on the decline of literacy. One 
of the reasons for the last Wall Street crash 
(which sealed the end of the Reagan era) was, 
according to many observers, not only the ex-
aggerated confidence in computers but also the 
fact that none of the yuppies who were control-
ling the stock market knew enough about the 
1929 crisis. They were unable to deal with 
a crisis because of their lack of historical in-
formation. If they had read some books about 
Black Thursday they would have been able to 
make better decisions and avoid many well-
known pitfalls.
But I wonder if books would have been the 
only reliable vehicle for acquiring informa-
tion. Years ago the only way to learn a foreign 
language (outside of traveling abroad) was to 
study a language from a book. Now our chil-
dren frequently learn other languages by lis-
tening to records, by watching movies in the 
original edition, or by deciphering the instruc-

Chegamos ao argu-
mento mais frequente 
de destabilização da 
ordem do livro, aquele 
que despoleta, invari-
avelmente, a eterna 
questão do “fim do li-
vro” – a introdução dos 
novos media (ou dos no-
vos media de cada um 
destes tempos). Hoje, 
reagimos ao acesso 
quase inquantificável 
de informação, acele-
rando todos os nossos 
movimentos; o livro, no 
seu modelo tradicional, 
parece não conseguir 
suportar as exigências 
da sociedade de infor-
mação, como já indicia-
va McLuhan (1954: 12):
É a cobertura quase total 
do mundo no tempo e no 
espaço que tornou o livro 
numa forma de comu-
nicação cada vez mais 
obsoleta. O movimento 
lento do olho ao longo das 
linhas tipográficas, a len-
ta procissão de elementos 
organizados mentalmente 
para que encaixem nessas 
intermináveis colunas 
horizontais, estes proce-
dimentos já não resistem 
às pressões de cobertura 
instantânea da terra.
 
Nesta argumentação, 
as novas tecnologias 
preconizam a luta pela 
liberdade de informa-
ção, e o livro, antes 
agente de mudança, 
é força reacionária de 
uma nova ordem social. 
(Mais tarde, o próprio 
McLuhan, em contra-
dição com estas suas 
primeiras afirmações e 
numa relação criativa 
estreita com Quentin 
Fiore, acabaria por propor uma nova utilização do li-
vro impresso onde a configuração especial e autóno-
ma da página é fator essencial para uma nova ordem 
discursiva. Podemos observar estas suas experiências 
em particular em The Medium is the Massage: An Inven-
tory of Effects (1967)).
Se o livro sempre foi um dos paradigmas do objeto 
multiplicado e utilizado, por exemplo, como agen-
te de democratização da obra de arte (para a qual, 
contribuiu em grande medida, o “livro de artista”, pelo 

academically obvious that he perished because he did not publish). 
Therefore Plato was expressing a fear that still survived in his day. 
Thinking is an internal affair; the real thinker would not allow books 
to think instead of him.
Nowadays, nobody shares these fears, for two very simple reasons. 
First of all, we know that books are not ways of making somebody 
else think in our place; on the contrary they are machines that provoke 
further thoughts. Only after the invention of writing was it possible to 
write such a masterpiece on spontaneous memory as Proust’s Recherche 
du temps perdu. Second, if once upon a time people needed to train their 
memory in order to remember things, after the invention of writing 
they had also to train their memory in order to remember books. Books 
challenge and improve memory; they do not narcotize it.
One is entitled to speculate about that old debate every time one 
meets a new communication tool which pretends or seems to substi-
tute for books. In the course of this symposium, under the rubric of 
“the future of the book,” the following different items have been dis-
cussed, and not all of them were concerned with books.

1.  IMAGeS 
VeRSUS  ALPHABeTIC  CULTURe

Our contemporary culture is not specifically image oriented. Take 
for instance Greek or medieval culture: at those times literacy was re-
served to a restricted elite and most people were educated, informed, 
persuaded (religiously, politically, ethically) though images. even 
USA Today, cited by Bolter, represents a balanced mixture of icons and 
letters, if we compare it with a Biblia Pauperum. We can complain that 
a lot of people spend their day watching TV and never read a book or a 
newspaper, and this is certainly a social and educational problem, but 
frequently we forget that the same people, a few centuries ago, were 
watching at most a few standard images and were totally illiterate.
We are frequently misled by a “mass media criticism of mass media” 
which is superficial and regularly belated. Mass media are still repeat-
ing that our historical period is and will be more and more dominated 
by images. That was the first McLuhan fallacy, and mass media peo-

ple have read McLuhan too late. The pre-
sent and the forthcoming young generation 
is and will be a computer-oriented genera-
tion. The main feature of a computer screen 
is that it hosts and displays more alphabetic 
letters than images. The new generation 
will be alphabetic and not image oriented. 

menos nas suas inten-
ções inaugurais), diz-
-se agora que o livro 
perde a sua aura • e 
que chegamos, àquilo 
que Steiner (2001 apud 
Furtado, 2007: 11) de-
fine como “the end of 
bookishness”. Também 
“The End of Books” nos 
descreve a tirania da 
linha, a infraestrutura 
inconsciente da litera-
tura e do autor (à exce-
ção de escritores como 
Joyce, Queneau, Cal-
vino, Sterne ou Corta-
zar), para de seguida, 
pensar num futuro para 
a escrita, além do livro:
No mundo real, (...) isto 
é, no mundo das trans-
missões de vídeo, telefo-
nes celulares, aparelhos 
de fax, redes de compu-
tadores e, em particular 
no recinto sussurrante 
digitalizado de hackers 
de computadores avant-
-garde, cyberpunks e 
freaks do hiperespaço, 
ouvimos muitas vezes di-
zer que a imprensa é uma 
tecnologia condenada e 
ultrapassada, uma mera 
curiosidade de tempos idos 
destinada em breve, a ser 
enviada para sempre para 
os museus empoeirados e 
abandonados a que hoje 
chamamos bibliotecas. Na 
verdade, a própria proli-
feração de livros e outras 
media baseados na im-
pressão, tão comum nesta 
idade da ceifa da floresta 
ou do desperdício de papel, 
é considerada um sinal 
do seu estado moribundo 
febril, o último suspiro de 
uma forma fútil, uma vez 
vital, antes de finalmente 
desaparecer para sempre, 
morta como Deus. (Coo-
ver, 1992: 706)

Toda esta argumentação radical dá lugar à tese central de Coover – o hipertexto 
ou o “hiperlivro” •• liberta, finalmente, o leitor da tirania do autor e da hegemonia 
da linha. 
Esta é de resto uma narrativa recorrente. Se as visões tecnológicas positivistas co-
locam os novos media como agentes singulares de mudança, por outro lado, assis-
timos a um constante atrito à mudança e à construção de argumentos de defesa 
e preservação incondicional dos valores tradicionais do passado. Poderá ser-nos 
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• Mas como objeto 
que exige a cópia 
será que alguma vez 
a possuiu? 
Se entendermos aura, 
no sentido de Walter 
Benjamin (1936-
39) em “A Obra de 
Arte na Era da sua 
Reprodutibilidade 
Técnica”, como 
aquilo que 
caracteriza a origem 
ou fascínio da obra 
de arte, colocada  
em causa pelo objeto 
multiplicado, como 
entender o futuro 
do livro perante 
o digital, que só 
exige circulação 
e não reprodução. 
Paradoxalmente, 
a hipótese do 
desaparecimento do 
livro, só reforçará 
a sua “aura”, no 
sentido em que 
o aproxima do 
exemplar único, 
raro, desejável, 
colecionável. 
Isto pode ajudar 
a entender o 
fenómeno recente 
da publicação 
independente ou 
própria, que retoma 
a publicação 
impressa como 
suporte privilegiado 
do discurso.

•• A possibilidade 
de um livro composto 
por um número 
infinito de volumes, 
i.e. que utiliza 
a internet e o 
hipertexto enquanto 
infraestrutura e 
princípio textual.

We are coming back to the Gutenberg Galaxy 
again, and I am sure that if McLuhan had sur-
vived until the Apple rush to the Silicon Val-
ley, he would have acknowledged this porten-
tous event.
Moreover, the new generation is trained to 
read at an incredible speed. An old-fashioned 
university professor is today incapable of read-
ing a computer screen at the same speed as a 
teenager. These same teenagers, if by chance 
they want to program their own home comput-
er, must know, or learn, logical procedures and 
algorithms, and must type words and numbers 
on a keyboard, at a great speed.
In the course of the eighties some worried and 
worrying reports have been published in the 
United States on the decline of literacy. One 
of the reasons for the last Wall Street crash 
(which sealed the end of the Reagan era) was, 
according to many observers, not only the ex-
aggerated confidence in computers but also the 
fact that none of the yuppies who were control-
ling the stock market knew enough about the 
1929 crisis. They were unable to deal with 
a crisis because of their lack of historical in-
formation. If they had read some books about 
Black Thursday they would have been able to 
make better decisions and avoid many well-
known pitfalls.
But I wonder if books would have been the 
only reliable vehicle for acquiring informa-
tion. Years ago the only way to learn a foreign 
language (outside of traveling abroad) was to 
study a language from a book. Now our chil-
dren frequently learn other languages by lis-
tening to records, by watching movies in the 
original edition, or by deciphering the instruc-

Chegamos ao argu-
mento mais frequente 
de destabilização da 
ordem do livro, aquele 
que despoleta, invari-
avelmente, a eterna 
questão do “fim do li-
vro” – a introdução dos 
novos media (ou dos no-
vos media de cada um 
destes tempos). Hoje, 
reagimos ao acesso 
quase inquantificável 
de informação, acele-
rando todos os nossos 
movimentos; o livro, no 
seu modelo tradicional, 
parece não conseguir 
suportar as exigências 
da sociedade de infor-
mação, como já indicia-
va McLuhan (1954: 12):
É a cobertura quase total 
do mundo no tempo e no 
espaço que tornou o livro 
numa forma de comu-
nicação cada vez mais 
obsoleta. O movimento 
lento do olho ao longo das 
linhas tipográficas, a len-
ta procissão de elementos 
organizados mentalmente 
para que encaixem nessas 
intermináveis colunas 
horizontais, estes proce-
dimentos já não resistem 
às pressões de cobertura 
instantânea da terra.
 
Nesta argumentação, 
as novas tecnologias 
preconizam a luta pela 
liberdade de informa-
ção, e o livro, antes 
agente de mudança, 
é força reacionária de 
uma nova ordem social. 
(Mais tarde, o próprio 
McLuhan, em contra-
dição com estas suas 
primeiras afirmações e 
numa relação criativa 
estreita com Quentin 
Fiore, acabaria por propor uma nova utilização do li-
vro impresso onde a configuração especial e autóno-
ma da página é fator essencial para uma nova ordem 
discursiva. Podemos observar estas suas experiências 
em particular em The Medium is the Massage: An Inven-
tory of Effects (1967)).
Se o livro sempre foi um dos paradigmas do objeto 
multiplicado e utilizado, por exemplo, como agen-
te de democratização da obra de arte (para a qual, 
contribuiu em grande medida, o “livro de artista”, pelo 

academically obvious that he perished because he did not publish). 
Therefore Plato was expressing a fear that still survived in his day. 
Thinking is an internal affair; the real thinker would not allow books 
to think instead of him.
Nowadays, nobody shares these fears, for two very simple reasons. 
First of all, we know that books are not ways of making somebody 
else think in our place; on the contrary they are machines that provoke 
further thoughts. Only after the invention of writing was it possible to 
write such a masterpiece on spontaneous memory as Proust’s Recherche 
du temps perdu. Second, if once upon a time people needed to train their 
memory in order to remember things, after the invention of writing 
they had also to train their memory in order to remember books. Books 
challenge and improve memory; they do not narcotize it.
One is entitled to speculate about that old debate every time one 
meets a new communication tool which pretends or seems to substi-
tute for books. In the course of this symposium, under the rubric of 
“the future of the book,” the following different items have been dis-
cussed, and not all of them were concerned with books.

1.  IMAGeS 
VeRSUS  ALPHABeTIC  CULTURe

Our contemporary culture is not specifically image oriented. Take 
for instance Greek or medieval culture: at those times literacy was re-
served to a restricted elite and most people were educated, informed, 
persuaded (religiously, politically, ethically) though images. even 
USA Today, cited by Bolter, represents a balanced mixture of icons and 
letters, if we compare it with a Biblia Pauperum. We can complain that 
a lot of people spend their day watching TV and never read a book or a 
newspaper, and this is certainly a social and educational problem, but 
frequently we forget that the same people, a few centuries ago, were 
watching at most a few standard images and were totally illiterate.
We are frequently misled by a “mass media criticism of mass media” 
which is superficial and regularly belated. Mass media are still repeat-
ing that our historical period is and will be more and more dominated 
by images. That was the first McLuhan fallacy, and mass media peo-

ple have read McLuhan too late. The pre-
sent and the forthcoming young generation 
is and will be a computer-oriented genera-
tion. The main feature of a computer screen 
is that it hosts and displays more alphabetic 
letters than images. The new generation 
will be alphabetic and not image oriented. 

menos nas suas inten-
ções inaugurais), diz-
-se agora que o livro 
perde a sua aura • e 
que chegamos, àquilo 
que Steiner (2001 apud 
Furtado, 2007: 11) de-
fine como “the end of 
bookishness”. Também 
“The End of Books” nos 
descreve a tirania da 
linha, a infraestrutura 
inconsciente da litera-
tura e do autor (à exce-
ção de escritores como 
Joyce, Queneau, Cal-
vino, Sterne ou Corta-
zar), para de seguida, 
pensar num futuro para 
a escrita, além do livro:
No mundo real, (...) isto 
é, no mundo das trans-
missões de vídeo, telefo-
nes celulares, aparelhos 
de fax, redes de compu-
tadores e, em particular 
no recinto sussurrante 
digitalizado de hackers 
de computadores avant-
-garde, cyberpunks e 
freaks do hiperespaço, 
ouvimos muitas vezes di-
zer que a imprensa é uma 
tecnologia condenada e 
ultrapassada, uma mera 
curiosidade de tempos idos 
destinada em breve, a ser 
enviada para sempre para 
os museus empoeirados e 
abandonados a que hoje 
chamamos bibliotecas. Na 
verdade, a própria proli-
feração de livros e outras 
media baseados na im-
pressão, tão comum nesta 
idade da ceifa da floresta 
ou do desperdício de papel, 
é considerada um sinal 
do seu estado moribundo 
febril, o último suspiro de 
uma forma fútil, uma vez 
vital, antes de finalmente 
desaparecer para sempre, 
morta como Deus. (Coo-
ver, 1992: 706)

Toda esta argumentação radical dá lugar à tese central de Coover – o hipertexto 
ou o “hiperlivro” •• liberta, finalmente, o leitor da tirania do autor e da hegemonia 
da linha. 
Esta é de resto uma narrativa recorrente. Se as visões tecnológicas positivistas co-
locam os novos media como agentes singulares de mudança, por outro lado, assis-
timos a um constante atrito à mudança e à construção de argumentos de defesa 
e preservação incondicional dos valores tradicionais do passado. Poderá ser-nos 

U
E

 +
 S

G



158 76

• Em 1971, o Project 
Gutenberg lançava a 
sua primeira coleção 
de textos formatados 
digitalmente.  
Surgem, desta forma,  
os eBooks. Em 2010,  
a Google estimava 
que existiam 130 mi-
lhões de livros; em 
2011, digitalizava 
mais de 15 milhões e 
planeava digitalizar 
todos os livros até 
ao final da década. 
Também neste ano, 
as vendas de eBooks 
ultrapassam os seus 
equivalentes de capa 
dura. Foram necessá-
rios apenas quarenta 
anos para que os 
textos digitais  
rivalizassem  
com os livros  
impressos (Blauvelt, 
2011: 54).

•• Derrida (2001: 
6) regressa à pala-
vra grega “biblion” 
para reforçar que 
esta não quis sempre 
significar a palavra 
“livro” mas antes 
“suporte para a es-
crita” ou “papel 
para a escrita”. De 
algum modo, a supos-
ta origem da pala-
vra “livro” sempre 
esteve mais próxima 
da noção de escrita 
e de suporte e daqui 
parece provir esta 
associação do texto 
ao livro.

think this will happen and I shall elaborate 
later on this point, but let us suppose so for the 
sake of the argument). Still, this would not en-
tail the disappearance of printed material. We 
have seen that it was wishful thinking to hope 
that computers, and particularly word proces-
sors, would have helped to save trees. Comput-
ers encourage the production of printed mate-
rial. We can imagine a culture in which there 
will be no books, and yet where people go 
around with tons and tons of unbound sheets 
of paper. This will be quite unwieldy, and will 
pose a new problem for libraries.
Debray has observed that the fact that Hebrew 
civilization was a civilization based upon a 
book is not independent of the fact that it was 
a nomadic civilization. I think that this remark 
is very important. egyptians could carve their 
records on stone obelisks, Moses could not. If 
you want to cross the Red Sea, a book is a more 
practical instrument for recording wisdom. 
By the way, another nomadic civilization, the 
Arabic one, was based upon a book, and privi-
leged writing upon images.
But books also have an advantage with respect 
to computers. even if printed on acid paper, 
which lasts only seventy years or so, they are 
more durable than magnetic supports. Moreo-
ver, they do not suffer power shortages and 
blackouts, and are more resistant to shocks. As 
Bolter remarked, “it is unwise to try to predict 
technological change more than few years in ad-
vance,” but it is certain that, up to now at least, 
books still represent the most economical, flex-
ible, wash-and-wear way to transport informa-
tion at a very low cost.

útil recordar que tam-
bém o livro impresso 
já foi entendido como 
um desses momentos 
de rutura não desejá-
vel, um “novo” medium. 
A esse respeito, Eco 
(1994) relembra a pas-
sagem de O Corcunda 
de Notre Dame de Vitor 
Hugo, em que Frollo, ao 
comparar o livro com 
a sua antiga catedral, 
exclama: — Ceci tuera 
cela — o livro matará a ca-
tedral, o alfabeto matará 
as imagens. Também em 
Fedro de Platão, Theut 
ou Hermes, o inventor 
da escrita, apresenta 
a sua descoberta ao 
faraó Thamus, como a 
técnica que permitiria 
que os humanos recor-
dassem aquilo que de 
outra forma esquece-
riam. O faraó não se 
mostra imediatamente 
entusiasmado; afinal, 
para si, a memória é 
um dom que deve ser 
mantido através de 
uma estimulação contí-
nua. Com a invenção da 
escrita, os humanos já 
não se sentiriam obri-
gados a esse exercício. 
Por extensão, o livro, 
encarado como objeto 
demoníaco, distrairia 
os indivíduos dos seus 
valores fundamentais, 
encorajando-os à livre 
interpretação das es-
crituras, à curiosidade 
insana (Eco, 1996). Hoje, 
sabemos que os livros 
estimulam a memória, 
não a narcotizam (Eco, 
1994) mas não deixa-
mos de reconhecer 
nestes argumentos uma 
estranha familiaridade. 

tions printed on a beverage can. The same happens with geographical 
information. In my childhood I got the best of my information about 
exotic countries not from textbooks but by reading adventure novels 
( Jules Verne, for instance, or emilio Salgari or Karl May). My kids 
very early knew more than I on the same subject from watching TV 
and movies.
The illiteracy of Wall Street yuppies was not only due to an insuffi-
cient exposure to books but also to a form of visual illiteracy. Books 
about the 1929 crisis exist and are still regularly published (the yup-
pies must be blamed for not having been bookstore goers), while tel-
evision and the cinema are practically unconcerned with any rigorous 
revisitation of historical events. One could learn very well the story 
of the Roman empire through movies, provided that movies were 
historically correct. The fault of Hollywood is not to have opposed 
its movies to the books of Tacitus or of Gibbon, but rather to have im-
posed a pulp and romance-like version of both Tacitus and Gibbon. 
The problem with the yuppies is not only that they watch TV instead 
of reading books; it is that Public Broadcasting is the only place where 
somebody knows who Gibbon was.
Today the concept of literacy comprises many media. An enlightened 
policy of literacy must take into account the possibilities of all of these 
media. educational concern must be extended to the whole of media. 
Responsibilities and tasks must be carefully balanced. If for learn-
ing languages, tapes are better than books, take care of cassettes. If 
a presentation of Chopin with commentary on compact disks helps 
people to understand Chopin, don’t worry if people do not buy five 
volumes of the history of music. even if it were true that today visual 
communication overwhelms written communication the problem is 
not to oppose written to visual communication. The problem is how 
to improve both. In the Middle Ages visual communication was, for 
the masses, more important than writing. But Chartres cathedral was 
not culturally inferior to the Imago Mundi of Honorius of Autun. Cathe-
drals were the TV of those times, and the difference from our TV was 
that the directors of the medieval TV read good books, had a lot of 
imagination, and worked for the public benefit (or, at least, for what 
they believed to be the public benefit).

2.  BOOKS 
VeRSUS  OTHeR  SUPPORTS

There is a confusion about two distinct questions: (a) will comput-
ers made books obsolete? and (b) will computers make written and 
printed material obsolete?
Let us suppose that computers will make books disappear (I do not 

Primeiro os media au-
diovisuais e eletrónicos 
e, mais tarde, os dispo-
sitivos digitais, foram 
considerados motores 
de destruição da auto-
ridade do livro.
Foram necessários tre-
zentos anos para que 
o códice começasse 
a rivalizar com o rolo 
e mais trezentos anos 
para que este último 
fosse completamente 
substituído. 
Os fenómenos hoje são 
acelerados mas ain-
da estamos no início 
de uma evolução•. Se 
os textos, durante este 
processo, se confundi-
ram com o livro••, hoje, 
parecemos voltar a 
preferir esta estrutura 
discursiva imaterial à 
materialidade do ob-
jeto. No entanto, a ideia 
de livro está presente 
no digital, quando este 
procura encontrar os 
mecanismos que mi-
metizem a sua interfa-
ce clássica, performance 
e morfologia editorial. 
À medida que o número 
de tablets e eReaders se 
multiplica, o compor-
tamento de “folhear” 
a interface dos ecrãs 
digitais está em ascen-
são. No entanto, não 
será este movimento, 
afinal, uma replicação 
do gesto de mudança 
de página? Se concluir-
mos afirmativamente, 
este é um movimento 
de ascensão e não de 
declínio.
Oscilamos, ciclicamente 
e paradoxalmente, en-
tre uma ideia dramática 
e uma ideia libertadora 
de “fim do livro”. Eco 
(2009: 19) sublinha, num parágrafo, a eventual falácia desta problemática:
Irá o livro desaparecer com o aparecimento da Internet? Escrevi sobre o assunto a seu tempo, 
isto é, no momento em que a questão parecia pertinente. A partir daí de cada vez que me 
pedem para pronunciar, tudo o que posso fazer é recriar o mesmo texto. Ninguém se apercebe 
do facto, antes de mais porque não há nada de mais inédito do que aquilo que já foi publicado; 
e depois porque a opinião pública (ou os jornalistas pelo menos) têm sempre essa ideia fixa de 
que o livro vai desaparecer (ou então são os jornalistas que pensam que os leitores têm essa 
ideia fixa) e todos formulam incansavelmente a mesma pergunta.

U
E

 +
 S

G



15976

• Em 1971, o Project 
Gutenberg lançava a 
sua primeira coleção 
de textos formatados 
digitalmente.  
Surgem, desta forma,  
os eBooks. Em 2010,  
a Google estimava 
que existiam 130 mi-
lhões de livros; em 
2011, digitalizava 
mais de 15 milhões e 
planeava digitalizar 
todos os livros até 
ao final da década. 
Também neste ano, 
as vendas de eBooks 
ultrapassam os seus 
equivalentes de capa 
dura. Foram necessá-
rios apenas quarenta 
anos para que os 
textos digitais  
rivalizassem  
com os livros  
impressos (Blauvelt, 
2011: 54).

•• Derrida (2001: 
6) regressa à pala-
vra grega “biblion” 
para reforçar que 
esta não quis sempre 
significar a palavra 
“livro” mas antes 
“suporte para a es-
crita” ou “papel 
para a escrita”. De 
algum modo, a supos-
ta origem da pala-
vra “livro” sempre 
esteve mais próxima 
da noção de escrita 
e de suporte e daqui 
parece provir esta 
associação do texto 
ao livro.

think this will happen and I shall elaborate 
later on this point, but let us suppose so for the 
sake of the argument). Still, this would not en-
tail the disappearance of printed material. We 
have seen that it was wishful thinking to hope 
that computers, and particularly word proces-
sors, would have helped to save trees. Comput-
ers encourage the production of printed mate-
rial. We can imagine a culture in which there 
will be no books, and yet where people go 
around with tons and tons of unbound sheets 
of paper. This will be quite unwieldy, and will 
pose a new problem for libraries.
Debray has observed that the fact that Hebrew 
civilization was a civilization based upon a 
book is not independent of the fact that it was 
a nomadic civilization. I think that this remark 
is very important. egyptians could carve their 
records on stone obelisks, Moses could not. If 
you want to cross the Red Sea, a book is a more 
practical instrument for recording wisdom. 
By the way, another nomadic civilization, the 
Arabic one, was based upon a book, and privi-
leged writing upon images.
But books also have an advantage with respect 
to computers. even if printed on acid paper, 
which lasts only seventy years or so, they are 
more durable than magnetic supports. Moreo-
ver, they do not suffer power shortages and 
blackouts, and are more resistant to shocks. As 
Bolter remarked, “it is unwise to try to predict 
technological change more than few years in ad-
vance,” but it is certain that, up to now at least, 
books still represent the most economical, flex-
ible, wash-and-wear way to transport informa-
tion at a very low cost.

útil recordar que tam-
bém o livro impresso 
já foi entendido como 
um desses momentos 
de rutura não desejá-
vel, um “novo” medium. 
A esse respeito, Eco 
(1994) relembra a pas-
sagem de O Corcunda 
de Notre Dame de Vitor 
Hugo, em que Frollo, ao 
comparar o livro com 
a sua antiga catedral, 
exclama: — Ceci tuera 
cela — o livro matará a ca-
tedral, o alfabeto matará 
as imagens. Também em 
Fedro de Platão, Theut 
ou Hermes, o inventor 
da escrita, apresenta 
a sua descoberta ao 
faraó Thamus, como a 
técnica que permitiria 
que os humanos recor-
dassem aquilo que de 
outra forma esquece-
riam. O faraó não se 
mostra imediatamente 
entusiasmado; afinal, 
para si, a memória é 
um dom que deve ser 
mantido através de 
uma estimulação contí-
nua. Com a invenção da 
escrita, os humanos já 
não se sentiriam obri-
gados a esse exercício. 
Por extensão, o livro, 
encarado como objeto 
demoníaco, distrairia 
os indivíduos dos seus 
valores fundamentais, 
encorajando-os à livre 
interpretação das es-
crituras, à curiosidade 
insana (Eco, 1996). Hoje, 
sabemos que os livros 
estimulam a memória, 
não a narcotizam (Eco, 
1994) mas não deixa-
mos de reconhecer 
nestes argumentos uma 
estranha familiaridade. 

tions printed on a beverage can. The same happens with geographical 
information. In my childhood I got the best of my information about 
exotic countries not from textbooks but by reading adventure novels 
( Jules Verne, for instance, or emilio Salgari or Karl May). My kids 
very early knew more than I on the same subject from watching TV 
and movies.
The illiteracy of Wall Street yuppies was not only due to an insuffi-
cient exposure to books but also to a form of visual illiteracy. Books 
about the 1929 crisis exist and are still regularly published (the yup-
pies must be blamed for not having been bookstore goers), while tel-
evision and the cinema are practically unconcerned with any rigorous 
revisitation of historical events. One could learn very well the story 
of the Roman empire through movies, provided that movies were 
historically correct. The fault of Hollywood is not to have opposed 
its movies to the books of Tacitus or of Gibbon, but rather to have im-
posed a pulp and romance-like version of both Tacitus and Gibbon. 
The problem with the yuppies is not only that they watch TV instead 
of reading books; it is that Public Broadcasting is the only place where 
somebody knows who Gibbon was.
Today the concept of literacy comprises many media. An enlightened 
policy of literacy must take into account the possibilities of all of these 
media. educational concern must be extended to the whole of media. 
Responsibilities and tasks must be carefully balanced. If for learn-
ing languages, tapes are better than books, take care of cassettes. If 
a presentation of Chopin with commentary on compact disks helps 
people to understand Chopin, don’t worry if people do not buy five 
volumes of the history of music. even if it were true that today visual 
communication overwhelms written communication the problem is 
not to oppose written to visual communication. The problem is how 
to improve both. In the Middle Ages visual communication was, for 
the masses, more important than writing. But Chartres cathedral was 
not culturally inferior to the Imago Mundi of Honorius of Autun. Cathe-
drals were the TV of those times, and the difference from our TV was 
that the directors of the medieval TV read good books, had a lot of 
imagination, and worked for the public benefit (or, at least, for what 
they believed to be the public benefit).

2.  BOOKS 
VeRSUS  OTHeR  SUPPORTS

There is a confusion about two distinct questions: (a) will comput-
ers made books obsolete? and (b) will computers make written and 
printed material obsolete?
Let us suppose that computers will make books disappear (I do not 

Primeiro os media au-
diovisuais e eletrónicos 
e, mais tarde, os dispo-
sitivos digitais, foram 
considerados motores 
de destruição da auto-
ridade do livro.
Foram necessários tre-
zentos anos para que 
o códice começasse 
a rivalizar com o rolo 
e mais trezentos anos 
para que este último 
fosse completamente 
substituído. 
Os fenómenos hoje são 
acelerados mas ain-
da estamos no início 
de uma evolução•. Se 
os textos, durante este 
processo, se confundi-
ram com o livro••, hoje, 
parecemos voltar a 
preferir esta estrutura 
discursiva imaterial à 
materialidade do ob-
jeto. No entanto, a ideia 
de livro está presente 
no digital, quando este 
procura encontrar os 
mecanismos que mi-
metizem a sua interfa-
ce clássica, performance 
e morfologia editorial. 
À medida que o número 
de tablets e eReaders se 
multiplica, o compor-
tamento de “folhear” 
a interface dos ecrãs 
digitais está em ascen-
são. No entanto, não 
será este movimento, 
afinal, uma replicação 
do gesto de mudança 
de página? Se concluir-
mos afirmativamente, 
este é um movimento 
de ascensão e não de 
declínio.
Oscilamos, ciclicamente 
e paradoxalmente, en-
tre uma ideia dramática 
e uma ideia libertadora 
de “fim do livro”. Eco 
(2009: 19) sublinha, num parágrafo, a eventual falácia desta problemática:
Irá o livro desaparecer com o aparecimento da Internet? Escrevi sobre o assunto a seu tempo, 
isto é, no momento em que a questão parecia pertinente. A partir daí de cada vez que me 
pedem para pronunciar, tudo o que posso fazer é recriar o mesmo texto. Ninguém se apercebe 
do facto, antes de mais porque não há nada de mais inédito do que aquilo que já foi publicado; 
e depois porque a opinião pública (ou os jornalistas pelo menos) têm sempre essa ideia fixa de 
que o livro vai desaparecer (ou então são os jornalistas que pensam que os leitores têm essa 
ideia fixa) e todos formulam incansavelmente a mesma pergunta.
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while commercial handbooks are written by intelligent people). It is 
possible to conceive of a visual program that explains very well how 
to print and bind a book, but in order to get instructions on how to 
write such a computer program, we need a printed manual.
After having spent no more than twelve hours at a computer console, 
my eyes are like two tennis balls, and I feel the need to sit comfortably 
down in an armchair and read a newspaper, or maybe a good poem. It 
seems to me that computers are diffusing a new form of literacy but are 
incapable of satisfying all the intellectual needs they are stimulating. 
In my periods of optimism I dream of a computer generation which, 
compelled to read a computer screen, gets acquainted with reading 
from a screen, but at a certain moment feels unsatisfied and looks for a 
different, more relaxed, and differently-committing form of reading.

3.  PUBLISHING 
VeRSUS  COMMUNICATING

People desire to communicate with one another. In ancient communi-
ties they did it orally; in a more complex society they tried to do it by 
printing. Most of the books which are displayed in a bookstore should 
be defined as products of vanity presses, even if they are published by 
an university press. As Landow suggests we are entering a new sam-
izdat era. People can communicate directly without the intermedia-
tion of publishing houses. Many people do not want to publish; they 
simply want to communicate with each other. The fact that in the fu-
ture they will do it by e-mail or over the Internet will be a great boon 
for books and for the culture and the market of the book. Look at a 
bookstore. There are too many books. I receive too many books every 
week. If the computer network succeeds in reducing the quantity of 
published books, this would be a paramount cultural improvement.
One of the most common objections to the pseudoliteracy of com-
puters is that young people get more and more accustomed to speak 
through cryptic short formulas: dir, help, diskcopy, error 67, and so 
on. Is that still literacy? I am a rare-book collector, and I feel delight-
ed when I read the seventeenth-century titles that took one page and 
sometimes more. They look like the titles of Lina Wertmuller’s mov-
ies. The introductions were several pages long. They started with 
elaborate courtesy formulas praising the ideal addressee, usually an 
emperor or a pope, and lasted for pages and pages explaining in a very 
baroque style the purposes and the virtues of the text to follow. If ba-
roque writers read our contemporary scholarly books they would be 
horrified. Introductions are one-page long, briefly outline the subject 
matter of the book, thank some national or international endowment 
for a generous grant, shortly explain that the book has been made possi-

O que, recorrentemen-
te se coloca em causa, 
não é tanto o destino 
do livro, mas o futuro 
de um formato, o livro 
impresso, substituído 
por novas formas e téc-
nicas de produção, re-
produção e difusão de 
conteúdos. 

electronic communication travels ahead of you, books travel 
with you and at your speed, but if you are shipwrecked on a desert 
island, a book can be useful, while a computer cannot – as Land-
ow remarks, electronic texts need a reading station and a decod-
ing device. Books are still the best companions for a shipwreck, 
or for the Day After.
I am pretty sure that new technologies will render obsolete many 
kinds of books, like encyclopedias and manuals. Take for exam-
ple the Encyclomedia project developed by Horizons Unlimited. 
When finished it will probably contain more information than 
the Encyclopedia Britannica (or Treccani or Larousse), with the ad-
vantage that it permits cross-references and nonlinear retrieval of 
information. The whole of the compact disks, plus the computer, 
will occupy one-fifth of the space occupied by an encyclopedia. 
The encyclopedia cannot be transported as the CD-ROM can, 
and cannot be easily updated; it does not have the practical ad-
vantages of a normal book, therefore it can be replaced by a CD-
ROM, just a phone book can. The shelves today occupied, at my 
home as well as in public libraries, by meters and meters of ency-
clopedia volumes could be eliminated in the next age, and there 
will be no reason to lament their disappearance. For the same rea-
son today I no longer need a heavy portrait painted by an indif-
ferent artist, for I can send my sweetheart a glossy and faithful 
photograph. Such a change in the social functions of painting has 
not made painting obsolete, not even the realistic paintings of An-
nigoni, which do not fulfill the function of portraying a person, 
but of celebrating an important person, so that the commission-
ing, the purchasing, and the exhibition of such portraits acquire 
aristocratic connotations.
Books will remain indispensable not only for literature, but for 
any circumstance in which one needs to read carefully, not only 
to receive information but also to speculate and to reflect about it.
To read a computer screen is not the same as to read a book. Think 
of the process of learning how to use a piece of software. Usu-
ally the system is able to display on the screen all the instructions 
you need. But the users who want to learn the program gener-

ally either print the instructions and 
read them as if they were in book form, 
or they buy a printed manual (let me 
skip over the fact that currently all the 
manuals that come with a computer, on-
line or off-line, are obviously written 
by irresponsible and tautological idiots, 

Mas se podemos ne-
gar a “morte do livro”, 
a alteração da “ordem 
do livro” é uma reali-
dade. Tanto livro, como 
as práticas da leitura e 
da escrita, os modos de 
apropriação e receção 
dos textos, encontram-
-se em rápida transfor-
mação. 
Para Chartier (2005), 
o que diferencia esta 
suposta transformação 
do livro de muitas ou-
tras ao longo da histó-
ria é a coincidência das 
mutações nas ordens 
do discurso, da razão 
e da propriedade. Na 
primeira mutação – na 
ordem do discurso – o 
mundo eletrónico pro-
põe uma tripla rutura: a 
revolução da técnica de 
produção e reprodução 
dos textos, a revolução 
do suporte da escrita 
e a revolução das prá-
ticas de leitura e de 
uso dos discursos (i.e. 
é técnica, morfológica 
e cultural). A segunda 
mutação – na ordem 
da razão – propõe 
uma distinta organiza-
ção da argumentação, 
ou seja, desenvolver a 
demonstração por vias 
não necessariamente 
lineares ou dedutivas, 
mas por articulação 
aberta, eclética, rela-
cional. Por via do hi-
pertexto, o leitor, não é 
mais obrigado a depo-
sitar a sua confiança no 
autor, uma vez que tem 
acesso, rapidamente, a 
um conjunto de outras 
posições ou argumen-
tos, que lhe permitem 
contrapor o discurso. 
Esta é uma mutação 
epistemológica fun-
damental que trans-
forma profundamente 
as técnicas de prova 
e as modalidades de 
construção e validação 
do conhecimento. A 
terceira mutação – na 
ordem da proprieda-
de (sentido jurídico) 
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while commercial handbooks are written by intelligent people). It is 
possible to conceive of a visual program that explains very well how 
to print and bind a book, but in order to get instructions on how to 
write such a computer program, we need a printed manual.
After having spent no more than twelve hours at a computer console, 
my eyes are like two tennis balls, and I feel the need to sit comfortably 
down in an armchair and read a newspaper, or maybe a good poem. It 
seems to me that computers are diffusing a new form of literacy but are 
incapable of satisfying all the intellectual needs they are stimulating. 
In my periods of optimism I dream of a computer generation which, 
compelled to read a computer screen, gets acquainted with reading 
from a screen, but at a certain moment feels unsatisfied and looks for a 
different, more relaxed, and differently-committing form of reading.

3.  PUBLISHING 
VeRSUS  COMMUNICATING

People desire to communicate with one another. In ancient communi-
ties they did it orally; in a more complex society they tried to do it by 
printing. Most of the books which are displayed in a bookstore should 
be defined as products of vanity presses, even if they are published by 
an university press. As Landow suggests we are entering a new sam-
izdat era. People can communicate directly without the intermedia-
tion of publishing houses. Many people do not want to publish; they 
simply want to communicate with each other. The fact that in the fu-
ture they will do it by e-mail or over the Internet will be a great boon 
for books and for the culture and the market of the book. Look at a 
bookstore. There are too many books. I receive too many books every 
week. If the computer network succeeds in reducing the quantity of 
published books, this would be a paramount cultural improvement.
One of the most common objections to the pseudoliteracy of com-
puters is that young people get more and more accustomed to speak 
through cryptic short formulas: dir, help, diskcopy, error 67, and so 
on. Is that still literacy? I am a rare-book collector, and I feel delight-
ed when I read the seventeenth-century titles that took one page and 
sometimes more. They look like the titles of Lina Wertmuller’s mov-
ies. The introductions were several pages long. They started with 
elaborate courtesy formulas praising the ideal addressee, usually an 
emperor or a pope, and lasted for pages and pages explaining in a very 
baroque style the purposes and the virtues of the text to follow. If ba-
roque writers read our contemporary scholarly books they would be 
horrified. Introductions are one-page long, briefly outline the subject 
matter of the book, thank some national or international endowment 
for a generous grant, shortly explain that the book has been made possi-

O que, recorrentemen-
te se coloca em causa, 
não é tanto o destino 
do livro, mas o futuro 
de um formato, o livro 
impresso, substituído 
por novas formas e téc-
nicas de produção, re-
produção e difusão de 
conteúdos. 

electronic communication travels ahead of you, books travel 
with you and at your speed, but if you are shipwrecked on a desert 
island, a book can be useful, while a computer cannot – as Land-
ow remarks, electronic texts need a reading station and a decod-
ing device. Books are still the best companions for a shipwreck, 
or for the Day After.
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the Encyclopedia Britannica (or Treccani or Larousse), with the ad-
vantage that it permits cross-references and nonlinear retrieval of 
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will occupy one-fifth of the space occupied by an encyclopedia. 
The encyclopedia cannot be transported as the CD-ROM can, 
and cannot be easily updated; it does not have the practical ad-
vantages of a normal book, therefore it can be replaced by a CD-
ROM, just a phone book can. The shelves today occupied, at my 
home as well as in public libraries, by meters and meters of ency-
clopedia volumes could be eliminated in the next age, and there 
will be no reason to lament their disappearance. For the same rea-
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not made painting obsolete, not even the realistic paintings of An-
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To read a computer screen is not the same as to read a book. Think 
of the process of learning how to use a piece of software. Usu-
ally the system is able to display on the screen all the instructions 
you need. But the users who want to learn the program gener-

ally either print the instructions and 
read them as if they were in book form, 
or they buy a printed manual (let me 
skip over the fact that currently all the 
manuals that come with a computer, on-
line or off-line, are obviously written 
by irresponsible and tautological idiots, 

Mas se podemos ne-
gar a “morte do livro”, 
a alteração da “ordem 
do livro” é uma reali-
dade. Tanto livro, como 
as práticas da leitura e 
da escrita, os modos de 
apropriação e receção 
dos textos, encontram-
-se em rápida transfor-
mação. 
Para Chartier (2005), 
o que diferencia esta 
suposta transformação 
do livro de muitas ou-
tras ao longo da histó-
ria é a coincidência das 
mutações nas ordens 
do discurso, da razão 
e da propriedade. Na 
primeira mutação – na 
ordem do discurso – o 
mundo eletrónico pro-
põe uma tripla rutura: a 
revolução da técnica de 
produção e reprodução 
dos textos, a revolução 
do suporte da escrita 
e a revolução das prá-
ticas de leitura e de 
uso dos discursos (i.e. 
é técnica, morfológica 
e cultural). A segunda 
mutação – na ordem 
da razão – propõe 
uma distinta organiza-
ção da argumentação, 
ou seja, desenvolver a 
demonstração por vias 
não necessariamente 
lineares ou dedutivas, 
mas por articulação 
aberta, eclética, rela-
cional. Por via do hi-
pertexto, o leitor, não é 
mais obrigado a depo-
sitar a sua confiança no 
autor, uma vez que tem 
acesso, rapidamente, a 
um conjunto de outras 
posições ou argumen-
tos, que lhe permitem 
contrapor o discurso. 
Esta é uma mutação 
epistemológica fun-
damental que trans-
forma profundamente 
as técnicas de prova 
e as modalidades de 
construção e validação 
do conhecimento. A 
terceira mutação – na 
ordem da proprieda-
de (sentido jurídico) 
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an author. Give the same hypertext system to Shakespeare and to Dan 
Quayle, and they have the same odds of producing Romeo and Juliet.
It may prove rather difficult to produce systemlike hypertexts. How-
ever, if you take the Horizons Unlimited Encyclomedia, certainly the 
best of seventeenth-century interpretations are virtually comprised 
within it. It depends on your ability to work through its preexisting 
links. Given the hypertextual system it is really up to you to become 
Gibbon or Walt Disney. As a matter of fact, even before the invention 
of hypertext, with a good dictionary a writer could design every pos-
sible book or story or poem or novel.
But a text is not a linguistic or an encyclopedic system. A given text re-
duces the infinite or indefinite possibilities of a system to make up a closed 
universe.  Finnegans Wake is certainly open to many interpretations, but 
it is sure that it will never provide you with the proof of Fermat’s Last 
Theorem, or the complete bibliography of Woody Allen. This seems 
trivial, but the radical mistake of irresponsible deconstructionists or of 
critics like Stanley Fish was to believe that you can do everything you 
want with a text. This is blatantly false. Busa’s hypertext on the Aquinas 
corpus is a marvelous instrument, but you cannot use it to find out a satis-
factory definition of electricity. With a system like hypertext based upon 
Webster’s Third and the Encyclopedia Britannica you can; with a hypertext 
bound to the universe of Aquinas, you cannot. A textual hypertext is fi-
nite and limited, even though open to innumerable and original inquiries.
Then there is the third possibility, the one outlined by Michael Joyce. 
We may conceive of hypertexts which are unlimited and infinite. 
every user can add something, and you can implement a sort of jaz-
zlike unending story. At this point the classical notion of authorship 
certainly disappears, and we have a new way to implement free crea-
tivity. As the author of The Open Work I can only hail such a possibil-
ity. However there is a difference between implementing the activity 
of producing texts and the existence of produced texts. We shall have 
a new culture in which there will be a difference between producing 
infinitely many texts and interpreting precisely a finite number of 

texts. That is what happens in our present culture, in which we evaluate differently a re-
corded performance of Beethoven’s Fifth and a new instance of a New Orleans jam session.
We are marching toward a more liberated society, in which free creativity will coexist with 
textual interpretation. I like this. The problem is in saying that we have replaced an old thing 
with another one; we have both, thank God. TV zapping is an activity that has nothing to do 
with reading a movie. Italian TV watchers appreciate Blob as a masterpiece in recorded zap-
ping, which invites everybody to freely use TV, but this has nothing to do with the possibility 
of everyone reading a Hitchcock or a Fellini movie as an independent work of art in itself.

– corresponde às sig-
nificativas alterações 
nos direitos de autor. O 
texto eletrónico, com a 
sua natureza aberta ou 
maleável às interven-
ções do leitor (que já 
não opera somente nas 
suas margens) permite 
uma reconstrução das 
unidades textuais sem 
precedentes. Os textos 
polifónicos e os pa-
limpsestos da cultura 
digital diluem a suposta 
identidade perpétua do 
texto. Tudo isto conduz 
ao progressivo esba-
timento da figura do 
autor como garantia 
de identidade e auten-
ticidade do texto, com 
as vantagens referidas 
mas, igualmente, des-
vantagens, uma vez 
que os direitos de autor 
também são uma ga-
rantia de manutenção 
da integridade original 
de um texto. 
Já para Latour (2007: 1), 
a crise do livro começou 
pela introdução dos ca-
rateres móveis, no séc. 
XVI, e foi apenas ace-
lerada pela sua con-
versão em algoritmos. 
Desta forma, a questão 
não se deve centrar no 
suporte (ecrã ou livro 
impresso), mas sobre-
tudo no efeito que o 
digital provoca no livro 
enquanto conceito. O 
momento atual permi-
te-nos acima de tudo 
analisar aquilo que o 
livro efetivamente é, 
uma vez que, duran-
te todos estes séculos, 
não foi mais do que 
uma amálgama provi-
sória de funções com-
pletamente distintas, 
entre “grande litera-
tura” e “literatura cin-
zenta” (os documentos 
utilitários, ligados a do-
mínios variados como 
as ciências, o direito, as 
ciências sociais, a ban-

ble by the love and understanding of a wife or husband and of some chil-
dren, and credit a secretary for having patiently typed the manuscript. 
We understand perfectly the whole of human and academic ordeals 
revealed by those few lines, the hundreds of nights spent underlining 
photocopies, the innumerable frozen hamburgers eaten in a hurry...
But I imagine that in the near future we will have three lines saying 
“W/c, Smith, Rockefeller,” which we will decode as “I thank my wife 
and my children; this book was patiently revised by Professor Smith, 
and was made possible by the Rockefeller Foundation.” That would be 
as eloquent as a baroque introduction. It is a problem of rhetoric and of 
acquaintance with a given rhetoric. I think that in the coming years pas-
sionate love messages will be sent in the form of a short instruction in 
BASIC language, under the form “if... then,” so to obtain, as an input, 
messages like “I love you, therefore I cannot live with you.” (Besides, 
the best of english mannerist literature was listed, if memory serves, in 
some programming language as 2B OR/NOT 2B.)
There is a curious idea according to which the more you say in verbal 
language, the more profound and perceptive you are. Mallarme told us 
that it is sufficient to spell out une fleur to evoke a universe of scents, 
shapes, and thoughts. It is frequently the case in poetry that fewer 
words say more things. Three lines of Pascal say more than three hun-
dred pages of a long and tedious treatise on morals and metaphysics. 
The quest for a new and surviving literacy ought not to be the quest for 
a preinformatic quantity. The enemies of literacy are hiding elsewhere.

4.  THRee  KINDS  OF  HYPeRTexT
It seems to me that at this time we are faced with three different concep-
tions of hypertext. Technically speaking, a hypertext document is more 
or less what Landow has explained to us. The problem is, what does a 
hypertext document stand for? Here we must make a careful distinc-
tion, first, between systems and texts. A system (for instance, a linguis-
tic system) is the whole of the possibilities displayed by a given natural 
language. In this framework it holds the principle of unlimited semiosis, 
as defined by Peirce. every linguistic item can be interpreted in terms 
of other linguistic or other semiotic items – a word by a definition, an 
event by an example, a natural kind by an image, and so on and so forth. 
The system is perhaps finite but unlimited. You go in a spiral-like move-
ment ad infinitum. In this sense certainly all the conceivable books 
are comprised by and within a good dictionary. If you are able to use 
Webster’s Third you can write both Paradise Lost and Ulysses. Certainly, 
if conceived in such a way, hypertext can transform every reader into 

ca, a administração, 
etc.). Agora, o livro, co-
mo “plataforma multi-
modal de produção”, 
partilha o lugar com 
o ecrã. É no meio des-
ta ecologia complexa 
que devemos repensar 
a natureza variável do 
livro, circunscrevendo 
as suas competências 
e a centralidade da sua 
natureza efetiva.
Em “La fin du livre et 
le commencement de 
l’écriture”, primeiro ca-
pítulo de De La gramma-
tologie, Derrida (1967: 
31) opera uma primeira 
libertação da escrita 
face ao livro, ances-
tral ordem natural que 
pode, agora, perder 
sentido:

A boa escrita sempre foi 
compreendida. (…) Com-
preendida, portanto, no 
interior de uma totalida-
de e envolta num volume 
ou num livro. A ideia do 
livro, é a ideia de uma to-
talidade, finita ou infini-
ta, do significante (...) A 
ideia do livro, que sempre 
se refere a uma totalidade 
natural, é profundamente 
estranha ao sentido da es-
crita. (...) Se distinguimos 
texto, de livro, diremos 
que a destruição do livro, 
como parece hoje anun-
ciar-se em todos os domí-
nios, desnuda a superfície 
do texto. Esta violência 
necessária responde a uma 
violência que não era me-
nos necessária.
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an author. Give the same hypertext system to Shakespeare and to Dan 
Quayle, and they have the same odds of producing Romeo and Juliet.
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best of seventeenth-century interpretations are virtually comprised 
within it. It depends on your ability to work through its preexisting 
links. Given the hypertextual system it is really up to you to become 
Gibbon or Walt Disney. As a matter of fact, even before the invention 
of hypertext, with a good dictionary a writer could design every pos-
sible book or story or poem or novel.
But a text is not a linguistic or an encyclopedic system. A given text re-
duces the infinite or indefinite possibilities of a system to make up a closed 
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it is sure that it will never provide you with the proof of Fermat’s Last 
Theorem, or the complete bibliography of Woody Allen. This seems 
trivial, but the radical mistake of irresponsible deconstructionists or of 
critics like Stanley Fish was to believe that you can do everything you 
want with a text. This is blatantly false. Busa’s hypertext on the Aquinas 
corpus is a marvelous instrument, but you cannot use it to find out a satis-
factory definition of electricity. With a system like hypertext based upon 
Webster’s Third and the Encyclopedia Britannica you can; with a hypertext 
bound to the universe of Aquinas, you cannot. A textual hypertext is fi-
nite and limited, even though open to innumerable and original inquiries.
Then there is the third possibility, the one outlined by Michael Joyce. 
We may conceive of hypertexts which are unlimited and infinite. 
every user can add something, and you can implement a sort of jaz-
zlike unending story. At this point the classical notion of authorship 
certainly disappears, and we have a new way to implement free crea-
tivity. As the author of The Open Work I can only hail such a possibil-
ity. However there is a difference between implementing the activity 
of producing texts and the existence of produced texts. We shall have 
a new culture in which there will be a difference between producing 
infinitely many texts and interpreting precisely a finite number of 

texts. That is what happens in our present culture, in which we evaluate differently a re-
corded performance of Beethoven’s Fifth and a new instance of a New Orleans jam session.
We are marching toward a more liberated society, in which free creativity will coexist with 
textual interpretation. I like this. The problem is in saying that we have replaced an old thing 
with another one; we have both, thank God. TV zapping is an activity that has nothing to do 
with reading a movie. Italian TV watchers appreciate Blob as a masterpiece in recorded zap-
ping, which invites everybody to freely use TV, but this has nothing to do with the possibility 
of everyone reading a Hitchcock or a Fellini movie as an independent work of art in itself.
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revealed by those few lines, the hundreds of nights spent underlining 
photocopies, the innumerable frozen hamburgers eaten in a hurry...
But I imagine that in the near future we will have three lines saying 
“W/c, Smith, Rockefeller,” which we will decode as “I thank my wife 
and my children; this book was patiently revised by Professor Smith, 
and was made possible by the Rockefeller Foundation.” That would be 
as eloquent as a baroque introduction. It is a problem of rhetoric and of 
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are comprised by and within a good dictionary. If you are able to use 
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ca, a administração, 
etc.). Agora, o livro, co-
mo “plataforma multi-
modal de produção”, 
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face ao livro, ances-
tral ordem natural que 
pode, agora, perder 
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ou num livro. A ideia do 
livro, é a ideia de uma to-
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ta, do significante (...) A 
ideia do livro, que sempre 
se refere a uma totalidade 
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estranha ao sentido da es-
crita. (...) Se distinguimos 
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que a destruição do livro, 
como parece hoje anun-
ciar-se em todos os domí-
nios, desnuda a superfície 
do texto. Esta violência 
necessária responde a uma 
violência que não era me-
nos necessária.
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Can computers implement not a network of one-to-one contacts between solitary souls, but 
a real community of interacting subjects? Think of what happened in 1968. By using tradi-
tional communication systems such as press, radio, and typewritten messages, an entire gen-
eration was involved, from America to France, from Germany to Italy, in a common struggle. 
I am not trying to evaluate politically or ethically what happened, I am simply remarking 
that it happened. Several years later, a new student revolutionary wave emerged in Italy, 
one not based upon Marxist tenets as the previous one had been. Its main feature was that 
it took place eminently through fax, between university and university. A new technology 
was implemented, but the results were rather poor. The uprising was tamed, by itself, in the 
course of two months. A new communications technology could not give a soul to a move-
ment which was born only for reasons of fashion.
Recently in Italy the government tried to impose a new law that offended the sentiments of the 
Italian people. The principal reaction was mediated by fax, and in the face so many faxes the 
government felt obliged to change that law. This is a good example of the revolutionary pow-
er of new communications technologies. But between the faxes and the abolition of the law, 
something more happened. At that time I was traveling abroad and I only saw a photograph in 
a foreign newspaper. It portrayed a group of young people, all physically together, rallying in 
front of the parliament and displaying provocative posters. I do not know if faxes alone would 
have been sufficient. Certainly the circulation of faxes produced a new kind of interpersonal 
contact, and through faxes people understood that it was time to meet again together.
At the origin of that story there was a mere icon, the smile of Berlusconi that visually per-
suaded so many Italians to vote for him. After that all the opponents felt frustrated and iso-
lated. The Media Man had won. Then, in the face of an unbearable provocation, there was a 
new technology that gave people the sense of their discontent as well as of their force. Then 
came the moment when many of them got out of their faxing solitude and met together again. 
And won.
It is rather difficult to make a theory out of a single episode, but let me use this example as 
an allegory: when an integrated multimedia sequence of events succeeds in bringing people 
back to a nonvirtual reality, something new can happen.
I do not have a rule for occurrences of the same frame. I realize that I am proposing the 
Cassiodorus way, and that my allegory looks like a Rube Goldberg construction, as James 
O’Donnell puts it. A Rube Goldberg model seems to me the only metaphysical template for 
our electronic future.

Umberto Eco, The Future of the Book, 1994 — Texto do simpósio com o mesmo nome, 

Universidade de São Marino.

in The Future of the Book  (ed. Geoffrey Nunberg). Berkeley: University of California  

Press, 1997 

Curiosamente, depois 
de advogar o “fim do 
livro”, Derrida (2001: 
5) profere “O Livro por 
Vir”, uma conferência 
na Bibliotheque Natio-
nale de France, onde 
começa por descons-
truir o mal-entendido 
da sua proposta inicial. 
Afinal, afirmava o “fim 
do livro” apenas como 
final da história do “li-
vro da natureza” (na via 
de Galileu, Descartes, 
Hume, etc.), ou seja, da 
natureza enciclopédica 
ou do modelo do livro 
total ou do conheci-
mento absoluto. 
Derrida lembra-nos 
que em qualquer dis-
cussão em torno do 
livro que há de vir, de-
vemos começar por 
garantir a especifici-
dade da palavra “livro”, 
fazendo-a resistir a 
vizinhanças, conexões 
ou questões associa-
das. Destas, a mais 
perigosa e frequente, 
relaciona a história do 
livro com a escrita: mas 
existem livros legítimos 
que foram e são escri-
tos a partir de sistemas 

5. CHANGe VeRSUS MeRGING
Debray has reminded us that the invention of the photograph has set 
painters free from the duty of imitation. I cannot but agree. Without 
the invention of Daguerre, Impressionism could not have been pos-
sible. But the idea that a new technology abolishes a previous role 
is much too simplistic. After the invention of Daguerre painters no 
longer felt obliged to serve as mere craftsmen charged with repro-
ducing reality as we believe we see it. But this does not mean that 
Daguerre’s invention only encouraged abstract painting. There is a 
whole tradition in modern painting that could not exist without the 
photographic model: I am not thinking only of hyperrealism, but also 
(let me say) of Hopper. Reality is seen by the painter’s eye through 
the photographic eye.
Certainly the advent of cinema or of comic strips has freed literature 
from certain narrative tasks it traditionally had to perform. But if there 
is something like postmodern literature, it exists because it has been 
largely influenced by comic strips or cinema. This means that in the his-
tory of culture it has never happened that something has simply killed 
something else. Something has profoundly changed something else.
It seems to me that the real opposition is not between computers and 
books, or between electronic writing and printed or manual writ-
ing. I have mentioned the first McLuhan fallacy, according to which 
the Visual Galaxy has replaced the Gutenberg Galaxy. The second 
McLuhan fallacy is exemplified by the statement that we are living in 
a new electronic global village. We are certainly living in a new elec-
tronic community, which is global enough, but it is not a village, if by 

that one means a human settlement where people are directly interacting with each other. 
The real problem of an electronic community is solitude. The new citizen of this new com-
munity is free to invent new texts, to annul the traditional notion of authorship, to delete the 
traditional divisions between author and reader, to transubstantiate into bones and flesh the 
pallid ideals of Roland Barthes and Jacques Derrida. (At least this is what I have heard said 
by enthusiasts of the technology. You will have to ask Derrida if the design of hypertexts 
really abolishes the ghost of a Transcendental Meaning – I am not my brother’s keeper – and 
as far as Barthes is concerned, that was in another country and besides, the fellow is dead.) 
But we know that the reading of certain texts (let us say, Diderot’s Encyclopédie) produced a 
change in the european state of affairs. What will happen with the Internet and the World 
Wide Web?
I am optimistic. During the Gulf War, George Lakoff understood that his ideas on that war 
could not be published before the end of the conflict. Thus he relied on the Internet to spell 
out his alarm in time. Politically and militarily his initiative was completely useless, but that 
does not matter. He succeeded in reaching a community of persons all over the world who 
felt the same way that he did.
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a real community of interacting subjects? Think of what happened in 1968. By using tradi-
tional communication systems such as press, radio, and typewritten messages, an entire gen-
eration was involved, from America to France, from Germany to Italy, in a common struggle. 
I am not trying to evaluate politically or ethically what happened, I am simply remarking 
that it happened. Several years later, a new student revolutionary wave emerged in Italy, 
one not based upon Marxist tenets as the previous one had been. Its main feature was that 
it took place eminently through fax, between university and university. A new technology 
was implemented, but the results were rather poor. The uprising was tamed, by itself, in the 
course of two months. A new communications technology could not give a soul to a move-
ment which was born only for reasons of fashion.
Recently in Italy the government tried to impose a new law that offended the sentiments of the 
Italian people. The principal reaction was mediated by fax, and in the face so many faxes the 
government felt obliged to change that law. This is a good example of the revolutionary pow-
er of new communications technologies. But between the faxes and the abolition of the law, 
something more happened. At that time I was traveling abroad and I only saw a photograph in 
a foreign newspaper. It portrayed a group of young people, all physically together, rallying in 
front of the parliament and displaying provocative posters. I do not know if faxes alone would 
have been sufficient. Certainly the circulation of faxes produced a new kind of interpersonal 
contact, and through faxes people understood that it was time to meet again together.
At the origin of that story there was a mere icon, the smile of Berlusconi that visually per-
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It is rather difficult to make a theory out of a single episode, but let me use this example as 
an allegory: when an integrated multimedia sequence of events succeeds in bringing people 
back to a nonvirtual reality, something new can happen.
I do not have a rule for occurrences of the same frame. I realize that I am proposing the 
Cassiodorus way, and that my allegory looks like a Rube Goldberg construction, as James 
O’Donnell puts it. A Rube Goldberg model seems to me the only metaphysical template for 
our electronic future.

Umberto Eco, The Future of the Book, 1994 — Texto do simpósio com o mesmo nome, 

Universidade de São Marino.

in The Future of the Book  (ed. Geoffrey Nunberg). Berkeley: University of California  

Press, 1997 

Curiosamente, depois 
de advogar o “fim do 
livro”, Derrida (2001: 
5) profere “O Livro por 
Vir”, uma conferência 
na Bibliotheque Natio-
nale de France, onde 
começa por descons-
truir o mal-entendido 
da sua proposta inicial. 
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do livro” apenas como 
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de Galileu, Descartes, 
Hume, etc.), ou seja, da 
natureza enciclopédica 
ou do modelo do livro 
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mento absoluto. 
Derrida lembra-nos 
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cussão em torno do 
livro que há de vir, de-
vemos começar por 
garantir a especifici-
dade da palavra “livro”, 
fazendo-a resistir a 
vizinhanças, conexões 
ou questões associa-
das. Destas, a mais 
perigosa e frequente, 
relaciona a história do 
livro com a escrita: mas 
existem livros legítimos 
que foram e são escri-
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Wide Web?
I am optimistic. During the Gulf War, George Lakoff understood that his ideas on that war 
could not be published before the end of the conflict. Thus he relied on the Internet to spell 
out his alarm in time. Politically and militarily his initiative was completely useless, but that 
does not matter. He succeeded in reaching a community of persons all over the world who 
felt the same way that he did.
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ing star, whether the bursting of a pre-existing world or the concen-
tration of nebulae formerly diffused.
We had left the Royal Institute deeply moved by the great problems 
which the learned Glasgow professor had taken such pains to resolve 
scientifically for the benefit of his audience. With minds in pain, al-
most crushed by the immensity of the figures with which he had been 
juggling, we were silently walking home, a group of eight different 
personalities — philologians, historians, journalists, statisticians, and 
merely interested men of the world — walking two and two, like crea-
tures half awake, down Albemarle Street and Piccadilly.
edward Lembroke dragged us all into the Junior Athenéum to supper; 
and the champagne had no sooner limbered our half-numbed brains 
than it was who should speak first about Sir William Thomson’s lec-
ture and the future destiny of humanity — questions interesting above 
all others and usually as varied as the minds of those who discuss them.
James Whittemore discoursed at length upon the intellectual and 
moral predominance which by the end of the next century the young-
er continents would have over the older ones. He gave us to under-
stand that the Old World would little by little give up its claim to om-
nipotence, and America would lead the van in the march of progress. 
Oceanica, born only yesterday, would develop superbly, throwing off 
the mask of its ambitions and taking a prominent place in the universal 
concert of the nations. Africa, he added, that continent ever explored 
and ever mysterious, where at a moment’s warning countries of thou-
sands of square miles are discovered — Africa so painfully won to civi-
lization, does not seem called to play an eminent part, notwithstand-
ing her immense reservoir of men. She will be the granary of other 
continents; upon her soil various invading peoples will by turns play 
dramas of small importance; hordes of men will meet and clash and 
fight and die there in greedy desire to possess this still virgin soil, but 
civilization and progress will gain a footing only after thousands of 
years, when the prosperity of the United States, having reached its 
zenith, will be drawing toward its decline, and when new and fateful 
evolutions shall have assigned a new habitat to the new products of 
human genius.

heterogéneos, logo, o 
livro não está ligado a 
uma escrita. Também é 
problemática a relação 
do livro com as tecno-
logias de impressão ou 
reprodução: existiram 
livros antes e depois da 
invenção da imprensa. 
Do mesmo modo, não 
devemos confundir li-
vro com obra: nem to-
dos os livros são obra 
e nem todas as obras 
com discurso escrito 
são livros. Finalmente, 
não devemos fazer co-
lidir a questão do livro 
com a do suporte: é 
possível falar de livros 
nos mais variados su-
portes, não só livros 
impressos mas todos 
aqueles que hoje en-
contramos nos suportes 
dinâmicos, em opera-
ções virtuais e eletróni-
cas, com ou sem ecrãs. 
Chegamos, assim, à 
questão estrutural des-
te texto – não podemos 
estar certos de que a 
identidade daquilo a 
que chamamos “livro” 
seja incompatível com 
as tecnologias digitais. 
Esta é uma questão 
complexa, que envol-
ve e mistura as esferas 
jurídicas, semânticas, 
políticas, sociais e eco-
nómicas e, igualmen-
te, todas as instâncias 
preliminares que Der-
rida acabou de afas-
tar: escrita, modos de 
inscrição, produção e 
reprodução, a obra e 
os seus modos, a eco-
nomia de mercado e a 
economia de armaze-
namento, a lei, a po-
lítica, o suporte. Esta 
aparente contradição na argumentação serve o autor na demonstração da real 
complexidade da questão.
Mas perante os textos eletrónicos, que não têm um único corpo ou obra nem são 
finitos ou individualizados (mas processos textuais disponíveis à intervenção de 
leitores transformados em coautores), como redefinir esta função do livro, como 
antecipar o livro que há de vir? Derrida começa por desconstruir a questão em 
três hipóteses. A primeira, que o livro tal como o conhecemos não terá futuro, face 
à incorporação eletrónica e virtual. No entanto, assistimos ao aparecimento de 
novos formatos que não anulam por completo os anteriores; obrigam-nos, antes, a 
claras e determinantes reestruturações, não apenas no formato mas na economia 

Octave Uzanne 
The End of Books

It was in London, about two years ago, that the question of “the 
end of books” and their transformation into something quite dif-
ferent was agitated in a group of book-lovers, artists, men of sci-
ence and of learning, on a memorable evening, never to be forgot-
ten by anyone then present.
We had met that evening, which happened to be one of the scien-
tific Fridays of the Royal Society, at a lecture given by Sir Wil-
liam Thomson, the eminent english physicist, professor in the 
University of Glasgow, universally known for the part he took in 
the laying of the first transatlantic cable.
On this Friday evening Sir William had announced to his brilliant 
audience of savants and men of the world that the end of the ter-
restrial globe and of the human race was mathematically certain 
to occur in precisely ten million years.
Taking his stand on the theory of Helmholtz, that the sun is a vast 
sphere in process of cooling, and, by the law of gravity, of shrink-
ing in proportion as it cools, and having estimated the energy of 
the solar heat as four hundred and seventy-six million horse-pow-
er to the superficial square foot of its photosphere, Sir William 
had demonstrated that the radius of the photosphere grows about 
one-hundredth part shorter every two thousand years, and that it 
is therefore quite possible to fix the precise hour when its warmth 
will be insufficient to maintain life on our planet.
The great philosopher had surprised us no less by his treatment 
of the antiquity of the earth, which he showed to be a question of 
pure mechanics. In the face of geologists and naturalists he gave 
it a past history of not more than a score of millions of years, and 
showed that life had awakened upon earth in the very hour of the 
sun’s birth — whatever may have been the origin of this fecundat-

que emerge com esta 
transformação. Segun-
do, que o livro, se tiver 
futuro, terá que abdi-
car daquilo que foi. Por 
último, que esperamos 
por um outro livro. Con-
tudo, quaisquer destas 
perspetivas apenas 
sublinham a imensa ex-
pectativa face ao futu-
ro do livro e prolongam 
a sua “religiosidade” 
ou sentido político. Se 
hoje estamos perante 
um dos momentos onde 
esta sacralização do li-
vro parece comprome-
tida, é porque as novas 
tecnologias da escrita e 
leitura questionam as 
bases da nossa ideia de 
livro (o seu tempo, es-
paço, ritmo) (Derrida, 
2001: 12).
Por último, Derrida 
propõe uma conclusão 
preliminar para o futu-
ro do livro, em quatro 
“pontos de fuga”. Em “o 
lúdico e o sério”, o au-
tor assume que quando 
evocamos a palavra “li-
vro”, estamos imbuídos 
de uma ideia, circular e 
pedagógica, de conhe-
cimento; no entanto, 
esta corresponde ape-
nas a uma das dimen-
sões do livro, restan-
do-nos as dimensões 
lúdica, aleatória e a 
literária. Qualquer uma 
destas dimensões é ex-
plorada por uma nova 
economia do livro, que 
coloca em coexistência, 
uma multiplicidade de 
modelos e de modos de 
arquivo e acumulação. 
O segundo ponto consi-
dera outra reestrutura-
ção, que dirige o livro, 
ao contrário do esperado, para um impulso fetichista que “santifica” o seu corpo, a 
sua temporalidade e o seu espaço, revalorizado precisamente pela possibilidade 
da sua escassez (idem: 17). Entendemos, deste modo, o atual momento de recu-
peração da publicação impressa, pelas edições de menor escala, próprias, inde-
pendentes, principalmente em contextos artísticos ou de literatura experimental. O 
terceiro ponto, circunscreve o direito aos livros na sua relação com a internet, entre 
agente libertador e movimento que avança por “zonas sem direitos, áreas ‘selva-
gens’, áreas do ‘vale tudo’ (do mais perigoso, politicamente falando, ao mais insig-
nificante e absurdo...)” (idem: 17-8) Mas quaisquer que sejam as formas que o livro 
tomará, é urgente prestar atenção aos princípios de categorização e legitimação 
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us beyond ourselves, that for an instant at least we may hover in that 
sphere of the unreal where we may take the idealistic aéropathy cure.”
“I verily believe,” Blackcross went on, “that the hour is at hand when 
the whole universe will find itself saturated with pictures, dull land-
scapes, mythological figures, historic episodes, still life, and all other 
works soever; the very negroes will have no more of them. In that 
divine moment, that avenging instant, painting will die of inanition; 
governments will perhaps at last perceive their dense folly in not hav-
ing systematically discouraged the arts as the only practical way of 
protecting and exalting them. In a few countries, resolved upon a gen-
eral reform, the ideas of the iconoclasts will prevail; museums will 
be burned down, that they may no longer influence budding genius; 
the commonplace in all its forms will be tabooed; that is to say, the 
reproduction of any tangible thing, of anything that we see, of any-
thing that illustrations, photography, or the theatre can sufficiently 
well express; and art, at last given back to itself, will be raised aloft 
into the upper regions of revery, seeking there its appropriate figures 
and symbols.
Art will then be a closed aristocracy; its production will be rare, mys-
tic, devout, loftily personal. It will perhaps command at most ten or 
twelve apostles in each generation, with something like a hundred ar-
dent disciples to admire and encourage them.
Beyond the realm of this abstract art photography in colors, photogra-
vure, illustrated books, will suffice for the gratification of the masses; 
but exhibitions being interdicted, landscape painters being ruined by 
photopainting, historical subjects being for the future represented 
by suggestive models which at the pleasure of the operator shall ex-
press pain, surprise, dejection, terror, or death, all photopainting, in 
short, having become simply a question of a vast diversity of mechani-
cal processes, a branch of commerce, there will be no painters in the 
twenty-first century, but instead of them a few holy men, true fakirs 
of the ideal and the beautiful, who amidst the silence and incompre-
hension of the masses will produce masterpieces at last worthy of the 
name.” Slowly and with minute detail Arthur Blackcross worked out 
his vision of the future, not without success, for our recent visit to the 
Royal Academy had been hardly more cheering than those paid to our 
two great national bazaars of painting in Paris, at the Champ de Mars 
and the Champs elysées.
For a little while we discussed the general ideas of our symbolical 
friend, and it was the founder of the School of the ésthetes of To-morrow 
himself who changed the course of conversation by an abrupt appeal 
to me for my literary views and opinions.

dos discursos. No úl-
timo “ponto de fuga”, 
Derrida (idem: 18) con-
testa todas as conclu-
sões dogmáticas que 
ocorram num momento 
em construção, afinal 
uma ínfima porção da 
história: “(…) o que esta-
mos a viver (…) ocupa o 
tempo e o lugar de uma 
vírgula minúscula num 
texto infinito.” 
Em suma, entre “O Fim 
do Livro” ou “O Livro 
por Vir”, a argumenta-
ção do autor coloca-
-nos numa posição 
atenta entre utopia e 
distopia:
Devemos ser vigilantes na 
resistência a este pensa-
mento catastrófico, uma 
vez que, revela a tentação 
inútil de oposição ao inevi-
tável desenvolvimento de 
tecnologias cujas vanta-
gens, são também óbvias, 
não só em termos económi-
cos, mas também éticos e 
políticos. Mas também de-
vemos ser cautelosos com 
um otimismo progressista 
– por vezes “romântico” 
– pronto para dotar as no-
vas tecnologias de comuni-
cação com o mito do livro 
infinito, agora sem apoio 
material, o mito de uma 
transparência universa-
lista, de uma comunicação 
imediata, totalizante, 
livre de qualquer contro-
lo, para além de qualquer 
fronteira, numa espécie de 
grande aldeia democráti-
ca. (Derrida, 2001: 17)

Julius Pollock, gentle vegetarian and learned naturalist, usually a si-
lent boon companion, amused himself by imagining the effect upon 
human customs of the success of certain interesting chemical experi-
ments transforming the conditions of our social life. Nutriment will 
then be accurately portioned out in the form of powders, sirups, pel-
lets, and biscuits, everything reduced to the smallest possible bulk. 
No more bakers, butchers, or wine-merchants then; no more restau-
rants or grocers; only a few druggists, and everyone thenceforth free, 
happy, all wants provided for at the cost of a few cents; hunger blotted 
out from the roll of human woes. especially the world would cease 
to be the unclean slaughter-house of peaceful creatures, a grewsome 
larder set forth for the gratification of gluttony, and would become a 
fair garden, sacred to hygiene and the pleasure of the eye. Life would 
be respected both in beasts and in plants, and over the entrance to this 
Paradise Regained, become a colossal museum of the creatures of 
God, might be written, “Look, but do not touch the exhibits.”
“That is all Utopia,” cried John Pool, the humorist. “The animals, 
my dear Pollock, will not follow your chemical programme, but will 
continue to devour one another according to the mysterious laws of 
creation. The fly will always be the vulture of the microbe, the most 
harmless bird the eagle of the fly; the wolf will keep on presenting 
himself with legs of lamb, and the peaceful sheep will continue, as in 
the past, to be ‘the tiger of the grass.’ Let us follow the general law, 
and while awaiting our turn to be devoured, let us devour.”
Arthur Blackcross, painter and critic of mystical, esoteric, and sym-
bolic art, a most refined spirit and founder of the already celebrated 
School of the ésthetes of To–Morrow, was urged to tell us in his turn what 
he thought painting would come to a century and more from now. I 
think the few lines which follow accurately sum up his little discourse:
“Is what we call modern art really an art?” he cried. Do not the artists 
without vocation, who practise it fairly well, with a show of talent, 
sufficiently prove it to be a trade, in which soul is as much lacking as 
sight? Can we give the name of works of art to five-sixths of the pic-
tures and statues which litter up our annual exhibitions? Can we in-
deed find many painters or sculptors who are truly original creators?
We see nothing but copies of all sorts; copies of Old Masters accom-
modated to modern taste, adaptations ever false of epochs forever 
gone by, trite copies of nature as seen with a photographer’s eye, in-
sipid patchwork imitations of frightful war subjects such as have made 
Meissonier famous; nothing new, nothing that takes us out of our own 
humanity, nothing that transports us elsewhere. And yet it is the duty 
of art, whether by music or poetry or painting, at any cost to carry 

A análise sobre o fu-
turo do livro, menos 
comprometida com um 
sinal exclusivo do seu 
tempo, encontra-se no 
texto homónimo ao de 
Derrida – “O Livro por 
Vir”, de Blanchot (1959). 
Se transpusermos trans-
versalmente, a leitura 
ao poema Un Coup de 
Dés e ao projeto de li-
vro irrealizado Livre 
(ambos de Mallarmé), 
a uma ideia contempo-
rânea de livro podemos 
encontrar na análise 
de Blanchot indicações 
úteis para sua formu-
lação: um “livro nume-
roso”, “sem acaso”, “im-
personificado”, “feito, 
sendo” por “memorável 
crise”, “reunido pela 
dispersão”. Em particu-
lar na secção “Reunido 
através da Dispersão”, 
o autor (idem: 246) pri-
vilegia a antinomia da 
divisão e da recolha, 
como o cerne do livro 
que há de vir:
É simultaneamente no 
sentido da máxima dis-
persão e no sentido de uma 
tensão susceptível de reu-
nir a infinita diversidade 
graças à descoberta de 
estruturas mais comple-
xas, que ‘Un coup de dés’ 
orienta o futuro do livro. 
(…) Movimento de diás-
pora que nunca deve ser 
reprimido, mas preserva-
do e acolhido (...) onde a 
dispersão adquire forma 
e aparência de unidade. 
Semelhante livro, sempre 
em movimento, sempre 
no limite do esparso, será 
também sempre reunido 
em todas as direções, pela 
própria dispersão e se-
gundo a divisão que lhe é 
essencial, que ele não faz 
desaparecer, mas apare-
cer, conservando-a para 
aí se realizar. 

O
U

 +
 S

G



1691716

us beyond ourselves, that for an instant at least we may hover in that 
sphere of the unreal where we may take the idealistic aéropathy cure.”
“I verily believe,” Blackcross went on, “that the hour is at hand when 
the whole universe will find itself saturated with pictures, dull land-
scapes, mythological figures, historic episodes, still life, and all other 
works soever; the very negroes will have no more of them. In that 
divine moment, that avenging instant, painting will die of inanition; 
governments will perhaps at last perceive their dense folly in not hav-
ing systematically discouraged the arts as the only practical way of 
protecting and exalting them. In a few countries, resolved upon a gen-
eral reform, the ideas of the iconoclasts will prevail; museums will 
be burned down, that they may no longer influence budding genius; 
the commonplace in all its forms will be tabooed; that is to say, the 
reproduction of any tangible thing, of anything that we see, of any-
thing that illustrations, photography, or the theatre can sufficiently 
well express; and art, at last given back to itself, will be raised aloft 
into the upper regions of revery, seeking there its appropriate figures 
and symbols.
Art will then be a closed aristocracy; its production will be rare, mys-
tic, devout, loftily personal. It will perhaps command at most ten or 
twelve apostles in each generation, with something like a hundred ar-
dent disciples to admire and encourage them.
Beyond the realm of this abstract art photography in colors, photogra-
vure, illustrated books, will suffice for the gratification of the masses; 
but exhibitions being interdicted, landscape painters being ruined by 
photopainting, historical subjects being for the future represented 
by suggestive models which at the pleasure of the operator shall ex-
press pain, surprise, dejection, terror, or death, all photopainting, in 
short, having become simply a question of a vast diversity of mechani-
cal processes, a branch of commerce, there will be no painters in the 
twenty-first century, but instead of them a few holy men, true fakirs 
of the ideal and the beautiful, who amidst the silence and incompre-
hension of the masses will produce masterpieces at last worthy of the 
name.” Slowly and with minute detail Arthur Blackcross worked out 
his vision of the future, not without success, for our recent visit to the 
Royal Academy had been hardly more cheering than those paid to our 
two great national bazaars of painting in Paris, at the Champ de Mars 
and the Champs elysées.
For a little while we discussed the general ideas of our symbolical 
friend, and it was the founder of the School of the ésthetes of To-morrow 
himself who changed the course of conversation by an abrupt appeal 
to me for my literary views and opinions.

dos discursos. No úl-
timo “ponto de fuga”, 
Derrida (idem: 18) con-
testa todas as conclu-
sões dogmáticas que 
ocorram num momento 
em construção, afinal 
uma ínfima porção da 
história: “(…) o que esta-
mos a viver (…) ocupa o 
tempo e o lugar de uma 
vírgula minúscula num 
texto infinito.” 
Em suma, entre “O Fim 
do Livro” ou “O Livro 
por Vir”, a argumenta-
ção do autor coloca-
-nos numa posição 
atenta entre utopia e 
distopia:
Devemos ser vigilantes na 
resistência a este pensa-
mento catastrófico, uma 
vez que, revela a tentação 
inútil de oposição ao inevi-
tável desenvolvimento de 
tecnologias cujas vanta-
gens, são também óbvias, 
não só em termos económi-
cos, mas também éticos e 
políticos. Mas também de-
vemos ser cautelosos com 
um otimismo progressista 
– por vezes “romântico” 
– pronto para dotar as no-
vas tecnologias de comuni-
cação com o mito do livro 
infinito, agora sem apoio 
material, o mito de uma 
transparência universa-
lista, de uma comunicação 
imediata, totalizante, 
livre de qualquer contro-
lo, para além de qualquer 
fronteira, numa espécie de 
grande aldeia democráti-
ca. (Derrida, 2001: 17)

Julius Pollock, gentle vegetarian and learned naturalist, usually a si-
lent boon companion, amused himself by imagining the effect upon 
human customs of the success of certain interesting chemical experi-
ments transforming the conditions of our social life. Nutriment will 
then be accurately portioned out in the form of powders, sirups, pel-
lets, and biscuits, everything reduced to the smallest possible bulk. 
No more bakers, butchers, or wine-merchants then; no more restau-
rants or grocers; only a few druggists, and everyone thenceforth free, 
happy, all wants provided for at the cost of a few cents; hunger blotted 
out from the roll of human woes. especially the world would cease 
to be the unclean slaughter-house of peaceful creatures, a grewsome 
larder set forth for the gratification of gluttony, and would become a 
fair garden, sacred to hygiene and the pleasure of the eye. Life would 
be respected both in beasts and in plants, and over the entrance to this 
Paradise Regained, become a colossal museum of the creatures of 
God, might be written, “Look, but do not touch the exhibits.”
“That is all Utopia,” cried John Pool, the humorist. “The animals, 
my dear Pollock, will not follow your chemical programme, but will 
continue to devour one another according to the mysterious laws of 
creation. The fly will always be the vulture of the microbe, the most 
harmless bird the eagle of the fly; the wolf will keep on presenting 
himself with legs of lamb, and the peaceful sheep will continue, as in 
the past, to be ‘the tiger of the grass.’ Let us follow the general law, 
and while awaiting our turn to be devoured, let us devour.”
Arthur Blackcross, painter and critic of mystical, esoteric, and sym-
bolic art, a most refined spirit and founder of the already celebrated 
School of the ésthetes of To–Morrow, was urged to tell us in his turn what 
he thought painting would come to a century and more from now. I 
think the few lines which follow accurately sum up his little discourse:
“Is what we call modern art really an art?” he cried. Do not the artists 
without vocation, who practise it fairly well, with a show of talent, 
sufficiently prove it to be a trade, in which soul is as much lacking as 
sight? Can we give the name of works of art to five-sixths of the pic-
tures and statues which litter up our annual exhibitions? Can we in-
deed find many painters or sculptors who are truly original creators?
We see nothing but copies of all sorts; copies of Old Masters accom-
modated to modern taste, adaptations ever false of epochs forever 
gone by, trite copies of nature as seen with a photographer’s eye, in-
sipid patchwork imitations of frightful war subjects such as have made 
Meissonier famous; nothing new, nothing that takes us out of our own 
humanity, nothing that transports us elsewhere. And yet it is the duty 
of art, whether by music or poetry or painting, at any cost to carry 
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no limite do esparso, será 
também sempre reunido 
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própria dispersão e se-
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essencial, que ele não faz 
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“Let me tell you that the ideas which I am about to open to you are the 
less affirmative that they are not ripened by reflection. I serve them 
up to you just as they come to me, with an appearance of paradox. 
However, there is nothing like a paradox for containing truth; the 
wildest paradoxes of the philosophers of the eighteenth century are 
today already partly realized.
I take my stand, therefore, upon this incontestable fact, that the man 
of leisure becomes daily more reluctant to undergo fatigue, that he ea-
gerly seeks for what he calls the comfortable, that is to say for every 
means of sparing himself the play and the waste of the organs. You 
will surely agree with me that reading, as we practise it today, soon 
brings on great weariness; for not only does it require of the brain a 
sustained attention which consumes a large proportion of the cer-
ebral phosphates, but it also forces our bodies into various fatiguing 
attitudes. If we are reading one of our great newspapers it constrains 
us to acquire a certain dexterity in the art of turning and folding the 
sheets; if we hold the paper wide open it is not long before the muscles 
of tension are overtaxed, and finally, if we address ourselves to the 
book, the necessity of cutting the leaves and turning them one after 
another, ends by producing an enervated condition very distressing 
in the long run.
The art of being moved by the wit, the gayety, and the thought of oth-
ers must soon demand greater facilities. I believe, then, in the success 
of everything which will favor and encourage the indolence and self-
ishness of men; the elevator has done away with the toilsome climbing 
of stairs; phonography will probably be the destruction of printing. 

A tensão constitutiva do 
livro está, então, entre 
coleta/compilação/co-
leção e dispersão (na 
escrita e na leitura). Para 
esta tensão sem solução, 
Blanchot traz-nos uma 
formulação circular – o 
livro existe pela ausência 
de livro. É a urgência da 
memória que leva à pu-
blicação, o sistema de 
relações que ordena as 
coisas. O problema do 
livro resolve-se, afinal, 
quando damos centra-
lidade à sua ausência, 
através da memória, da 
escrita, do que se quer 
preservar e publicar. 
Noutra aproximação a 
esta conceptualização 
do livro, o hipertexto 
efetiva a ausência de li-
vro, i.e. implementa tec-
nicamente aquilo que é a 
sua natureza paradoxal. 
Se assim for, Blanchot 
(1969: 430) apazigua a 
recorrente discussão do 
“fim do livro”, dizendo-
-nos que a sua descons-
trução e fragmentação, 
apenas dão origem a 
outro livro: “O fato de 
o livro estar sempre a 
desfazer-se (des-orga-
nizar-se) ainda só leva 
a outro livro ou a uma 
outra possibilidade que 
não seja livro, e não à 
ausência do livro.”
Aquilo a que assisti-
mos hoje, é a um mo-
vimento útil (porque 
produtivo) de forças 
opostas. Se por um 
lado, reconhecemos a 
crescente marginaliza-
ção ou secundarização 
do códice, por outro, 
assistimos a um rein-
vestimento na ideia de 
livro, seja através do 
novo espaço de escrita 
e leitura que os meios 
eletrónicos impõem, 
seja através do fascínio 
pela publicação im-
pressa, como as mais 
recentes manifestações 
editoriais, no contexto 
das artes visuais e do 
design, demonstram.

“Come, my worthy Bibliophile, it is your turn to speak. Tell us how it 
will be with letters, with literature and books a hundred years hence! 
Since we are remodelling the society of the future to suit ourselves, 
this evening, each of us throwing a ray of light into the darkness of the 
centuries to come, I pray you illuminate certain horizons with a beam 
from your revolving light.”
Cries of “Yes, yes!” cordial and pressing entreaties followed; and as 
we were all kindred spirits, and it was pleasant to hear one another 
think, the atmosphere of this club corner being sympathetic and 
agreeable, I made no demur, but improvised my discourse as follows:
“What is my view of the destiny of books, my dear friends? The ques-
tion is interesting, and fires me all the more because in good faith I 
never put it to myself before this hour.
If by books you are to be understood as referring to our innumerable col-
lections of paper, printed, sewed, and bound in a cover announcing the 
title of the work, I own to you frankly that I do not believe (and the pro-
gress of electricity and modern mechanism forbids me to believe) that 
Gutenberg’s invention can do otherwise than sooner or later fall into 
desuetude as a means of current interpretation of our mental products.
Printing, which Rivarol so judiciously called the artillery of thought, 
and of which Luther said that it is the last and best gift by which God 
advances the things of the Gospel — printing, which has changed the 
destiny of europe, and which, especially during the last two centu-
ries, has governed opinion through the book, the pamphlet, and the 
newspaper — printing, which since 1436 has reigned despotically 
over the mind of man, is, in my opinion, threatened with death by the 
various devices for registering sound which have lately been invent-
ed, and which little by little will go on to perfection.
Notwithstanding the enormous progress which has gradually been 
made in the printing-press, in spite of the already existing composing-
machines, easy to run, and furnishing new characters freshly moulded 
in movable matrices, it still appears to me that the art in which Fust and 
Scheffer, estienne and Vascosa, Aldus Manutius and Nicholas Jenson 
successively excelled, has attained its acme of perfection, and that our 
grand-children will no longer trust their works to this somewhat an-
tiquated process, now become very easy to replace by phonography, 
which is yet in its initial stage, and of which we have much to hope.”
There was an uproar of interruption and inquiry among my hearers; 
astonished “oh’s!” ironical “ah’s!” doubtful “eh! eh’s!” and mingled 
with a deepening murmur of denial such phrases as “But that’s impos-
sible!” “What do you mean by that?” I had some difficulty in restoring 
silence enough to permit me to resume my remarks and explain myself 
more at length.

Durante este ensaio 
deparámo-nos com um 
conjunto de testemu-
nhos consonantes e 
dissonantes a uma su-
posta “morte do livro”. 
Mas mais do que qua-
lificar estas posições 
interessou-nos o modo 
como estas nos reve-
laram que, para além 
de reflexo de uma su-
posta realidade (pre-
sente ou futura), existe 
uma relação estrutural 
(consciente, inconsci-
ente) entre os valores 
basilares da cultura 
ocidental e um dos ob-
jetos centrais da sua 
suposta hegemonia – o 
livro. Ao seu peso cor-
responderá, sempre, 
um paradoxal desejo 
de mudança e uma 
contrária aspiração de 
preservação.
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“Let me tell you that the ideas which I am about to open to you are the 
less affirmative that they are not ripened by reflection. I serve them 
up to you just as they come to me, with an appearance of paradox. 
However, there is nothing like a paradox for containing truth; the 
wildest paradoxes of the philosophers of the eighteenth century are 
today already partly realized.
I take my stand, therefore, upon this incontestable fact, that the man 
of leisure becomes daily more reluctant to undergo fatigue, that he ea-
gerly seeks for what he calls the comfortable, that is to say for every 
means of sparing himself the play and the waste of the organs. You 
will surely agree with me that reading, as we practise it today, soon 
brings on great weariness; for not only does it require of the brain a 
sustained attention which consumes a large proportion of the cer-
ebral phosphates, but it also forces our bodies into various fatiguing 
attitudes. If we are reading one of our great newspapers it constrains 
us to acquire a certain dexterity in the art of turning and folding the 
sheets; if we hold the paper wide open it is not long before the muscles 
of tension are overtaxed, and finally, if we address ourselves to the 
book, the necessity of cutting the leaves and turning them one after 
another, ends by producing an enervated condition very distressing 
in the long run.
The art of being moved by the wit, the gayety, and the thought of oth-
ers must soon demand greater facilities. I believe, then, in the success 
of everything which will favor and encourage the indolence and self-
ishness of men; the elevator has done away with the toilsome climbing 
of stairs; phonography will probably be the destruction of printing. 
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escrita, do que se quer 
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Noutra aproximação a 
esta conceptualização 
do livro, o hipertexto 
efetiva a ausência de li-
vro, i.e. implementa tec-
nicamente aquilo que é a 
sua natureza paradoxal. 
Se assim for, Blanchot 
(1969: 430) apazigua a 
recorrente discussão do 
“fim do livro”, dizendo-
-nos que a sua descons-
trução e fragmentação, 
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outro livro: “O fato de 
o livro estar sempre a 
desfazer-se (des-orga-
nizar-se) ainda só leva 
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opostas. Se por um 
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crescente marginaliza-
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do códice, por outro, 
assistimos a um rein-
vestimento na ideia de 
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eletrónicos impõem, 
seja através do fascínio 
pela publicação im-
pressa, como as mais 
recentes manifestações 
editoriais, no contexto 
das artes visuais e do 
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“Come, my worthy Bibliophile, it is your turn to speak. Tell us how it 
will be with letters, with literature and books a hundred years hence! 
Since we are remodelling the society of the future to suit ourselves, 
this evening, each of us throwing a ray of light into the darkness of the 
centuries to come, I pray you illuminate certain horizons with a beam 
from your revolving light.”
Cries of “Yes, yes!” cordial and pressing entreaties followed; and as 
we were all kindred spirits, and it was pleasant to hear one another 
think, the atmosphere of this club corner being sympathetic and 
agreeable, I made no demur, but improvised my discourse as follows:
“What is my view of the destiny of books, my dear friends? The ques-
tion is interesting, and fires me all the more because in good faith I 
never put it to myself before this hour.
If by books you are to be understood as referring to our innumerable col-
lections of paper, printed, sewed, and bound in a cover announcing the 
title of the work, I own to you frankly that I do not believe (and the pro-
gress of electricity and modern mechanism forbids me to believe) that 
Gutenberg’s invention can do otherwise than sooner or later fall into 
desuetude as a means of current interpretation of our mental products.
Printing, which Rivarol so judiciously called the artillery of thought, 
and of which Luther said that it is the last and best gift by which God 
advances the things of the Gospel — printing, which has changed the 
destiny of europe, and which, especially during the last two centu-
ries, has governed opinion through the book, the pamphlet, and the 
newspaper — printing, which since 1436 has reigned despotically 
over the mind of man, is, in my opinion, threatened with death by the 
various devices for registering sound which have lately been invent-
ed, and which little by little will go on to perfection.
Notwithstanding the enormous progress which has gradually been 
made in the printing-press, in spite of the already existing composing-
machines, easy to run, and furnishing new characters freshly moulded 
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Having thus made himself right with the law, the author will talk his 
work, fixing it upon registering cylinders. He will himself put these 
patented cylinders on sale; they will be delivered in cases for the con-
sumption of hearers.
Men of letters will not be called Writers in the time soon to be, but 
rather, Narrators. Little by little the taste for style and for pompously 
decorated phrases will die away, but the art of utterance will take on 
unheard-of importance.
Certain Narrators will be sought out for their fine address, their con-
tagious sympathy, their thrilling warmth, and the perfect accuracy, 
the fine punctuation of their voice.

 

{fig} The Author making cylinders of his own works
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Our eyes are made to see and reflect the beauties of nature, and not to wear themselves 
out in the reading of texts; they have been too long abused, and I like to fancy that some 
one will soon discover the need there is that they should be relieved by laying a greater 
burden upon our ears. This will be to establish an equitable compensation in our general 
physical economy.”
“Very well, very well,” cried my attentive companions, “but the practical side of this? 
How do you suppose that we shall succeed in making phonographs at once portable 
enough, light enough, and sufficiently resisting to register long romances which, at pre-
sent, contain four or five hundred pages, without getting out of order; upon what cyl-
inders of hardened wax will you stereotype the articles and news items of journalism; 
finally, with the aid of what sort of piles will you generate the electric motors of your 
future phonograph? All this is to be explained, and it does not appear to us easy to make 
it practical.”
“Nevertheless it will all be done,” I replied. “There will be registering cylinders as light 
as celluloid penholders, capable of containing five or six hundred words and working 
upon very tenuous axles, and occupying not more than five square inches all the vibra-
tions of the voice will be reproduced in them; we shall attain to perfection in this appara-
tus as surely as we have obtained precision in the smallest and most ornamental watches.
As to the electricity, that will often be found in the individual himself. each will work 
his pocket apparatus by a fluent current ingeniously set in action; the whole system may 
be kept in a simple opera-glass case, and suspended by a strap from the shoulder.
As for the book, or let us rather say, for by that time books ‘will have lived,’ as for the 
novel, or the storyograph, the author will become his own publisher. To avoid imitations 
and counterfeits he will be obliged, first of all, to go to the Patent Office, there to deposit 
his voice, and register its lowest and highest notes, giving all the counter-hearings nec-
essary for the recognition of any imitation of his deposit. The Government will realize 
great profits by these patents.

 

{fig} The author depositing his voi ce at the Patent Office to prevent counterfeiting

O
U

 +
 S

G



1732120

Having thus made himself right with the law, the author will talk his 
work, fixing it upon registering cylinders. He will himself put these 
patented cylinders on sale; they will be delivered in cases for the con-
sumption of hearers.
Men of letters will not be called Writers in the time soon to be, but 
rather, Narrators. Little by little the taste for style and for pompously 
decorated phrases will die away, but the art of utterance will take on 
unheard-of importance.
Certain Narrators will be sought out for their fine address, their con-
tagious sympathy, their thrilling warmth, and the perfect accuracy, 
the fine punctuation of their voice.

 

{fig} The Author making cylinders of his own works

ENzENSBERGER, Hans Magnus (1970). “Constituents of a Theory of the Media” in Wardrip-Fruin, Noah e Montfort, 
Nick (eds.), The New Media Reader, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2003
FURTADO, José Afonso (2007). O Papel e o Pixel — Do impresso ao digital: continuidades e transformações. Lisboa: Ariadne
LATOUR, Bruno (2007). Le livre face à l’écran, un objet irremplaçable?. conferência proferida no Centre National du 
Livre. 22 de Fevereiro de 2007. disponível em <www.bruno-latour.fr/.../P-130-LIVRE-BNF.pdf>
MCLUHAN, Marshall (1954). “New Media as Political Forms” in McLuhan, Eric e Gordon, W. Terrence, Marshall 
McLuhan: Unbound, Londres, Nova Iorque: Gingko Press, 2005
UzANNE, Octave (1894). The End of Books. Australia: eBooks Adelaide. 2006, disponível em <http://ebooks.ad-
elaide.edu.au/u/uzanne/octave/end/>
WARNER, James (2011). “The Future of Books”. São Francisco: Mcsweeney. disponível em <http://www.mcswee-
neys.net/articles/the-future-of-books>
WORTHINGTON, Simon (2011). “Danger: Contains Books” in Gerritzen, Mieke, Lovink, Geert & Kampman, Minke 
(eds.), I Read Where I Am. Exploring New Information Cultures. Amsterdão, Breda: Valiz/Graphic Design Museum, 
pp. 174-75

Our eyes are made to see and reflect the beauties of nature, and not to wear themselves 
out in the reading of texts; they have been too long abused, and I like to fancy that some 
one will soon discover the need there is that they should be relieved by laying a greater 
burden upon our ears. This will be to establish an equitable compensation in our general 
physical economy.”
“Very well, very well,” cried my attentive companions, “but the practical side of this? 
How do you suppose that we shall succeed in making phonographs at once portable 
enough, light enough, and sufficiently resisting to register long romances which, at pre-
sent, contain four or five hundred pages, without getting out of order; upon what cyl-
inders of hardened wax will you stereotype the articles and news items of journalism; 
finally, with the aid of what sort of piles will you generate the electric motors of your 
future phonograph? All this is to be explained, and it does not appear to us easy to make 
it practical.”
“Nevertheless it will all be done,” I replied. “There will be registering cylinders as light 
as celluloid penholders, capable of containing five or six hundred words and working 
upon very tenuous axles, and occupying not more than five square inches all the vibra-
tions of the voice will be reproduced in them; we shall attain to perfection in this appara-
tus as surely as we have obtained precision in the smallest and most ornamental watches.
As to the electricity, that will often be found in the individual himself. each will work 
his pocket apparatus by a fluent current ingeniously set in action; the whole system may 
be kept in a simple opera-glass case, and suspended by a strap from the shoulder.
As for the book, or let us rather say, for by that time books ‘will have lived,’ as for the 
novel, or the storyograph, the author will become his own publisher. To avoid imitations 
and counterfeits he will be obliged, first of all, to go to the Patent Office, there to deposit 
his voice, and register its lowest and highest notes, giving all the counter-hearings nec-
essary for the recognition of any imitation of his deposit. The Government will realize 
great profits by these patents.

 

{fig} The author depositing his voi ce at the Patent Office to prevent counterfeiting

O
U

 +
 S

G



174 2322

{fig} A voice from Scotland

The Narrators, blithe authors that they will be, will relate the current events of current life, will 
make a study of rendering the sounds that accompany — sometimes with ironical effect, like an 
orchestration of Nature — the exchange of commonplace conversation, the joyful exclamations 
of assembled crowds, the dialects of strange people. The evocations of the Marseillais or the 
Auvergnats will amuse the French as the jargon of the Irishman and the Westerner will excite 
the laughter of Americans of the east.

{fig}  Manufacturing books

The ladies will no longer say in speaking of a successful author, ‘What a charming 
writer!’ All shuddering with emotion, they will sigh, ‘Ah, how this “Teller’s” voice 
thrills you, charms you, moves you! What adorable low tones, what heart-rending 
accents of love! When you hear his voice you are fairly exhausted with emotion. 
There is no ravisher of the ear like him!”
My friend James Whittemore interrupted me. “And what will become of the librar-
ies, dear friend, and of the books?”
“Libraries will be transformed into phonographotecks, or rather, phonostereoteks; 
they will contain the works of human genius on properly labelled cylinders, me-
thodically arranged in little cases, rows upon rows, on shelves. The favorite editions 
will be the autophonographs of artists most in vogue; for example, every one will be 
asking for Coquelin’s Moliére, Irving’s Shakespeare, Salvini’s Dante, eleonora Duse’s 
Dumas fils, Sara Bernhardt’s Hugo, Mounet Sully’s Balzac; while Goethe, Milton, 
Byron, Dickens, emerson, Tennyson, Musset, and others will have been ‘vibrated 
upon cylinders by favorite Tellers.’

 

{fig} The binding of the future (Tubes De Luxe)

The bibliophiles, who will have become phonographiles, will still surround them-
selves with rare works; they will send out their cylinders to be bound in morocco 
cases, adorned with fine gildings and symbolic figures, as in former days. The titles 
will be imprinted on the circumference of the case, and the most exquisite cases will 
contain cylinders specially copyrighted, editions of a single copy, in the voice of a 
master of the drama, of poetry, or of music, giving impromptu and unpublished vari-
ants of celebrated works.
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{fig} The Automatic Library

At every open place in the city little buildings will be erected, with hearing tubes corre-
sponding to certain works hung all around for the benefit of the studious passer-by. They 
will be easily worked by the mere pressure of a button. On the other side, a sort of automatic 
book-dealer, set in motion by a nickel in the slot, will for this trifling sum give the works 
of Dickens, Dumas pére, or Longfellow, on long rolls all prepared for home consumption.
I go even farther: the author who desires personally to bring his work to the public knowl-
edge after the fashion of the trouvéres of the Middle Ages, carrying them about from house 
to house, may draw a modest but always remunerative profit by renting to all the inmates of 
the same apartment-house a sort of portable organ, which may be slung over the shoulder, 
composed of an infinite number of small tubes connected with his auditory shop, by means 
of which his works may be wafted through the open windows to the ears of such lodgers as 
may desire amusement in a moment of leisure, or cheer in an hour of solitude.

Authors who are not sensitive to vocal harmonies, or who lack the flexibility of voice 
necessary to a fine utterance, will avail themselves of the services of hired actors or 
singers to warehouse their work in the accommodating cylinder. We have today our 
secretaries and copyists; there will then be ‘phonists’ and ‘clamists’ to interpret ut-
terances dictated by the creator of literature.
Hearers will not regret the time when they were readers; with eyes unwearied, with 
countenances refreshed, their air of careless freedom will witness to the benefits of 
the contemplative life. Stretched upon sofas or cradled in rocking-chairs, they will 
enjoy in silence the marvellous adventures which the flexible tube will conduct to 
ears dilated with interest.
At home, walking, sightseeing, these fortunate hearers will experience the ineffable 
delight of reconciling hygiene with instruction; of nourishing their minds while exer-
cising their muscles for there will be pocket phono-operagraphs, for use during excur-
sions among Alpine mountains or in the cafions of the Colorado.”

{fig} Phonographic literature for the Promenade

“Your dream is most aristocratic,” interposed Julius Pollock, the humanitarian; “the 
future will be more democratic. I should like to see the people more favored.”
“They will be, my gentle poet,” I replied, gayly, going on to develop my vision of the 
future; “nothing will be lacking for them on this head; they may intoxicate them-
selves on literature as on pure water, and as cheaply, too, for there will then be foun-
tains of literature in the streets as there are now hydrants.
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I shall not undertake to enter into the technical details of the methods of operating these 
new interpreters of human thought, these multiplicators of human speech; but rest assured 
that books will be forsaken by all the dwellers upon this globe, and printing will absolutely 
pass out of use except for the service it may still be able to render to commerce and private 
relations; and even there the writing-machine, by that time fully developed, will probably 
suffice for all needs.
‘And the daily paper,’ you will ask me, ‘the great press of england and America, what will 
you do with that?’
Have no fear; it will follow the general law, for public curiosity will go on forever increas-
ing, and men will soon be dissatisfied with printed interviews more or less correctly reported. 
They will insist upon hearing the interviewee, upon listening to the discourse of the fashiona-
ble orator, hearing the actual song, the very voice of the diva whose first appearance was made 
over-night. What but the phonographic journal can give them all this? The voices of the whole 
world will be gathered up in the celluloid rolls which the post will bring morning by morning 
to the subscribing hearers. Valets and ladies’-maids will soon learn how to put them in place, 
the axle of the cylinder upon the two supports of the motor, and will carry them to master or 
mistress at the hour of awakening. Lying soft and warm upon their pillow they may hear it all, 
as if in a dream — foreign telegrams, financial news, humorous articles, the news of the day.
Journalism will naturally be transformed; the highest situations will be reserved for robust 
young men with strong, resonant voices, trained rather in the art of enunciation than in the 
search for words or the turn of phrases; literary mandarinism will disappear, literators will 
gain only an infinitely small number of hearers, for the important point will be to be quickly 
informed in a few words without comment.
In all newspaper offices there will be Speaking Halls where the editors will record in a clear 
voice the news received by telephonic despatch; these will be immediately registered by an 
ingenious apparatus arranged in the acoustic receiver; the cylinders thus obtained will be 
stereotyped in great numbers and posted in small boxes before three o’clock in the morning, 
except where by agreement with the telephone company the hearing of the newspaper is ar-
ranged for by private lines to subscribers’ houses, as is already the case with theatrophones.”

{fig} Editorial rooms of the Phonographic Journal of the Future (Dictating News Cylinders)

{fig} The Author exploiting his own works

People of small means will not be ruined, you must admit, by a tax of four or five cents 
for an hour’s ‘hearing,’ and the fees of the wandering author will be relatively impor-
tant by the multiplicity of hearings furnished to each house in the same quarter.

{fig} Reading on the Limited

Is this all? By no means. The phonography of the future will be at the service of our 
grandchildren on all the occasions of life. every restaurant-table will be provided 
with its phonographic collection; the public carriages, the waiting-rooms, the state 
— rooms of steamers, the halls and chambers of hotels will contain phonographotecks 
for the use of travellers. The railways will replace the parlor car by a sort of Pullman 
Circulating Library, which will cause travellers to forget the weariness of the way 
while leaving their eyes free to admire the landscapes through which they are passing.
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{fig} Impending maladies of the ear

“It is evident,” I said, in closing this too vague sketch of the intellectual life of To-morrow, “that 
in all this there will be sombre features now unforeseen. Just as oculists have multiplied since 
the invention of journalism, so with the phonography yet to be, the aurists will begin to abound. 
They will find a way to note all the sensibilities of the ear, and to discover names of more new 
auricular maladies than will really exist; but no progress has ever been made without changing 
the place of some of our ills.
Be all this as it may, I think that if books have a destiny, that destiny is on the eve of being 
accomplished; the printed book is about to disappear. After us the last of books, gentlemen!”
This after-supper prophecy had some little success even among the most sceptical of my in-
dulgent listeners; and John Pool had the general approval when he cried, in the moment of 
our parting:
“either the books must go, or they must swallow us up. I calculate that, take the whole world 
over, from eighty to one hundred thousand books appear every year; at an average of a thou-
sand copies, this makes more than a hundred millions of books, the majority of which contain 
only the wildest extravagances or the most chimerical follies, and propagate only prejudice 
and error. Our social condition forces us to hear many stupid things every day. A few more 
or less do not amount to very great suffering in the end; but what happiness not to be obliged 
to read them, and to be able at last to close our eyes upon the annihilation of printed things!”

Scribner’s Magazine Illustrated (Julho – Dezembro 1894). Illustrações de Albert Robida 

– versão eBook. Austrália: University of Adelaide Library, 2010

William Blackeross, the amiable critic and ésthete, who up to this point had kindly lis-
tened without interrupting my flights of fancy, now deemed it the proper moment for 
asking a few questions.
“Permit me to inquire,” he said, “how you will make good the want of illustrations? 
Man is always an over-grown baby, and he will always ask for pictures and take pleas-
ure in the representation of things which he imagines or has heard of from others.”
“Your objection does not embarrass me,” I replied; “illustrations will be abundant 
and realistic enough to satisfy the most exacting. You perhaps forget the great dis-
covery of To-morrow, that which is soon to amaze us all; I mean the Kinetograph of 
Thomas edison, of which I was so happy as to see the first trial at Orange Park, New 
Jersey, during a recent visit to the great electrician.

{fig} The Romance of the Future (with kinetoscopic illustrations)

The kinetograph will be the illustrator of daily life; not only shall we see it operating in 
its case, but by a system of lenses and reflectors all the figures in action which it will 
present in photochromo may be projected upon large white screens in our own homes. 
Scenes described in works of fiction and romances of adventure will be imitated by ap-
propriately dressed figurants and immediately recorded. We shall also have, by way of 
supplement to the daily phonographic journal, a series of illustrations of the day, slices 
of active life, so to speak, fresh cut from the actual. We shall see the new pieces and 
the actors at the theatre, as easily as we may already hear them, in our own homes; we 
shall have the portrait, and, better still, the very play of countenance, of famous men, 
criminals, beautiful women. It will not be art, it is true, but at least it will be life, natural 
under all its make-up, clear, precise, and sometimes even cruel.”
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Jean-Claude Carrière — Na última cimeira de Davos, em 2008, 
a propósito dos fenómenos que irão transtornar a humanidade 
nos próximos quinze anos, interrogado, um futurólogo propu-
nha reter apenas os quatro fenómenos principais, que lhe pare-
ciam garantidos. O primeiro era o preço do barril de petróleo a 
quinhentos dólares. O segundo dizia respeito à água, destinada 
a tornar-se um produto comercial de troca idêntico ao petróleo. 
Haverá uma cotação da água na Bolsa. A terceira previsão in-
cidia sobre a África, que se tornará seguramente nas próximas 
décadas numa potência económica, o que todos desejamos. O 
quarto fenómeno, segundo esse profeta profissional, era o de-
saparecimento do livro. A questão é saber se a extinção definiti-
va do livro, se este desaparecesse verdadeiramente, pode ter as 
mesmas consequências para a humanidade que, por exemplo, a 
rarefacção prevista da água, ou um petróleo inacessível. 

Umberto Eco — Irá o livro desaparecer com o apareci-
mento da Internet? Escrevi sobre o assunto a seu tempo, 
isto é, no momento em que a questão parecia pertinente. 
A partir daí, de cada vez que me pedem para me pronun-
ciar, tudo o que posso fazer é recriar o mesmo texto. Nin-
guém se apercebe do facto, antes de mais porque não há 
nada de mais inédito do que aquilo que já foi publicado; 
e depois porque a opinião pública (ou os jornalistas pelo 
menos) tem sempre essa ideia fixa de que o livro vai desa-
parecer (ou então são os jornalistas que pensam que os 
leitores têm essa ideia fixa) e todos formulam incansavel-
mente a mesma pergunta. Na realidade, há muito pouco a 
dizer sobre o assunto. Com a Internet, regressámos à era 
alfabética. Se alguma vez julgámos ter penetrado na civi-
lização das imagens, eis que o computador nos reintroduz 
na galáxia de Gutenberg e toda a gente se vê de ora em 
diante obrigada a ler. Para ler, é necessário um suporte. 
Esse suporte não pode ser exclusivamente o computador. 
Se passar duas horas no seu computador a ler um roman-

Umberto Eco & Jean-Claude Carrière
O livro não morrerá
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ce, os seus olhos tornar-se-ão bolas de ténis. Em minha 
casa, tenho uns óculos polaróide que me permitem pro-
teger os olhos dos danos de uma leitura contínua do ecrã. 
Além disso, o computador depende da presença da elec-
tricidade e não pode ser lido numa banheira, nem mesmo 
deitado de lado na cama. O livro apresenta-se assim como 
uma ferramenta mais flexível. das duas, uma: ou o livro 
permanecerá o suporte da leitura, ou existirá alguma coi-
sa que se assemelhará àquilo que o livro nunca deixou de 
ser mesmo antes da invenção da imprensa. As variações 
em torno do objecto livro não lhe modificaram a função, 
nem a sintaxe, há mais de quinhentos anos. O livro é como 
a colher, o martelo, a roda ou o cinzel. Uma vez inventados, 
não se pode fazer melhor. Não se pode fazer uma colher 
que seja melhor que uma colher. Os designers tentam, por 
exemplo, melhorar o saca-rolhas, com sucessos muito 
moderados e que a maior parte das vezes não funcionam. 
Philippe Starck tentou inovar no campo dos espremedo-
res de limões, mas o seu modelo (para salvaguardar uma 
certa pureza estética) deixa passar as pevides. O livro 
provou os seus méritos e não consigo ver como, para o 
mesmo uso, se poderia fazer melhor do que o livro. Talvez 
evolua nas suas componentes, talvez as suas páginas dei-
xem de ser feitas de papel. Mas continuará a ser o que é. 

J.-C.C. — Parece que as últimas versões do e-book o colocam, a 
partir de agora, em concorrência directa com o livro impresso. 
O modelo «Reader» contém já 160 títulos. 
U.E. — É evidente que um magistrado transportará mais facil-
mente para casa as 25 mil pastas de um processo em curso 
se estas estiverem memorizadas num e-book. Em numerosos 
domínios, o livro electrónico permitirá um conforto de utiliza-
ção extraordinário. Continuo simplesmente a perguntar-me se, 
mesmo com a tecnologia mais bem adaptada às exigências da 
leitura, será apropriado ler Guerra e Paz num e-book. Veremos. 
de qualquer forma, não poderemos continuar a ler os Tolstoi e 
todos os livros impressos em pasta de papel muito simplesmen-
te porque já começaram a decompor-se nas nossas bibliotecas. 
Os Gallimard e os Vrin dos anos cinquenta já desapareceram na 



184

sua maior parte. Hoje, já não posso pegar em A Filosofia na Idade 
Média de Gilson, que tanto me serviu na época em que prepara-
va a minha tese. As páginas desintegram-se literalmente. Pode-
ria, sem dúvida, comprar uma nova edição, mas é à antiga que 
me sinto ligado por afeição, com todas as minhas anotações de 
cores diferentes, que formam a história das minhas diferentes 
consultas. 

Jean-Philippe de Tonnac — Com o desenvolvimento de novos 
suportes cada vez mais bem adaptados às exigências e conforto 
de uma leitura todo-o-terreno, seja a das enciclopédias ou dos 
romances online, porque não imaginar, apesar de tudo, uma len-
ta desafeição pelo objecto livro na sua forma tradicional? 

U.E. — Tudo pode acontecer. Amanhã, os livros poderão 
interessar apenas a um punhado de incondicionais, que 
satisfarão a sua curiosidade saudosista em museus e em 
bibliotecas. 

J.-C.C. — Se aí ainda existirem. 
U.E. — Mas podemos igualmente imaginar que a extra-
ordinária invenção que é a Internet desapareça por sua 
vez no futuro. Tal como os dirigíveis desapareceram dos 
nossos céus. Quando o Hindenburg se incendiou em Nova 
Iorque, pouco antes da guerra, o futuro dos dirigíveis mor-
reu. O mesmo se passou com o Concorde: o acidente de 
Gonesse no ano 2000 foi-lhe fatal. A sua história é con-
tudo extraordinária. É inventado um avião que em vez de 
levar oito horas a atravessar o Atlântico apenas demora 
três. Quem poderia contestar tal progresso? Mas é aban-
donado após essa catástrofe, alegando ser demasiado 
dispendioso. Será uma razão válida? A bomba atómica 
também é muito dispendiosa! 

J.-P. de T. — Gostaria de lhes citar o seguinte comentário de Hermann 
Hesse a propósito de uma provável «relegitimação» do livro que, se-
gundo ele, os progressos técnicos deveriam permitir. O comentário 
terá sido expresso nos anos cinquenta: «Com o tempo, quanto mais as 
necessidades de distracção e de educação popular puderem ser satisfeitas por 
novas invenções, mais o livro reconquistará dignidade e autoridade. Ainda 
não chegámos ao ponto em que as jovens invenções concorrentes, como a rá-
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dio, o cinema, etc ., retiram ao livro impresso essa parte das suas funções que 
ele pode justamente perder sem prejuízo.» 

J.-C.C. — Nesse sentido, não se enganou . O cinema e a rádio, 
e mesmo a televisão, não retiraram nada ao livro, nada que ele 
tenha perdido «com prejuízo». 

U.E. — Num determinado momento, os homens inventa-
ram a escrita. Podemos considerar que a escrita é o pro-
longamento da mão e, nesse sentido, ela é quase biológi-
ca. É a tecnologia de comunicação imediatamente ligada 
ao corpo. Uma vez inventada, não é possível renunciá-la. 
de novo, é como a invenção da roda. As nossas rodas de 
hoje são as da pré-história. Mas as nossas invenções mo-
dernas, o cinema, a rádio, a Internet não são biológicas. 

J.-C.C. — Tem razão em sublinhá-lo: nunca tivemos tanta neces-
sidade de ler e de escrever como nos dias de hoje. Não podemos 
usar um computador se não soubermos ler e escrever. E mesmo 
de uma forma mais complexa do que antes, uma vez que integrá-
mos novos sinais, novas cifras. O nosso alfabeto alargou-se. É 
cada vez mais difícil aprender a ler. Conheceríamos um retorno 
à oralidade se os nossos computadores pudessem transcrever 
directamente o que dizemos. O que coloca uma outra questão: 
podemos exprimir-nos convenientemente, se não soubermos 
ler nem escrever? 

U.E.— Homero responderia sem dúvida alguma: sim. 
J.-C.C. — Mas Homero pertence à tradição oral. Os seus conhe-
cimentos, adquiriu-os pelo veículo dessa tradição numa época 
em que nada, na Grécia, era ainda escrito. Será possível imagi-
nar hoje um escritor que ditasse o seu romance sem a mediação 
da escrita e que nada conhecesse da literatura que o precedeu? 
Talvez a sua obra possuísse o encanto da ingenuidade, da desco-
berta, do inaudito. Parece-me, contudo, que careceria daquilo 
que, à falta de melhor, designamos por cultura. Rimbaud era 
um jovem prodigiosamente dotado, autor de versos inimitáveis. 
Mas não era o que chamamos de auto-didacta. Aos dezasseis 
anos, a sua cultura já era clássica, sólida. Ele sabia compor ver-
sos latinos.

in A obsessão do Fogo, Lisboa: difel, 2009, pp. 19-24
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da física dos dispositivos ópticos e dos códigos e linguagens das artes do tempo 

para o espaço (aparentemente fixo) da página

Potential for shifting its form 
and for mutating its being. 

Laura Mulvey

MOdE:ZOOM é um projeto que es-

tuda o comportamento, capacida-

de e potencial do zoom na Página. 

Entendemos o zoom como técnica e 

propomo-lo como conceito operati-

vo. As ações de zoom in e out, são-nos 

apresentadas nos vários dispositivos 

a que hoje temos acesso, sejam eles 

analógicos (impressos) ou digitais 

(ecrã). O zoom permite, por um lado, 

uma aproximação ao detalhe e, por 

outro,  um afastamento para uma lei-

tura e observação mais alargada e 

geral do objeto apresentado, aumen-

tando e reduzindo o nosso campo vi-

sual. Pensar o zoom como um concei-

to exigiu-nos a sua transposição para 

um outro tipo de discurso – de técni-

ca a modo de exploração do conhe-

cimento. Partimos, essencialmente, 

dos seguintes conceitos: navegação 

multidireccional, especificidade de 

lugar e não lugar na página, movi-

mento e aceleração, estado de ilusão 

e uso da imaginação, construção de 

narrativas não lineares. 

O projecto é composto por uma ins-

talação e por uma publicação. 

Na instalação, o leitor convertia-se 

literalmente em operador de câma-

ra; a partir das acções de zooming, 
a mensagem era finalmente desco-

dificada. Por último, a publicação 

MOdE:ZOOM explorou e especulou 

sobre as potencialidades do zoom, 

entendendo a sua ação na página a 

partir dos movimentos de aproxima-

ção e afastamento, assim como da 

utilização de mapas mentais para a 

reconstituição da memória.

Rafaela Coelho
Mode:Zoom
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Páginas Expandidas 
e sem limites,
memória, 
página, 
zoom, 
zoom_in, 
zoom_out
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fotograma pág. seguinte:

Zabriskie Point, 1970

Michelangelo Antonioni
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Imprudência de fazer 
perguntas a um livro

Entre estas: “Quem vence a Batalha dos Livros? Os Antigos ou os Modernos?”, “Qual é o Livro por 

Vir?”, “Existirá um livro eletrónico?”, “Para que valores caminha o livro: românticos ou funcionais?”
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RELATO  COMPLETO  E  VERÍDICO  
DA  BATALHA  TRAVADA  NA  SEXTA-FEIRA  PASSADA 

ENTRE  OS  LIVROS  ANTIGOS  E  MODERNOS  
NA  BIBLIOTECA  DE  SAINT  JAMES1

1)  A Biblioteca Real do Palácio de St. James, em Londres, de que Richard Bentley era o res-
ponsável à época. 

 

DO LIVREIRO PARA O LEITOR
 

A dissertação seguinte, indubitavelmente saída da pena do mesmo 
autor, aparenta também ter sido composta por volta da mesma época 
da precedente2; refiro-me ao ano de 1697, quando estava ao rubro a 
famosa disputa em torno das culturas antiga e moderna. A controvér-
sia surgiu a partir de um ensaio de Sir William Temple acerca do tema; 
este mereceu resposta de W. Wotton3, bacharel em teologia, com um 
posfácio do Doutor Bentley, procurando destruir o crédito de Esopo e 
de Faláris, autores a quem Sir William Temple, no caso acima referido, 
tecera rasgados encómios. Nesse posfácio, o Doutor Bentley fustiga 
uma nova edição das epístolas de Fálaris, da lavra do ilustre Charles 
Boyle, agora conde de Orrery, e este ataque mereceu da parte de Mr. 
Boyle uma longa réplica, cheia de erudição e de humor subtil; o Doutor 
Bentley, por sua vez, treplicou prolixamente. Nesta disputa, o público 
denotou o seu profundo desagrado por ver uma personagem com o ca-
rácter e os méritos de Sir William Temple servir de joguete nas mãos 
dos dois veneráveis eruditos já referidos, sem que tivesse havido da 
parte do interessado provocação alguma. Por fim, num momento em 
que a desavença parecia bem longe do seu termo, o autor diz-nos que 
os LIVROS da Biblioteca de St. James, considerando-se, mais do que 
quaisquer outros, partes interessadas no litígio, entraram na contro-
vérsia, acabando por travar uma batalha decisiva; todavia, uma vez que 
o manuscrito, fruto dos azares da fortuna ou dos efeitos das intempé-
ries, se encontra danificado em diversos pontos, torna-se-nos impossí-
vel averiguar para qual dos lados pendeu a vitória. 

2) A dissertação precedente era A Tale of a Tub, originalmente publicada na mesma brochura. 

Jonathan Swift
A Batalha dos Livros
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3) Em Reflections upon Ancient and Modern Learning (1694), William Wotton (1666-1726) 
refutou as teses de Temple, afirmando que os modernos superavam os antigos nas ciências 
e na matemática.

Cabe-me pôr o leitor de sobreaviso, instando-o a que não apli-
que a pessoa alguma os comentários que aqui apenas pretendem, do 
modo mais literal possível, referir-se aos livros. Assim, quando se fizer 
alusão a Virgílio, não deveremos tomar este termo como referência à 
pessoa de um famoso poeta que respondia por esse nome; mas tão-só, 
a determinadas folhas de papel encadernadas entre capas de cabedal, 
contendo na forma impressa as obras do dito poeta; e o mesmo se aplica 
nos restantes casos. 

PREFÁCIO DO AUTOR 

A sátira é como um espelho em que os observadores geralmente di-
visam os rostos de todas as pessoas, com excepção do seu; aí reside o 
motivo principal para o bom acolhimento que recebe no mundo, e só 
isso explica a circunstância de tão poucos se sentirem ofendidos por 
ela. Porém, quando sucede o contrário, não é grande o perigo; e a longa 
experiência ensinou-me a nunca temer danos resultantes das reflexões 
que a minha prosa suscitasse; é que a raiva e a fúria, embora dêem força 
às fibras do corpo, acabam por descontrair as do espírito, tornando dé-
beis e impotentes todos os seus esforços. 

Há um certo género de intelectos que apenas podem ser escuma-
dos uma vez; cabe ao possuidor recolher a nata com esmero e servir-se 
desta pequena provisão com toda a parcimónia; acima de tudo, ai dele 
se cair no erro de submeter as suas reflexões ao látego de quem o supe-
ra em talento, pois isso fará borbulhar-lhe as ideias num transbordar 
de impertinência, e o infeliz verificará que o suprimento se esgotou. A 
finura sem sabedoria não passa de uma espécie de nata que se acumula 
de noite à flor do líquido, e que uma mão destra facilmente agita até a 
converter num saboroso creme; porém, uma vez escumada, o que sur-
ge por baixo não tem outro préstimo que não o de acabar na manjedou-
ra dos porcos. 
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RELATO COMPLETO E VERÍDICO, ETC. 

Quem quer que examine, com a devida ponderação, os anais do tempo, 
verificará que salta à vista que a guerra é fruto do orgulho, e o orgulho, 
filho da opulência; o primeiro destes axiomas não merecerá, talvez, 
grande contestação, mas já o mesmo não se poderá dizer do segundo; 
pois o orgulho é parente próximo da penúria e da carência, seja pelo 
lado do pai, seja pelo lado da mãe, e às vezes por ambos; e, falando sem 
rebuços, muito raramente sucedem desaguisados entre homens quan-
do todos eles possuem o bastante; as invasões costumam irromper de 
norte para sul, que é como quem diz, da pobreza para a abundância. 
As causas mais antigas e mais naturais das quezílias são a luxúria e a 
avareza; as quais, embora se possam considerar irmãs ou parentes co-
laterais do orgulho, são seguramente rebentos da penúria. Na verdade, 
fazendo uso do estilo literário para falar de política, é bem visível que, 
na república dos cães, a qual, à primeira vista, aparenta ser uma insti-
tuição dedicada ao bem comum, reina sempre em todo o estado a mais 
completa paz depois de uma lauta refeição; e que as dissensões sociais 
surgem entre os seus membros quando um cão eminente se apodera de 
um grande osso e, das duas uma, ou o reparte depois entre um punha-
do de seguidores, e cai-se assim numa oligarquia, ou o guarda só para 
si, o que redunda numa tirania. O mesmo raciocínio é válido entre eles 
naquelas quezílias que observamos em resultado de andar saída qual-
quer uma das suas fêmeas. Uma vez que o direito de posse é comum 
a todos (sendo impossível atribuir a propriedade seja a quem for em 
caso tão delicado), as invejas e as desconfianças proliferam de tal modo 
que toda a comunidade daquela específica rua se vê reduzida a um es-
tado de guerra declarada, um conflito de todos contra todos, até que 
um qualquer cidadão com mais coragem, determinação ou sorte do que 
os restantes se apodera do prémio e lhe goza as delícias; em resulta-
do disto, naturalmente, pululam os rancores e as invejas e os rosnidos 
contra o cão feliz. Por outro lado, se observarmos qualquer uma destas 
repúblicas envolvidas num conflito contra uma nação estrangeira, seja 
uma guerra de invasão, seja de defesa, verificaremos que o mesmo ra-
ciocínio serve de motivo e de ocasião a uma ou a outra; e que a pobreza 
ou penúria, em maior ou menor grau (quer seja genuína, quer não passe 
de mera convicção pessoal, o que em nada altera o caso), constitui um 
elemento importante, assim como o orgulho, da parte do agressor. 

J
S
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Pois bem, quem quer que se digne pegar nesta ordem de coisas 
e a reduza ou adapte a um estado intelectual ou comunidade do saber 
não tardará a desvendar o principal motivo de desacordo entre os dois 
grandes partidos que neste momento pegaram em armas, e poderá che-
gar a conclusões acertadas acerca dos méritos de uma e de outra cau-
sa. Porém, nem o busílis nem as peripécias desta guerra são assim tão 
fáceis de deslindar; pois esta desavença incendiou-se de tal modo, por 
obra dos espíritos inflamados de ambas as facções, e as reivindicações 
tornaram-se de tal modo exorbitantes, que nenhuma das partes está 
disposta a encarar sequer a menor das cedências. Esta disputa teve o 
seu começo, segundo ouvi relatar a um velho residente nas cercanias, 
por causa de uma pequena parcela de terreno situada num dos dois 
cumes do monte Parnaso; o mais alto e mais amplo destes cumes encon-
trava-se desde tempos imemoriais na posse de um grupo de locatários 
a quem chamavam os Antigos; ao passo que o outro era ocupado pelos 
Modernos. Estes, todavia, desagradados com a sua situação presen-
te, enviaram aos antigos um grupo de embaixadores, queixando-se do 
grande incómodo que sentiam; argumentavam eles que a altura daquela 
eminência do Parnaso obstruía o panorama da região por eles ocupa-
da, sobretudo para oriente; e, portanto, para evitar uma guerra, ofe-
reciam aos antigos a escolha entre duas alternativas, a saber: ou estes 
faziam o obséquio de se retirar, levando os seus haveres, para o cume 
mais baixo, que os modernos teriam todo o prazer em lhes ceder, indo 
ocupar o terreno entretanto deixado vago; ou então os ditos antigos 
dariam autorização aos modernos para virem, munidos de pás e pica-
retas, arrasar o dito monte, rebaixando-o tanto quanto lhes parecesse 
conveniente. A isto responderam os antigos dizendo que não espera-
vam uma mensagem de tal teor, vinda de uma colónia a quem tinham 
permitido, por sua livre e espontânea vontade, estabelecer-se em local 
tão próximo. Declararam ainda, a respeito do terreno onde moravam, 
que eram aborígenes daquele lugar e que, como tal, aventar sequer a 
possibilidade de o abandonarem ou cederem a terceiros era linguagem 
que não conseguiam entender. Que, se a altura do monte que ocupavam 
obstruía a vista aos modernos, nada podiam fazer para solucionar tal 
inconveniente; no entanto, pediam-lhes que ponderassem se esse pre-
juízo (se é que de prejuízo se tratava) não era em grande medida com-
pensado pela sombra e pelo abrigo que aquele cume lhes proporciona-
va. Quanto à possibilidade de arrasarem ou de aplainarem o monte, tal 
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proposta era fruto da loucura ou da ignorância, quer estivessem ou não 
cientes de que aquele flanco do monte era um rochedo em bruto, que 
lhes despedaçaria as ferramentas e quebraria o ânimo, sem por isso so-
frer qualquer dano. Como tal, aconselhavam os modernos a tentarem 
elevar o seu lado do monte, antes sequer de sonharem em deitar abaixo 
o dos antigos; desde já tornavam claro que não só autorizavam tal ten-
tativa como estariam na disposição de nela colaborar com denodo. Os 
modernos rejeitaram tudo isto com grande indignação, continuando 
a insistir numa ou noutra das alternativas anteriores; este diferendo 
degenerou então numa guerra longa e pertinaz, sustentada num dos 
lados pelo denodo, bem como pela coragem de certos líderes e aliados; 
mas, no outro, pela vastidão dos seus efectivos, permitindo-lhes col-
matar todas as derrotas com hordas contínuas de novos recrutas. Nes-
ta refrega, gastaram-se rios inteiros de tinta, e a virulência de ambas 
as facções aumentou desenfreadamente. Pois bem, é preciso tornar 
claro desde já que a tinta é a grande arma de arremesso em todas as 
batalhas dos eruditos, e que, disparados através de um engenho béli-
co chamado pena, jorros infindáveis desta substância são assestados 
sobre o inimigo pelos bravos de cada exército, com a mesma dose de 
destreza e violência de uma refrega entre chocos. O inventor que en-
gendrou este líquido maligno obteve-o misturando dois ingredientes, 
a saber, noz de galha e vitríolo verde; e conferiu-lhe um amargor e um 
carácter venenoso para, em certa medida, estar em harmonia com a 
índole dos combatentes, e também para a acirrar. E assim como os gre-
gos, depois de uma peleja, quando não conseguiam pôr-se de acordo 
acerca do vencedor, tinham por hábito erguer troféus de ambos os la-
dos, com a parte derrotada a dar-se por satisfeita da despesa em que 
incorria, para assim não perder a compostura (um hábito venerável 
e antigo, ultimamente ressuscitado com felizes resultados na arte da 
guerra), também os eruditos, depois de uma disputa acerba e sangren-
ta, erguem de ambos os lados os seus troféus, seja qual for o conten-
dor que fique em desvantagem. Estes troféus têm inscritos em letras 
garrafais os méritos da causa; um relato completo e imparcial da tal 
batalha, e de como a vitória recaiu claramente para o lado da facção 
que os mandou erguer. O mundo conhece-os sob várias designações; a 
saber, disputas, polémicas, breves considerações, respostas, réplicas, 
comentários, reflexões, objecções, refutações. Durante escassos dias 
ficam afixados em todos os lugares públicos, eles próprios ou os seus 
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representantes*, para que os transeuntes os possam contemplar; daí, 
os mais importantes e de maior dimensão acabam por ser levados para 
certos armazéns a que chamam bibliotecas, onde permanecem num 
recinto que lhes é especialmente destinado, começando então a mere-
cer a designação de livros de controvérsias. 

* As suas folhas de rosto. [A época, as folhas de rosto de livros e panfletos eram usadas mui-
tas vezes como cartazes para publicitar novas edições.] 

Nestes livros encontra-se maravilhosamente inculcado e pre-
servado o espírito de cada guerreiro enquanto ele permanece entre os 
vivos; e, após a sua morte, a alma dele transmigra até ali para inspirar 
aquelas páginas. Esta é, pelo menos, a opinião mais comum; parece-
-me, porém, que nas bibliotecas acontece o mesmo que noutros ce-
mitérios, onde alguns filósofos afirmam que um certo espírito, a que 
chamam brutum hominis4, paira sobre o monumento até o corpo se de-
compor e se converter em pó ou ser pasto dos vermes, para então se 
eclipsar ou dissolver; da mesma forma, podemos afirmar, um espírito 
agitado assombra todos os livros, até que a poeira ou os vermes deles 
se apoderem e os destruam; o que nalguns casos pode levar somente 
escassos dias, mas noutros bem mais; e, portanto, os livros de contro-
vérsias, sendo assombrados pelos espíritos mais turbulentos de todos, 
sempre foram confinados a divisões separadas dos restantes; e, rece-
ando a ocorrência de actos de violência mútua entre estes volumes, os 
nossos antepassados sempre acharam mais prudente prendê-los com 
fortes correntes de ferro, obrigando-os a manter assim a paz. Esta in-
venção teve na sua génese o seguinte acontecimento: quando as obras 
de Escoto vieram a público pela primeira vez, logo as levaram para 
uma certa biblioteca e lhes designaram aposentos próprios; porém, 
mal ali se instalou, este autor foi visitar o seu mestre, Aristóteles; e 
ali ambos se concertaram para agarrar Platão à viva força e o expul-
sar da sua antiga morada entre os grandes talentos, onde ele residira 
pacatamente ao longo de quase oitocentos anos. A tentativa foi bem-
-sucedida, e os dois usurpadores reinaram desde então em seu lugar; 
porém, para evitar que de futuro a paz sofresse perturbações, decre-
tou-se que todas as obras de polemistas cujo peso e a dimensão assim o 
justificassem deveriam ter a prendê-las uma corrente. 

4) A parte pesada e corpórea do homem. 

Através deste expediente teria sido certamente possível pre-
servar a tranquilidade e a ordem pública nas bibliotecas, não fora uma 
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nova estirpe de livros controversos ter surgido em anos recentes, im-
buída de um espírito mais pernicioso, fruto da guerra atrás mencionada 
entre os eruditos por causa do cume mais alto do Parnaso. 

Quando estes livros foram pela primeira vez acolhidos nas bi-
bliotecas públicas, recordo-me de ter comunicado, em diversas ocasi-
ões, a várias pessoas interessadas, a minha certeza de que eles causa-
riam tumultos onde quer que chegassem, a não ser que quem de direito 
tomasse mil precauções; e, neste sentido, aconselhei que os campeões 
de uma e de outra facções fossem emparelhados, ou mesclados de outro 
modo, para que, à semelhança da mistura de venenos contrários, a sua 
natureza maligna pudesse esgotar-se no contacto mútuo. Tudo indica 
que as minhas profecias nada tinham de estulto, assim como os meus 
conselhos; porquanto foi o facto de ninguém ter cuidado de tomar tais 
precauções que suscitou a terrível contenda que teve lugar na passa-
da sexta-feira entre os livros antigos e modernos na biblioteca régia. 
Pois bem, uma vez que todos sem excepção falam desta batalha, e que 
o público anseia por informações acerca dos pormenores do sucedido, 
eu, possuidor de todas as qualificações exigidas a um historiador, e não 
sendo adepto de nenhuma das partes envolvidas, decidi ceder à impor-
tuna insistência dos meus amigos, vertendo nestas páginas um relato 
completo e imparcial dos acontecimentos. 

O guardião da biblioteca régia*, pessoa de grande valor, mas 
principalmente renomado pela sua humanidade, mostrara-se um feroz 
campeão dos modernos; e, numa refrega travada no Parnaso, jurara 
derrubar com as suas próprias mãos dois chefes antigos5, que guarda-
vam um pequeno desfiladeiro nos fraguedos superiores; porém, ao ten-
tar trepar a encosta, viu-se cruelmente embaraçado pelo seu malfadado 
peso e pela sua tendência a propender para o próprio centro; um traço 
a que os elementos do partido moderno são extremamente atreitos; 
porquanto, sendo levianos, possuem, quando se trata de tecer especu-
lações, uma maravilhosa agilidade, e não concebem cumes que a sua 
ligeireza não possa conquistar; porém, reduzidos à prática, descobrem 
uma pressão colossal a oprimir-lhes o traseiro e os calcanhares. Tendo 
assim fracassado no seu propósito, o desiludido campeão votou aos an-
tigos um rancor cruel; presentear os livros dos adversários destes com 
inúmeras demonstrações de simpatia, alojando-os nos mais agradáveis 
aposentos, eis o modo por ele achado de dar largas a este ódio; ao mes-
mo tempo, todo e qualquer livro que tivesse a ousadia de se declarar 
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paladino dos antigos via-se sepultado vivo num recanto obscuro, e 
ameaçado, caso incorresse no menor desagrado, de expulsão sumária. 
Além disso, por volta desta época verificou-se uma bizarra confusão na 
arrumação de todos os livros da biblioteca; várias razões foram aduzi-
das para explicar esta ocorrência. Alguns imputavam-na a um grande 
montículo de poeira erudita, que um vento perverso, soprando-a de 
uma estante de modernos, lançou para os olhos do guardião. Outros 
afirmavam que ele gostava de catar os vermes aos escolásticos e de os 
engolir frescos, em jejum; e que, em resultado disso, alguns lhe caíram 
na figadeira e outros lhe treparam à cabeça, para grande transtorno de 
ambas. Outros ainda, por fim, declaravam que, tendo deambulado em 
demasia pelo escuro da biblioteca, ele perdera por completo o sentido 
da orientação dentro daquelas salas; e que, portanto, ao repor os livros 
nas estantes, facilmente se enganava, pespegando Des Cartes ao lado 
de Aristóteles; o pobre Platão vira-se entalado entre Hobbes e os Sete 
Sábios, e Virgílio estava cercado por Dryden, de um lado, e Withers6, 
do outro. 

5) Estes dois «chefes» são Fálaris e Esopo, que Temple escolhera como alvo de encómios 
especiais e que Bentley demonstrara serem posteriores à época clássica. 

* O venerável Mr. Boyle, no prefácio à sua edição das epístolas de Fálaris, afirma que o bi-
bliotecário [o doutor Bentley] lhe recusou acesso a um manuscrito, «pro solita humanitate 
sua» [»com a cortesia/humanidade que o distingue»]. 

6) Os Sete Sábios era o nome dado a sete filósofos da Grécia Antiga: Tales de Mileto, Pítaco, 
Bias, Cleóbulo, Míson, Quílon e Sólon. O grande poeta John dryden (1631-1700) era primo 
afastado de Swift e terá feito um célebre comentário («Primo Swift, poeta nunca serás») que 
este nunca lhe perdoou, presenteando-o nas suas obras com ataques especialmente ácidos. 
George Wither (1588-1667) foi um poeta e panfletário puritano (Swift grafa-lhe o apelido 
com um pequeno erro, tal como já sucedera acima no caso de descartes). 

Entretanto, os livros que advogavam a causa dos modernos es-
colheram um dos seus para percorrer toda a biblioteca, examinar os 
efectivos e a força do seu partido e concertar a sua estratégia. Este 
mensageiro desempenhou esta função com grande diligência, e trouxe 
consigo uma lista das suas tropas, cinquenta mil efectivos ao todo, con-
sistindo essencialmente em cavalaria ligeira, infantaria pesada e mer-
cenários; ainda assim, os infantes estavam, na generalidade dos casos, 
mal armados e pior vestidos; os cavalos eram corpulentos, mas extre-
mamente mal aparelhados e sem ânimo; alguns, porém, mercadejando 
junto dos antigos, tinham conseguido equipar-se menos mal. 

Estavam as coisas nesta agitação quando a discórdia se incendiou 
definitivamente; trocaram-se palavras iradas entre as duas partes, e os 
rancores cresceram a olhos vistos. Neste ponto, um antigo de hábitos so-
litários, espremido numa estante inteira de modernos, ofereceu os seus 
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préstimos com lealdade para dirimir a questão e propôs-se demonstrar, 
com argumentos incontestáveis, que cabia aos seus congéneres a priori-
dade, devido à sua longa permanência neste mundo e tendo em conta a 
sua prudência, antiguidade e, acima de tudo, os seus grandes méritos, 
por comparação com os modernos. Estes, porém, refutaram tais pre-
missas, e pareceram muito admirados ante o facto de os antigos insisti-
rem na sua pretensa antiguidade, quando saltava à vista (caso teimassem 
no assunto) que os modernos eram, de longe, os mais antigos dos dois*. 
Quanto a quaisquer favores que devessem aos antigos, renunciavam a to-
dos eles. Chegou ao nosso conhecimento, é certo, disseram, que alguns 
elementos do nosso partido caíram na mesquinhez de buscarem em vós 
a sua subsistência; mas os restantes, em número infinitamente maior (e 
sobretudo nós, franceses e ingleses), evitámos cuidadosamente seguir 
exemplo tão reles, a tal ponto que, até ao momento presente, nem seis 
palavras havíamos trocado convosco. Pois os nossos cavalos são da nos-
sa criação, as nossas armas forjadas por nossas mãos e as nossas vestes 
por nós talhadas e costuradas. Platão encontrava-se, por mero acaso, na 
estante ao lado, e, ao ver que aqueles que assim falavam exibiam a pobre 
figura acima referida, montados em pilecas magras e alquebradas, com 
armas de madeira podre, revestidos de armaduras enferrujadas e, por 
baixo, nada senão andrajos, riu-se em voz alta e, ao seu jeito prazentei-
ro, praguejou, exclamando que, por D..., não lhe custava a crer. 

* de acordo com o moderno paradoxo. [Antiquitas sculi juventus mundi, na formulação de 
Francis Bacon (1561-1626), isto é, o mundo é mais antigo na era moderna do que o era na 
antiguidade, já que muitos mais anos decorreram entretanto.] 

Pois bem, os modernos não haviam levado a cabo os seus últimos 
preparativos com discrição suficiente para escaparem à atenção do ini-
migo. Com efeito, os paladinos que haviam iniciado a contenda, come-
çando por trazer a terreiro a questão da precedência, falaram em tão 
altas vozes da vontade que tinham de travar batalha, que Sir William 
Temple acabou por ouvi-los, e do que ouviu logo deu conta aos antigos; 
estes reuniram sem demora as suas tropas dispersas, decidindo-se a 
agir na defensiva; neste ponto, vários modernos optaram por juntar-se 
ao partido deles, entre os quais o próprio Temple. Este Temple, tendo 
sido educado entre os antigos e com eles tendo convivido longamente, 
era, de todos os modernos, o que eles mais favoreciam, e tornou-se o 
seu maior campeão. 

Estavam as coisas neste pé quando teve lugar um acidente de per-
curso. Deve dizer-se que, no canto mais elevado de uma ampla janela, 
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morava uma certa aranha, inchada até mais não à conta da ruína de um 
contingente infinito de moscas, cujos despojos jaziam dispersos diante 
dos portões do seu palácio, quais ossadas humanas diante da caverna 
de algum gigante. As alamedas de acesso à sua fortaleza encontravam-
-se guardadas por barreiras e paliçadas, todas erguidas segundo os mo-
dernos preceitos das fortificações. Depois de atravessar vários pátios, 
chegava-se ao centro, onde se podia divisar o condestável em pessoa 
nos seus aposentos, dotados de janelas deitando para cada alameda, 
bem como de poternas para poder fazer surtidas em qualquer oca-
sião, tanto para depredações como para defesa. Nesta mansão residia 
a criatura desde há algum tempo no sossego e na abundância, sem que 
adviesse perigo para a sua pessoa das andorinhas lá do alto, nem risco 
para o seu palácio das vassouras cá de baixo; a fortuna achou então por 
bem conduzir àquelas partes uma abelha errante, que, sentindo espi-
caçada a curiosidade por uma vidraça partida que ali divisou, logo a 
transpôs; e, uma vez no interior, deambulando algum tempo, acabou 
por pousar sobre uma das muralhas exteriores da cidadela da aranha; 
o edifício, cedendo ao peso excessivo, aluiu até às próprias fundações. 
Por três vezes a abelha tentou forçar a passagem, por três vezes o cen-
tro estremeceu. A aranha no interior, sentindo a tremenda convulsão, 
julgou a princípio que a natureza caminhava para a sua dissolução 
derradeira; ou então que Belzebu, com todas as suas legiões, chegara 
para vingar a morte de largos milhares dos seus súbditos, que aquele 
inimigo matara e devorara. Todavia, ao fim de um certo tempo, aca-
bou por se resolver galhardamente a sair a terreiro e a entregar a alma 
ao Criador. Entretanto, a abelha libertara-se de apuros e, pousada em 
segurança a certa distância, dedicava-se a limpar as asas e a libertá-las 
dos restos esfrangalhados da teia. Já então a aranha se aventurara para 
o exterior, e, remirando as fendas, as ruínas e as delapidações da sua 
fortaleza, por pouco não ficou completamente desnorteada; em rom-
pantes de fúria, praguejava como louca, e inchou até estar prestes a 
rebentar. Por fim, lobrigando a abelha, não tardou a atribuir ao suce-
dido a devida causa (já que ambas se conheciam vagamente de vista), 
e logo soltou: Diabos te levem, filha de uma grande rascoeira bêbeda; 
foste tu, sem tom nem som, que causaste estes estragos que aqui vejo? 
Não sabias ver por onde andavas, e um raio te partisse? Achas que eu 
não tenho mais que fazer (ora bolas, catrâmbias) do que consertar e 
reparar as avarias desse teu traseiro canhestro? — Belas palavras, ami-
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ga, replicou a abelha (que já se alindara e estava agora na disposição de 
gracejar); juro por tudo quanto é sagrado não tornar a acercar-me da 
tua guarida; nunca em minha vida me achara em tal camisa-de-onze-
-varas. — Tratante, replicou a aranha, não fora uma antiga tradição da 
nossa família, que não desejo quebrar, de nunca abandonar a morada 
para acometer um inimigo, logo verias se eu não te ensinava a ter boas 
maneiras. — Peço-te que sejas paciente, retorquiu a abelha, ou arriscas-
-te a exaurir o teu alento, e, pelo que vejo, muita falta te fará, para po-
deres reparar a tua casa. — Miserável, miserável, tornou a aranha, estou 
em crer que devias mostrar mais respeito por uma pessoa que o mundo 
inteiro considera ser-te superior em todos os aspectos. — Por minha fé, 
exclamou a abelha, tal comparação não passa de um bom gracejo; e far-
-me-ás um grande favor dando-me a conhecer as razões que o mundo 
inteiro aduz para dirimir disputa tão promissora. Ante isto, a aranha, 
tendo inchado o corpo até alcançar as dimensões e adoptar a postura de 
um combatente, começou a expor a sua argumentação num verdadeiro 
espírito de controvérsia, decidida a mostrar-se denodadamente inju-
riosa e irada ao vincar as suas razões, sem a menor consideração pelas 
respostas ou objecções da parte oposta; e totalmente prevenida contra 
toda e qualquer tentativa de persuasão. 

Sem que eu digne rebaixar-me, disse, pela comparação com tal 
velhaca, diz-me cá: Quem és tu senão uma vagabunda sem casa nem lar, 
sem propriedade nem herança? Nascida sem nada a que possas chamar 
teu, exceptuando um par de asas e uma gaita-de-foles para zumbir? O 
teu modo de vida é um saque universal dos recursos da natureza; és um 
flibusteiro que pilha campos e jardins; um ladrão inveterado, que tão 
depressa rouba uma urtiga como uma violeta. Ao passo que eu sou um 
animal doméstico, provido de um suprimento inesgotável e inato que 
de mim mesma brota. Este vasto castelo (para atestar os meus progres-
sos nas matemáticas7) foi inteiramente erguido pelas minhas próprias 
mãos, e os materiais totalmente extraídos da minha pessoa. 

7) A aranha, representante dos modernos, advoga a excelência das ciências modernas, em 
tudo superiores ao saber antigo. 

Fico feliz, respondeu a abelha, ao ouvir-te reconhecer que, pelo 
menos, foi por meios honestos que entrei na posse das minhas asas e da 
minha voz; deste modo, ao que parece, é somente ao Céu que devo agra-
decer pelo meu voo e pela minha música; e a Providência nunca me te-
ria presenteado com dois dons deste quilate se não os tivesse destinado 
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para os mais nobres propósitos. É certo que visito todas as flores e coro-
las dos campos e dos jardins; mas tudo o que ali colho serve depois para 
me enriquecer, sem o menor dano para a beleza, a fragrância ou o sabor 
dessas inflorescências. Já quanto ao teu talento para a arquitectura e ou-
tras matemáticas, pouco tenho a dizer; na construção desse teu edifício 
é bem possível que tenhas empregado, tanto quanto me é dado saber, 
muito esforço e muito método; todavia, tal como a amarga experiência 
acaba de nos demonstrar a ambas, não há como negar que os materiais 
de pouco valem; e espero que doravante tomes precauções e tenhas em 
conta a longevidade e a solidez, a par do método e da arte. Vanglorias-
-te, aliás, de nada deveres a qualquer outra criatura, extraindo e tecendo 
tudo do teu seio; o que equivale a dizer, caso possamos julgar o líqui-
do contido no vaso por aquilo que dele jorra, que albergas no peito uma 
abundante provisão de imundície e de veneno; e embora de modo al-
gum eu pretenda menosprezar ou ridicularizar a tua reserva genuína de 
ambos, não me parece plausível que, para acréscimo de uma e de outra 
dessas substâncias, possas dispensar um pequeno auxílio de terceiros. 
A tua porção inerente de imundície não se priva de adquirir nova subs-
tância, atraindo o pó varrido dos soalhos; e cada insecto te fornece uma 
dose de veneno para destruíres o seguinte. De modo que, em suma, a 
questão se resume a isto: qual dos dois seres é o mais nobre, aquele que, 
pela contemplação ociosa de escassas polegadas em volta, por uma vai-
dade e uma presunção incomensuráveis, alimentando-se e gerando em 
si novas substâncias, tudo converte em excremento e em veneno, nada 
produzindo além de peçonha para moscas e uma teia; ou aquele que, 
percorrendo todos os lugares, graças a longas buscas, muito estudo, ar-
gúcia genuína e a destrinça das coisas, traz para casa mel e cera? 

Esta disputa desenrolou-se com tal intensidade, clamor e ardência, 
que as duas facções de livros em armas, postadas mais abaixo, ficaram 
silenciosas um certo tempo, aguardando com expectativa o resultado da 
querela; a qual não ficou muito tempo indecisa, pois a abelha, impaciente 
ante tal perda de tempo, voou direita a um canteiro de rosas, sem esperar 
pela réplica, e deixou a aranha ali parada, qual orador que, tendo medita-
do na resposta, está prestes a verter uma torrente de palavras. 

Eis que, nesta ocorrência, Esopo foi o primeiro a romper o silên-
cio. Em tempos recentes, o bibliotecário, por um estranho efeito da sua 
humanidade, tratara-o com modos bárbaros, arrancando-lhe o frontis-
pício, mutilando-lhe sem piedade metade das páginas e acorrentando-o 



202

no meio de uma estante de modernos. Aí, tendo em breve percebido 
o ardor que a querela muito provavelmente iria atingir, Esopo lançou 
mão de todos os seus artifícios, tomando mil e uma formas diferentes. 
Por fim, com a aparência pedida de empréstimo a um burro, o bibliote-
cário confundiu-o com um moderno; por este meio, Esopo teve tempo 
e oportunidade de escapar para junto dos antigos, no preciso momento 
em que a aranha e a abelha iniciavam a sua altercação; tomado de in-
tenso prazer, prestou atenção a esta troca de palavras e, quando o lití-
gio terminou, asseverou alto e bom som que em toda a sua vida nunca 
presenciara dois casos tão concomitantes e comparáveis entre si como 
o que tivera lugar na janela e o que sucedia nas estantes. Os litigantes, 
disse, conduziram admiravelmente a disputa entre ambos, levaram às 
últimas consequências tudo o que pode ser declarado por uma e outra 
partes e esgotaram a substância de todos os argumentos pró e contra. 
Basta-nos adaptar os raciocínios de cada qual à querela presente, com-
parar em seguida os trabalhos e os frutos de um e de outro, tal como a 
abelha os aduziu com tanta erudição, e veremos que a conclusão se apli-
ca, simples e nítida, aos modernos e a nós. Senão vejamos, meus senho-
res, haverá coisa mais moderna do que a aranha nos seus ares, nos seus 
ademanes e nos seus paradoxos? Ela elogia-se, e no vosso interesse, 
seus congéneres, vangloria-se do seu suprimento inesgotável e inato e 
do seu vasto génio; afirma que tece e cospe matérias que de si mesma 
brotam, recusando-se a reconhecer qualquer assistência do exterior ou 
dívida para com terceiros. Em seguida, exibe-nos o seu grande talento 
na arquitectura e o seu progresso nas matemáticas. A tudo isto, a abe-
lha, qual advogada ao serviço da nossa causa, replica sem rebuços que, 
caso nos seja dado avaliar o génio preclaro ou as grandes invenções dos 
modernos com base naquilo que eles produziram, dificilmente podere-
mos deixar de sorrir quando os vemos gabarem-se de um ou de outras. 
Cada qual pode erguer os seus projectos com quanto método e perícia 
lhe aprouver; todavia, caso as matérias-primas não passem de imun-
dície, segregada pelas próprias vísceras (as entranhas dos modernos 
cérebros), o edifício redundará numa mera teia de aranha; cuja longa 
duração, assim como sucede com todas estas teias, poderemos imputar 
ao facto de ficarem esquecidas ou ignoradas ou escondidas num canto. 
Quanto a mais algum talento genuíno de que os modernos se possam 
gabar, não me ocorre nenhum; a menos que seja uma propensão facun-
da para a polémica e a sátira, cuja natureza e substância em muito se 
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assemelham às do veneno da aranha; veia esta que, por muito que eles 
afirmem segregar totalmente do próprio seio, é afinal apurada pelas 
mesmas artes, ou seja, a predação sobre os insectos e a vérmina da sua 
época. Quanto a nós, os antigos, contentamo-nos, à imagem da abelha, 
em nada reivindicar de nosso além das nossas asas e da nossa voz; que é 
como quem diz, os nossos voos e a nossa linguagem. Já quanto ao resto, 
o que quer que possuamos de nosso foi por nós alcançado graças a uma 
infinita labuta e procura, percorrendo todos os recantos da natureza; a 
diferença é que, ao invés de imundícies e veneno, preferimos encher as 
nossas colmeias de mel e de cera; provendo assim a humanidade com as 
duas coisas mais nobres que existem, isto é, o doce sabor e a luz. 

É grande maravilha imaginar o tumulto suscitado entre os livros 
quando Esopo deu por concluída esta sua longa dissertação: ambos os 
partidos se sentiram acicatados, e a animosidade mútua cresceu tão re-
pentinamente que um e outro decidiram que chegara a hora de travar 
batalha. De imediato, os dois corpos principais de tropas retiraram, 
tendo à cabeça os seus vários estandartes, para os recantos mais afas-
tados da biblioteca, e ali encetaram conluios e consultas acerca da pre-
sente emergência. Os modernos debatiam com ardor a escolha dos seus 
chefes; e somente o medo que os seus inimigos lhes inspiravam os pôde 
impedir de se digladiarem nesta ocasião. A dissensão era maior entre 
os cavaleiros, pois ali não havia soldado raso que não se julgasse digno 
do mais alto comando, desde Tasso a Milton, passando por Dryden e 
Withers. A cavalaria ligeira era comandada por Cowley e Despreaux. 
Depois vinham os archeiros, encabeçados pelos seus valorosos chefes, 
Des Cartes, Gassendi e Hobbes8; cuja força era tal que conseguiam 
disparar as suas flechas para além da atmosfera, sem que estas nunca 
mais tombassem, antes se convertendo, como a de Evandro, em mete-
oros; ou, à imagem da bala de canhão, em estrelas. Paracelso trouxe das 
montanhas nevadas da Récia um esquadrão de lançadores de bombas 
fétidas. Seguia-se um vasto contingente de dragões, oriundos de di-
versas nações e países, sob a chefia de Harvey9, seu grande agá; alguns 
armados com gadanhas, as armas da morte; outros com lanças e longas 
facas, todas embebidas em veneno; outros ainda disparavam balas de 
uma natureza extremamente maligna e empregavam pólvora branca, 
que matava infalivelmente sem estampido. Viam-se ainda vários regi-
mentos de infantaria pesada, todos compostos de mercenários, sob os 
estandartes de Guicciardini, Davila, Polydore Virgil, Buchanan, Ma-
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riana, Camden e ainda outros10. Os engenheiros tinham a comandá-los 
Regiomontano e Wilkins11. O resto era uma chusma confusa chefiada 
por Escoto, S. Tomás de Aquino e Bellarmino12; de colossal corpulên-
cia e estatura, mas desprovidos de armas, de coragem ou de disciplina. 
Em último lugar vinham multidões infinitas de calones, uma turbamulta 
caótica conduzida por L’Estrange13; velhacos e farroupilhas que se-
guem o exército tendo como fito somente a pilhagem, todos sem man-
to* que os cobrisse. 

8) Swift distingue a cavalaria pesada, isto é, os poetas épicos, da cavalaria ligeira, ou seja, 
os poetas líricos. Neste último grupo contam-se Abraham Cowley (1618-1667) e o francês 
despreaux, mais conhecido por Nicolas Boileau (1636-1711). Os archeiros são os filósofos, 
em cujas fileiras, a par de outros vultos bem conhecidos, surge o matemático e filósofo fran-
cês Pierre Gassendi (1592-1655). 

9) Os dragões são os escritores de ciências médicas, chefiados por William Harvey (1578-
1657), o médico inglês que descobriu o princípio da circulação sanguínea. Refira-se, por 
curiosidade, que «agá» era o título atribuído no Império Otomano ao comandante dos janízaros. 

10) Os mercenários são os historiadores, a saber: o italiano Francesco Guicciardini (1483-
1540), o também italiano Enrico Caterino davila (1576-1631), Polydore Vergil (1470-1555), 
nascido em Itália mas residente em Inglaterra, o poeta e historiador escocês George Bu-
chanan (1506-1582), O espanhol Juan de Mariana (1537-1624) e o inglês William Camden 
(1551-1623). 

11) Johann Müller, apelidado Regiomontano (1436-1476), foi um grande matemático e as-
trónomo alemão, a cuja obra os portugueses terão tido acesso na época do infante d. Henri-
que, contribuindo para o avanço dos descobrimentos. John Wilkins (1614-1672) foi um dos 
fundadores da Royal Society. 

12) Roberto Bellarmino (1542-1621), cardeal e teólogo jesuíta italiano. 

13) Swift ataca aqui a casta dos plumitivos a soldo, como Sir Roger L’Estrange (1616-1704), 
jornalista inglês. Os calones eram lacaios dos soldados nos exércitos romanos. 

* Trata-se de panfletos, sem encadernação nem capa. 

O exército dos antigos era bem menos numeroso; Homero co-
mandava a cavalaria, e Píndaro a cavalaria ligeira; Euclides era o chefe 
dos engenheiros; Platão e Aristóteles comandavam os archeiros; Heró-
doto e Tito Lívio, a infantaria; Hipócrates, os dragões; os aliados, sob 
o comando de Vossius14 e de Temple, seguiam na retaguarda.

14) Isaac Vossius (1618-1689), erudito holandês cuja obra Swift admirava.  
E assim, quando todas as circunstâncias propendiam para uma 

batalha decisiva, a Fama, que frequentava amiúde a biblioteca régia, 
e dispunha até de um aposento que lhe estava destinado no edifício, 
voou para as alturas ao encontro de Júpiter, a quem fez um relato fiel 
de tudo o que sucedera entre as duas facções, cá em baixo; porquanto 
entre os deuses ela nunca falta à verdade. Jove, muito preocupado, con-
voca um concílio, a ter lugar na Via Láctea. Reunido o senado, expõe 
o motivo que o levou a chamar a si as divindades; uma sangrenta ba-
talha iminente entre dois formidáveis exércitos de criaturas antigas e 
modernas, chamadas livros, cujo resultado afectaria sobremaneira os 
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celestiais interesses. Momo, patrono dos modernos, fez um excelente 
discurso a favor destes, a que respondeu Palas, protectora dos antigos. 
A assembleia mostrou-se dividida nos seus afectos; foi então que Júpi-
ter ordenou que abrissem diante de si o livro dos fados. Num instante, 
Mercúrio trouxe três grandes in-fólios, contendo a memória de todas 
as coisas passadas, presentes e futuras. Os fechos eram de prata doura-
da, as capas de marroquim celestial, e o papel tão delicado que aqui na 
terra quase o tomariam por velino. Júpiter, tendo lido silenciosamente 
o decreto, recusou comunicar a decisão fosse a quem fosse, e acabou 
por fechar o livro. 

Diante das portas desta assembleia, do lado de fora, aguardava 
um grande número de deuses ligeiros e ágeis, serviçais de Júpiter; são 
os instrumentos de que ele se serve para lidar com todos os assuntos 
que ocorrem na terra. Viajam em caravana, mais ou menos juntos, e 
estão presos uns aos outros, dir-se-ia uma fiada de escravos das galés, 
por uma corrente leve que vai ligar-se ao dedo grande do pé de Júpi-
ter; e, contudo, ao receberem ou transmitirem uma mensagem, nunca 
podem aproximar-se além do degrau mais baixo do divino trono, e ali 
Jove e os seus servos trocam sussurros por meio de um grande tronco 
oco. A estas deidades chamam os simples mortais acidentes ou aconte-
cimentos; os deuses, porém, chamam-lhes causas secundárias. Tendo 
Júpiter transmitido a sua mensagem a um certo número destas divin-
dades, estas voaram de imediato até ao pináculo da real biblioteca e, 
tendo trocado impressões durante alguns minutos, entraram sem ser 
vistas e dispuseram os contendores de acordo com as ordens recebidas. 

Entretanto, Momo, temendo o pior, e recordando uma antiga 
profecia que não augurava nada de bom para os seus filhos, os moder-
nos, dirigiu o seu voo para a região onde residia uma deidade malig-
na chamada Crítica. Ela morava no alto de uma montanha nevada, na 
Nova Zembla; ali foi Momo encontrá-la no seu covil, reclinada sobre 
os despojos de inúmeros volumes, meio devorados. Ao seu lado direito 
sentava-se o Orgulho, seu pai e marido, a adorná-la com pedaços de pa-
pel que ele mesmo rasgara; à sua esquerda, a Ignorância, sua mãe, cega 
da idade. Encontrava-se ali a Opinião, sua irmã, de pé ligeiro, olhos 
vendados, e muito teimosa, todavia frívola e perpetuamente volúvel. 
Em volta dela brincavam os filhos, Ruído e Insolência, Estupidez e 
Vaidade, Dogmatismo, Pedantismo e Rudeza. A própria deusa pos-
suía garras aceradas como as de um gato; a face, as orelhas e a voz asse-
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melhavam-se às de um asno; faltavam-lhe os dentes, há muito caídos, e 
tinha os olhos voltados para dentro, como se apenas a si mesma se con-
templasse; o seu alimento era o excesso do seu próprio fel; a vesícula 
biliar, de tão grande, assemelhava-se a um úbere de primeira ordem; e 
nem sequer lhe faltavam excrescências em forma de tetas, que uma ma-
tilha de monstros horrendos sugava avidamente; e, coisa assombrosa 
de imaginar, a porção de fel aumentava mais depressa do que o mamar 
conseguia diminuí-la. Deusa, disse Momo, como podes permanecer 
aqui sentada, assim ociosa, enquanto os nossos devotos adoradores, os 
modernos, estão neste preciso instante a encetar uma cruel batalha, e 
talvez agora mesmo tenham já tombado sob as espadas dos inimigos? 
Quem, doravante, irá celebrar sacrifícios ou erguer altares em nossa 
homenagem? Apressa-te, pois, até à britânica ilha, e, se te for possí-
vel, salva-os da destruição; enquanto isso, eu criarei dissensões entre 
os deuses, conquistando-os para o nosso partido. 

Tendo falado deste modo, Momo não ficou à espera da resposta, 
antes deixou a deusa entregue ao seu próprio despeito. Eis que ela se 
ergueu, tomada de fúria, e, como é da praxe em tais ocasiões, lançou-
-se num solilóquio. Sou eu (disse) que confiro a sabedoria aos petizes 
e aos idiotas; graças a mim, os filhos tornam-se mais sábios do que 
os pais, os elegantes tornam-se políticos, e os colegiais, árbitros em 
matéria filosófica; graças a mim, os sofistas debatem e extraem con-
clusões em domínios impenetráveis do saber; e os gracejadores dos 
botequins, instigados por mim, são capazes de corrigir o estilo de um 
autor e de pôr a nu os seus erros mais insignificantes, sem compreen-
derem uma só sílaba da sua escrita ou da sua linguagem; graças a mim, 
os jovens estultos dissipam o seu bom senso, tal como fazem ao seu 
património, antes mesmo de lhes chegar às mãos. Fui eu quem depus 
a subtileza e o conhecimento, que antes exerciam o seu império sobre 
a poesia, e me apressei a ocupar-lhes o lugar. Será que um punhado de 
presunçosos da época antiga se atreverá a fazer-me frente? — Vinde, 
pois, meus velhos pais, e vós, queridos filhos, e tu, formosa irmã; su-
bamos para o meu carro e apressemo-nos a prestar auxílio aos nossos 
devotos modernos, que neste momento nos dedicam uma hecatombe, 
tal como me é dado perceber graças ao aprazível aroma que daquela 
parte me chega às narinas. 

Tendo subido para o carro, que era puxado por gansos domésti-
cos, a deusa, acompanhada pelo seu séquito, sobrevoou regiões infini-
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tas, derramando a sua influência nos lugares próprios, até que, por fim, 
alcançou a sua amada ilha da Grã-Bretanha; porém, enquanto pairava 
acima da grande metrópole insular, que bênçãos não deixou cair sobre 
os seus seminários de Gresham e de Covent-Garden15! Por fim, ei-la 
que chegou à fatal planura da biblioteca de St. James, no preciso instan-
te em que os dois exércitos se preparavam para terçar armas; entrando 
com todo o seu cortejo sem ser vista, e indo pousar sobre uma estante, 
agora deserta, mas outrora habitada por uma colónia de eruditos, ali se 
ficou algum tempo a observar a postura de ambas as hostes.

15) Gresham College era a sede da Royal Society, alvo das sátiras constantes de Swift, sem-
pre pronto a ridicularizar a pesquisa científica moderna; em Covent Garden abundavam os 
botequins onde se reuniam os espirituosos. 

Neste ponto, todavia, os ternos cuidados de mãe começaram a 
ocupar-lhe os pensamentos e a pulsar-lhe no peito; é que, à cabeça de 
uma coluna de archeiros modernos, ela divisou o seu filho, Wotton, 
a quem as Parcas tinham atribuído um fio bem curto. Wotton era um 
jovem herói, que um pai desconhecido de raça mortal gerara, trocan-
do secretas carícias com esta deusa. Era o filho mais querido daquela 
mãe, e ela decidiu ir ao encontro dele e dar-lhe conforto. Antes, porém, 
segundo o velho e proveitoso costume das divindades, logo tratou de 
alterar a sua forma, receosa de que o carácter divino do seu semblan-
te pudesse ofuscar-lhe a vista mortal e sobrecarregar-lhe o resto dos 
sentidos. Assim, reduziu a sua pessoa ao formato in-oitavo; o corpo 
tornou-se-lhe alvo e árido, e tão seco que se dividiu em parcelas; as par-
tes duras converteram-se em cartão, as moles em papel; e, sobre este, 
os progenitores e os filhos derramaram então habilidosamente um suco 
negro, ou cozimento de noz de galha e fuligem, sob a forma de letras; 
o rosto, a voz e a bolsa da bílis conservaram a sua forma primitiva; e 
aquilo que era antes um revestimento de pele continuou a sê-lo. Com 
esta aparência, ela marchou então ao encontro dos modernos, indis-
tinguível, em forma e indumentária, do sublime Bentley, o amigo mais 
querido de Wotton. Caro Wotton, disse a deusa, queres explicar-me 
porque é que as nossas tropas para aqui estão, ociosas, dissipando o 
seu vigor e perdendo esta oportunidade de acometer o inimigo? Avan-
te, apressemo-nos ao encontro dos nossos generais, aconselhemo-los 
a que dêem de imediato a ordem para atacar. E, tendo falado deste 
modo, pegou no mais feio dos seus monstros, empanturrado com o fel 
que dela emanava, e lançou-o invisivelmente para dentro da boca de 
Wotton. O monstro, subindo de imediato à cabeça deste, fez-lhe saltar 



208

das órbitas os globos oculares, conferiu-lhe uma expressão distorcida 
e desarranjou-lhe o miolo, pelo menos em parte. Em seguida, a deusa 
ordenou discretamente a dois dos seus amados rebentos, Estupidez e 
Rudeza, que o auxiliassem com a maior diligência em todos os recon-
tros. Tendo-o equipado desta forma, desapareceu então numa neblina, 
e o herói apercebeu-se de que se tratava da deusa sua mãe. 

Chegada a hora destinada pelos fados, a refrega começou; e, neste 
ponto, antes de me atrever a lançar-me numa descrição particular, cabe-
-me aqui, à imagem e semelhança de outros autores, implorar que me se-
jam concedidas mil línguas, e outras tantas bocas, e mãos, e penas, que, 
todas elas, seriam escassas para levar a cabo tarefa tão imensa. Ó tu, 
deusa que presides à história, diz-nos quem primeiro avançou no cam-
po de batalha! Paracelso, à testa dos seus dragões, avistando Galeno na 
ala adversa, arremessou o seu dardo com força hercúlea, dardo este que 
o bravo antigo recebeu no escudo, quebrando-se-lhe a ponta na segunda 
folha metálica .....................................................................................
........................................................................................................... 
Hic pauca ............................................................................................ 
desunt16..........................................................................................  
...........................................................................................................
Carregaram o agá ferido sobre os escudos até ao carro dele ..............
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
Desunt ................................................................................................  
nonnulla17............................................................................................ 
...........................................................................................................

 
16) «Aqui, falta um pequeno trecho.» Neste e noutros pontos da obra, Swift parodia as edições 
de obras clássicas em que as lacunas no manuscrito deixam o texto incompleto. 

17) «Falta um pequeno excerto.» 

Foi então que Aristóteles, vendo Bacon avançar com semblante 
furioso, lhe apontou uma frecha à cabeça e soltou a corda do arco, mas 
o projéctil não acertou no valoroso moderno e passou-lhe a sibilar aci-
ma da fronte; acertou em Des Cartes, porém; a ponta de aço logo lhe 
achou um ponto fraco no capacete; perfurou o cabedal e o papelão e 
penetrou-lhe no olho direito. O tormento da dor fez rodopiar o valoro-
so archeiro até que a morte, qual estrela de influência superior, o puxou 
para o seio do seu próprio vórtice. .......................................................
........................................................................................................... 
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........................................................................................ Ingens hiatus 

......................................................................................................... 

......................................................................................... hic in MS18 

..........................................................................................................
18) «Grande hiato nesta parte do manuscrito.» 

e foi então que Homero surgiu à testa da cavalaria, montado num corcel 
furioso, que o próprio cavaleiro tinha dificuldade em dominar, mas de 
que nenhum mortal se atrevia a aproximar-se; lançou-se pelo meio das 
fileiras inimigas, derrubando todos quantos se lhe opunham. Diz-nos, 
ó deusa, quem foi o primeiro a quem ele deu a morte e quem o último! 
Antes de mais nada, Gondibert19 avançou contra ele, cingido com uma 
pesada armadura e montado num capão sereno e prudente, afamado 
não tanto pela sua corrida veloz, mas pela docilidade com que se ajoe-
lhava sempre que o seu cavaleiro montava ou descavalgava. Gondibert 
fizera um voto a Palas, jurando não abandonar o campo de batalha sem 
ter despojado Homero das suas armas*; louco, que nunca antes pusera 
a vista no homem que as envergava, nem se dera conta da sua força! 
Homero derrubou-os a ambos, cavalo e homem, e ali os deixou, caídos 
no chão, onde, calcados aos pés, sufocaram no pó. Em seguida, com 
uma longa lança, varou Denham*, um robusto moderno, que da parte 
do pai descendia em linha directa de Apolo, ao passo que a mãe era da 
raça dos mortais. Denham tombou, mordendo a poeira. Apolo, toman-
do a parte celeste, fez dela uma estrela; a parcela terrena, essa, ficou a 
espojar-se no chão. Em seguida, Homero matou Sam Wesley20 com um 
coice do seu cavalo; arrancou Perrault da sela à viva força para depois 
o atirar contra Fontenelle21, e assim, do mesmo golpe, fez-lhes saltar a 
ambos os miolos da cabeça.

19) Sir William davenant (1606-1668) publicou em 1651 um poema épico, Gondibert, cujo 
herói é um duque lombardo desse nome. Embora muitos críticos louvassem o poema, Temple 
atacou-o. 

* Vid. [Veja-se] Homero. 

* Os poemas de Sir John denham [16154669] são muito desiguais, uns extremamente bons, 
outros banalíssimos, de tal modo que os seus detractores diziam não lhe pertencer a verda-
deira autoria de Cooper’s Hill [1642]. 

20) Samuel Wesley (1662-1735), poeta e teólogo. 

21) Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), académico e literato francês, defensor dos 
modernos. 

Na ala esquerda da cavalaria surgiu Virgílio, trazendo no corpo 
uma armadura rutilante que se lhe ajustava aos membros na perfeição; 
vinha montado num corcel de pelagem cinzenta, mosqueada, cuja pas-
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sada vagarosa era fruto da sua soberba têmpera e pujança. Deitou um 
olhar à ala inimiga, desejoso de ali encontrar um objecto digno do seu 
valor, quando, esguardai!, eis que, montado num alazão castrado de 
monstruosa corpulência, irrompeu um adversário, surgindo do mais 
denso dos esquadrões inimigos; a sua rapidez, porém, era menor do 
que o seu ruído; pois o seu cavalo, velho e magro, dissipava os restos da 
sua força num trote cadenciado, que, embora pouco o fizesse avançar, 
causava um estralejar sonoro da armadura do cavaleiro, ruído agreste 
aos ouvidos alheios. Os dois cavaleiros tinham-se acercado até ficarem 
à distância de um dardo, quando o estranho desejou parlamentar e, le-
vantando a viseira do capacete, deixou entrever no interior um rosto 
que mal se distinguia, e que, ao cabo de um momento, se percebeu ser 
o do afamado Dryden22. 

22) John dryden publicara em 1697 a sua tradução das obras completas de Virgílio, ainda 
hoje considerada uma das mais sublimes em língua inglesa. 

O bravo antigo denotou um certo sobressalto, como alguém tomado a 
um tempo de surpresa e desapontamento; é que o capacete era nove 
vezes maior do que a cabeça, que parecia alojada lá bem no fundo, dir-
-se-ia o aparelho triturador no estômago de uma lagosta, ou um rato 
debaixo de um baldaquino de gala, ou um janota encarquilhado a olhar 
do seio do caramanchão de uma moderna peruca; e a voz condizia com 
o semblante, soando fraca e longínqua. Dryden, numa longa arenga, 
lisonjeou o bom antigo; chamou-lhe pai e, lançando mão de um vasto 
encadeamento de genealogias, tornou claro que eram os dois aparen-
tados, ou quase. Em seguida, propôs humildemente uma troca de ar-
maduras, como sinal duradouro de cordialidade entre ambos. Virgílio 
consentiu (já que a deusa Modéstia, surgindo sem ser vista, lançou 
uma névoa que lhe toldou os olhos), ainda que a dele fosse de ouro e 
custasse cem cabeças de gado, enquanto a do outro era feita de ferro 
ferrugento. Todavia, esta armadura cintilante ficava mal ao moderno, 
pior ainda, se possível, do que a dele. Em seguida, concordaram em 
trocar de montadas; porém, quando cada qual quis experimentar o seu 
novo corcel, Dryden teve medo e mostrou-se absolutamente incapaz 
de montar............................................................................................ 
..........................................................................................................
......................................................................................... Alter hiatus 
...........................................................................................................
.............................................................................................. in MS23

23) «Outro hiato no manuscrito.» 

J
S
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Lucano surgiu num cavalo fogoso, um animal de formas admirá-
veis, mas obstinado, conduzindo o cavaleiro para onde muito bem en-
tendia no campo de batalha; levou a cabo um tremendo massacre entre 
a cavalaria inimiga; para pôr termo a esta destruição, Blackmore24, um 
famoso moderno (mas um dos mercenários), interpôs-se esforçada-
mente e arremessou o seu dardo com mão vigorosa, o qual, tomban-
do aquém do alvo, se foi cravar bem fundo na terra. Lucano, por sua 
vez, atirou uma lança; Esculápio, no entanto, surgiu sem ser visto e 
desviou-lhe a ponta. Valente moderno, exclamou Lucano, vejo que um 
qualquer deus te protege, pois nunca antes o meu braço me frustrara as-
sim; mas que mortal pode afrontar um deus? Assim sendo, não lutemos 
mais, antes troquemos dádivas. Lucano presenteou então o moderno 
com um par de esporas, e Blackmore deu a Lucano um freio.................. 
...........................................................................................................
..................................................................................... Pauca desunt25 

24) Sir Richard Blackmore (1650-1729), poeta épico. 

25) «Pequena lacuna.» 

........................................................................................................
Creech26; mas a deusa Estupidez pegou numa nuvem, dando-lhe a for-
ma de Horácio, armado e montado num corcel, e pô-la na postura de 
quem voa diante dos olhos dele. De bom grado o cavaleiro deu início 
ao combate contra um inimigo voador, e lançou-se em perseguição da 
imagem, proferindo ameaças em alta voz; até que, por fim, a nuvem o 
conduziu até à pacata residência do pai, Ogleby27, que o desarmou e lhe 
designou um aposento para repousar. 

26) Thomas Creech (1659-1700), tradutor conhecido pelas suas versões em língua inglesa 
de Lucrécio e Horácio. 

27) John Ogilby (1600-1676), escocês, impressor e tradutor de Homero e Virgílio. Viu as suas 
traduções ridicularizadas por dryden e Pope. 

Em seguida, Píndaro matou ..., e ..., e Oldham, e ..., e Afra, a 
amazona de pé ligeiro28; sem nunca avançar em linha recta, antes ro-
dopiando com incrível agilidade e força, levou a cabo uma tremenda 
carnificina entre os efectivos da cavalaria ligeira do inimigo. 

28) John Oldham (1653-1683), poeta, foi autor de sátiras à maneira clássica. Afra Behn 
(1640-1689), dramaturga e poeta, foi, nas palavras elogiosas de Virginia Woolf, a primeira 
inglesa a ganhar a vida pela escrita. 

Quando Cowley divisou estas proezas, sentiu o coração generoso a ar-
der-lhe no peito e avançou ao encontro do fero antigo, imitando-lhe, o 
melhor que o vigor do seu cavalo e o seu próprio talento lho permitiam, 
a destreza, a cadência e o galope. Quando os dois cavaleiros se acerca-
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ram à lonjura de três dardos, Cowley começou por arremessar uma lan-
ça, que não feriu Píndaro e que, indo tombar entre as fileiras do inimi-
go, se cravou, inútil, na terra. De seguida, Píndaro lançou um dardo tão 
grande e tão pesado que nem uma dúzia de cavaleiros, sabendo-se como 
são os cavaleiros nesta nossa época decadente, o conseguiria erguer do 
chão; todavia, ele arremessou-o sem custo, e o projéctil, impelido por 
mão segura, cruzou os ares a sibilar; e o moderno estaria votado a uma 
morte certa, caso não tivesse, num gesto feliz, interposto o escudo que 
Vénus lhe oferecera. Os dois heróis sacaram então das suas espadas; o 
moderno, no entanto, sentiu-se acometido de um tal pavor e confusão 
que não sabia sequer onde estava; o escudo tombou-lhe das mãos; por 
três vezes quis fugir, por três vezes não foi capaz de encetar a fuga; por 
fim, voltou-se e, erguendo as mãos na postura de um suplicante, assim 
falou: Divino Píndaro, poupa-me a vida, e toma o meu cavalo, junta-
mente com estas armas, além do resgate que os meus amigos entrega-
rão quando lhes chegar aos ouvidos que estou vivo e sou teu prisioneiro. 
Cão! exclamou Píndaro, deixa que o teu resgate fique nas mãos dos teus 
amigos; a tua carcaça, essa, servirá de pasto às aves dos céus e aos ani-
mais dos campos. Com isto, ergueu a espada e, vibrando um golpe po-
deroso, cortou cerce o desgraçado moderno em duas metades, já que o 
gume foi rasgando as carnes de alto a baixo; uma metade do corpo ficou a 
arquejar no chão, para ser despedaçada pelas patas dos cavalos; quanto à 
outra, o corcel assustado levou-a na garupa através do campo de batalha. 
Vénus tomou nas mãos esta metade*, lavou-a sete vezes em ambrósia, 
depois tocou-lhe três vezes com um raminho de amaranto; em resultado 
disso, o couro tornou-se redondo e macio, as folhas converteram-se em 
plumas, que, sendo douradas antes, douradas permaneceram; transfor-
mou-se assim numa pomba, que a deusa atrelou ao seu carro.

* Não perfilho o juízo do autor nesta matéria, pois parece-me que os versos pindáricos de 
Cowley são bem mais belos do que a sua amada, ou, pelo menos, do que os poemas que ele 
lhe dedica. [Em 1647, Cowley publicou uma colectânea de poemas amorosos, The Mistress.] 

...........................................................................................................

......................................................................... Hiatus valde deflendus 

.............................................................................................. in MS29

...........................................................................................................
29) «Hiato extremamente lamentável no manuscrito.» 

The Battle of the Books and Other Short Pieces (introdução de A Tale of a Tub: 

Written for the Universal Improvement of Mankind, 1704 — edição portuguesa in 

Singela proposta e outros textos satíricos, Lisboa: Antígona, 2013, pp. 13-49

J
S



213



214

M
B

l. ECCE LIBER 

O Livro*: que significava para Mallarmé esta palavra? A partir de 
l866, pensou e disse sempre a mesma coisa. Entretanto, o mesmo não 
é igual ao mesmo. Uma das tarefas consistiria em mostrar porquê e 
como essa repetição constitui o movimento que lhe abre lentamente 
um caminho. Tudo o que Mallarmé tem a dizer parece ter sido fixa-
do desde o começo, e ao mesmo tempo os traços comuns só grosseira-
mente o são. 

(*) Blanchot refere-se a Livre, o projeto de livro nunca realizado por Mallarmé.

LIVRO NUMEROSO 

Traços comuns: o livro, que desde o início é realmente o Livro, o es-
sencial da literatura, é também um livro, «muito simplesmente». Este 
livro único é feito de vários volumes: cinco volumes, diz em 1866, 
muitos tomos, continua a afirmar em 1885 l. 

(1) Em 1867, Mallarmé ‹‹delimita›› o desenvolvimento da Obra a três poemas em prosa. Em 
1871, mas aqui a ideia é um pouco diferente, anuncia um volume de contos, um volume de po-
esia e um volume de crítica. No manuscrito póstumo publicado por M. Scherer, prevê quatro 
volumes susceptíveis de se diversificarem em vinte tomos.

Porquê esta pluralidade? É surpreendente, vinda de um escritor 
raro e que sobretudo, em 1885 não podia ter dúvidas acerca de tudo o 
que nele se recusava à extensão do discurso. Nos seus jovens anos de 
maturidade, parece ter sentido a necessidade de um livro de várias fa-
ces, uma das quais olharia para aquilo que se chama o Nada e outra para 
a Beleza; tal como a Música e as Letras, dirá mais tarde, «são decerto 
a face alternativa, aqui alargada até ao obscuro, ali cintilante, de um 
fenómeno, o único». Como vemos, já então esta pluralidade do único 
advém da necessidade de escalonar, segundo diferentes níveis, o espa-
ço criador; e se por essa época fala tão ousadamente do plano da Obra 
como de uma tarefa já concluída, é que medita na sua estrutura, a qual, 
na sua mente, é anterior ao conteúdo2. 

Maurice Blanchot
O Livro por Vir
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(2) Mais tarde, exprimirá deste modo a relação que, de um volume para vários, repete e am-
plifica as múltiplas relações presentes em cada volume e prontas a desdobrar-se para se 
separarem: «Qualquer simetria, paralelamente, entre a situação que vemos na peça e a au-
tenticidade da peça no volume, voa, para lá do volume, inscrevendo vários deles, no espaço 
espiritual, a rubrica amplificada do génio anónimo e perfeito como uma existência de arte» 
(Oeuvres Complètes, Plêiade, p. 367).

Porque, é outro traço invariável, desse livro ele vê em primei-
ro lugar a disposição necessária, livro «arquitectural e premeditado, 
e não uma recolha de inspirações de acaso ainda que maravilhosas»; 
estas afirmações são tardias (1885), mas, desde 1868, diz da sua obra 
que está «tão bem preparada e hierarquizada» (noutro lugar, «perfei-
tamente delimitada») que o autor não pode subtrair-lhe nada, nem se-
quer retirar-lhe tal «impressão», tal pensamento ou disposição men-
tal. Daí esta impressionante conclusão: se quiser doravante escrever 
fora da Obra, não conseguirá escrever mais que um «soneto nulo». Isto 
anuncia estranhamente o futuro, pois a exigência de reservar o Livro 
– que nunca será mais que a sua própria reserva – parece tê-lo destina-
do a não escrever nada além de poemas nulos, quer dizer a só dar força 
e existência poética ao que está fora de tudo (e fora do livro que é esse 
tudo), mas, desse modo, a descobrir o próprio centro do Livro. 

...SEM ACASO
 

Que significam as palavras “premeditado, arquitetural, delimitado, 
hierarquizado”? Todas elas indicam uma intenção calculista, a or-
questração de um poder de extrema reflexão, capaz de organizar ne-
cessariamente o conjunto da obra. Trata-se em primeiro lugar de uma 
preocupação simples: escrever segundo regras precisas de composi-
ção; depois, de uma exigência mais complexa: escrever de uma manei-
ra rigorosamente reflectida, de acordo com o domínio do espírito e 
de modo a garantir-lhe o pleno desenvolvimento. Mas há ainda outra 
intenção, representada pela palavra acaso e pela decisão de suprimir o 
acaso. Em princípio, é ainda a mesma vontade de uma forma regulada 
e reguladora. Em 1866, escreve a Coppée: «O acaso não enceta um 
verso, essa grande coisa». Mas acrescenta: «Alcançámos isso, vários 
de nós, e penso que, estando tão perfeitamente delimitadas as linhas, 
acima de tudo devemos esforçar-nos por que, no poema, as palavras 
– que já são o bastante, elas, para não continuarmos a receber impres-
sões do exterior – se reflictam umas nas outras até parecer que já não 
têm cor própria e são apenas transições de uma gama». Temos aqui 
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muitas afirmações que os textos ulteriores vão aprofundar. Decisão 
de excluir o acaso, mas de acordo com a decisão de excluir as coisas 
reais e de recusar à realidade sensível o direito à designação poética. 
A poesia não responde ao apelo das coisas. Não se destina a preservá-
-las nomeando-as. Pelo contrário, a linguagem poética é «a maravilha 
de transpor um facto de natureza para o seu quase desaparecimento 
vibratório». O acaso será derrotado pelo livro, se a linguagem, indo 
até ao fim do seu poder, atacando a substância concreta das realidades 
particulares, a partir de agora só deixar ver «o conjunto das relações 
existentes em tudo». A poesia passa a ser então o que seria a música re-
duzida à sua ausência silenciosa: um evoluir e um desenrolar de puras 
relações, ou seja a mobilidade pura. 

A tensão contra o acaso ora significa o trabalho de Mallarmé 
para completar, com a técnica própria do verso e considerações de es-
trutura, a obra transformadora da palavra; ora uma experiência de ca-
rácter místico ou filosófico, aquela que a narrativa lgitur empreendeu 
com uma riqueza enigmática e parcialmente realizada. Ao limitar-me 
aqui a pontos de referência, quero apenas lembrar que as relações de 
Mallarmé com o acaso fazem parte de uma dupla diligência: por um 
lado, a busca de uma obra necessária orienta-o no sentido de uma po-
esia de ausência e de negação que não deve comportar nada de ane-
dótico, ou de real, ou de fortuito. Mas por outro lado, dessas potên-
cias negativas que operam também na linguagem e que ele parece ter 
usado apenas para aceder, rasurando o vivo, a uma palavra rigorosa, 
sabemos que teve uma experiência directa, de importância essencial, 
experiência que poderíamos dizer imediata, se precisamente o ime-
diato não fosse «imediatamente» negado nessa experiência. Recor-
demos apenas a declaração de 1867 a Lefébure: «Criei a minha obra 
apenas por eliminações, e toda a verdade adquirida nascia apenas da 
perda de uma impressão que, depois de ter cintilado, se consumia, e 
não me permitia, graças às trevas que se desprendiam, avançar mais 
profundamente na sensação das Trevas Absolutas. A Destruição foi 
a minha Beatriz». 

M
B
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... IMPERSONIFICADO
 

O livro que é o Livro é um livro entre outros. É um livro numeroso, 
que se multiplica como que em si em virtude de um movimento que lhe 
é próprio e onde a diversidade, segundo as diferentes profundidades 
do espaço em que se desenvolve, se realiza necessariamente. O livro 
necessário subtrai-se ao acaso. Escapando ao acaso pela estrutura e 
pela delimitação realiza a essência da linguagem, que usa as coisas 
transformando-as na sua ausência e abrindo essa ausência ao devir rít-
mico que é o movimento puro das relações. O livro sem acaso é um 
livro sem autor: impessoal. Esta afirmação, uma das mais importantes 
de Mallarmé coloca-nos ainda em dois planos: um que corresponde a 
pesquisas técnicas e de linguagem (é, se se quiser, o lado Valéry de 
Mallarmé); e outro que corresponde a uma experiência, experiência 
que as cartas de 1867 vulgarizaram. Um não dispensa o outro, mas as 
suas relações não foram elucidadas. 

Seria necessário um estudo minucioso para precisar todos os ní-
veis em que Mallarmé coloca a sua afirmação. Por vezes, quer apenas 
dizer que o livro deve permanecer anónimo: o autor limitar-se-à a não 
o assinar (“assente o volume não comportar qualquer assinatura”). 
Não há relações directas, e ainda menos de posse, entre o poema e o 
poeta. Este não pode atribuir-se o que escreve. E o que escreve, ainda 
que sob o seu nome, permanece essencialmente sem nome. 

Porquê este anonimato? Podemos achar uma resposta quando 
Mallarmé fala do livro como se este já existisse, inato em nós e escrito 
na natureza. «Julgo tudo isto escrito na natureza de maneira a só dei-
xar fechar os olhos aos interessados em não ver nada. Esta obra existe, 
toda a gente a tentou sem saber, não há génio ou farsante que não te-
nha encontrado um traço dela sem saber». Estas observações consti-
tuem respostas a um inquérito e talvez só digam o que é acessível a uma 
curiosidade exterior. Com Verlaine, não se exprime diferentemente. 
De outra vez escreveu: «Uma disposição do livro de versos surge inata 
em toda a parte, elimina o acaso, assim deve ser para omitir o autor». 
Mas aqui o sentido já é outro. Mallarmé foi tentado pelo ocultismo. O 
ocultismo oferece-se como solução para os problemas que a exigência 
literária lhe coloca. Esta solução consiste em separar a arte de alguns 
dos seus poderes e em tentar realizar estes à parte, transformando-os 
em potências imediatamente utilizáveis para fins práticos. Solução 
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que Mallarmé não aceita. Citam-se as suas declarações de simpatia, 
mas menosprezam-se as reservas de que sempre as acompanha: «Não, 
vocês não se contentam, como eles (os pobres cabalistas) por desaten-
ção e mal-entendido, em desligar de uma Arte operações que lhe são 
integrais e fundamentais para as realizar de um modo errado, isolada-
mente, isso ainda é uma veneração desajeitada. Vocês apagam-lhe até 
ao sentido inicial sagrado...» 3 

(3) Mallarmé opõe aqui aos jornalistas os pobres cabalistas, acusados de terem morto por 
bruxaria o abade Boullan. Ora, do ponto de vista da Arte, os primeiros são muito mais culpa-
dos do que os segundos, ainda que estes tenham errado «em desligar de uma Arte operações 
que lhe são integrais». (A magia não deve ser separada da arte.) 

Para Mallarmé, não podia haver outra magia para além da litera-
tura, que só se realiza fazendo frente a si própria de um modo que ex-
clui a magia. Assinala que, se apenas dois caminhos se abrem à pesqui-
sa do espírito, a estética e a economia política, «foi deste último propó-
sito, principalmente, que a alquimia foi a gloriosa, apressada e confusa 
precursora». A palavra «apressada» é digna de atenção. A impaciência 
caracteriza a magia, ávida de dominar imediatamente a natureza. A 
afirmação poética, pelo contrário, socorre-se da paciência 4. 

(4) Prose pour des Esseintes. 

A alquimia pretende criar e fazer. A poesia descria e institui o 
reino do que não é nem pode ser, atribuindo ao homem como vocação 
suprema algo que não pode ser enunciado em termos de poder (há que 
notar que estamos aqui no oposto de Valery). 

Mallarmé, que aliás só teve contactos mundanos com as dou-
trinas ocultistas, foi sensível às analogias externas. Toma-lhes de 
empréstimo palavras, uma certa cor, recebe delas a nostalgia. O livro 
escrito na natureza evoca a Tradição transmitida desde as origens e 
confiada à guarda dos iniciados: Livro oculto e venerável de que um 
fragmento brilha aqui e ali. Também os românticos alemães exprimi-
ram a ideia do livro único e absoluto. Escrever uma Bíblia, diz No-
valis, eis a loucura que todo o homem sabedor deve acolher para ser 
completo, e chama à Bíblia o ideal de todo o livro. Mas enquanto F. 
Schlegel «evoca a ideia de um livro infinito, o absolutamente livro, o 
livro absoluto», Novalis continua a achar que a forma poética do Mär-
chen serve ao projecto de prosseguir a Bíblia. (Mas, aqui, afastamo-
-nos muito de Mallarmé. A sua crítica severa de Wagner: «Se o espíri-
to francês imaginativo e abstracto, logo poético, lança uma centelha, 
não será assim: repugna, nisso de acordo com a Arte na sua integrida-
de, que é inventora, à Lenda». Há sem dúvida um nível em que Mallar-
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mé, exprimindo-se à maneira dos ocultistas, dos românticos alemães 
e da Naturphilosophie, se dispõe a ver no livro o equivalente escrito, 
o próprio texto da natureza universal: «Quimera, ter pensado nisso 
atesta... que, mais ou menos, todos os livros contêm a fusão de algu-
mas repetições contadas: e só haveria um — no mundo, sua lei — uma 
bíblia como a simulam as nações...» 5. 

(5) Mas se compararmos este texto àquele em que Mallarmé propõe que todo o teatro seja 
reconduzido a uma peça única e múltipla, «desenrolando-se paralelamente a um ciclo de anos reco-
meçado», vemos que neste ponto está provavelmente longe dos propósitos românticos e ocultistas: o 
que escrevemos é necessariamente o mesmo, e o devir do que é o mesmo é, no seu recomeço, de uma 
riqueza infinita. (Oeuvres Complètes, p. 313).

É uma das suas tendências, não o podemos negar (do mesmo 
modo que imagina uma língua que seria «materialmente a verdade»). 
Mas há um outro nível, no qual a afirmação do livro sem autor adquire 
um sentido muito diferente e, na minha opinião, muito mais impor-
tante. «A obra implica o desaparecimento elocutório do poeta, que 
cede a iniciativa às palavras, pelo choque da sua desigualdade mobili-
zadas...». «O desaparecimento elocutório do poeta» é uma expressão 
muito próxima daquela que encontramos na célebre frase: «Para que 
serve a maravilha de transpor um facto de natureza para o seu quase 
desaparecimento vibratório, conforme o jogo da palavra entretanto; 
a não ser...». O poeta desaparece sob a pressão da obra, pelo mesmo 
movimento que faz desaparecer a realidade natural. Mais exactamen-
te: não basta dizer que as coisas se dissipam e que o poeta se apaga, 
é necessário dizer também que umas e Outro, ao mesmo tempo que 
se submetem à indecisão de uma verdadeira destruição, se afirmam 
nesse desaparecimento e no devir desse desaparecimento — um vibra-
tório, o outro elocutório. A natureza transpõe-se através da palavra 
para um movimento rítmico que a faz desaparecer, incessantemente 
e indefinidamente; e o poeta, pelo facto de falar poeticamente, desa-
parece nessa palavra e torna-se ele próprio o desaparecimento que se 
cumpre na palavra, ela só iniciadora e princípio: nascente. «Poesia, 
sagração». A «omissão de si», a «morte como Fulano», que está ligada 
à sagração poética faz, pois, da poesia um verdadeiro sacrifício, mas 
não para dar azo a confusas exaltações mágicas — por uma razão quase 
técnica: é que aquele que fala poeticamente submete-se a essa espécie 
de morte que, opera necessariamente na palavra verdadeira. 
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«FEITO, SENDO» 

O livro é sem autor porque se escreve a partir do desaparecimento fa-
lante do autor. Necessita do escritor, na medida em que é ausência e 
lugar de ausência. O livro é livro quando não remete para alguém que 
o teria escrito, tão puro do seu nome e livre da sua existência quanto o 
é do sentido próprio daquele que lê. O homem fortuito — o particular 
se não cabe no livro como autor, como poderia atribuir-se importância 
na qualidade de leitor? «Impersonificado, o volume, do mesmo modo 
que o autor se separa dele como autor, não reclama aproximação do 
leitor. Assim, sabe, entre os acessórios humanos, tem lugar sozinho: 
feito, sendo». 

Esta última afirmação é uma das mais gloriosas de Mallarmé. 
Reúne em si, sob uma forma que traz a marca da decisão, a exigência 
essencial da obra. A sua solidão, a sua realização a partir de si própria 
como de um lugar, a dupla afirmação, justaposta nela, separada por 
um hiato lógico e temporal, do que a faz ser e do ser em que se perten-
ce, indiferente ao «fazer»; — logo, a simultaneidade da sua presença 
instantânea e do devir da sua realização; desde que foi feita, cessando 
de ter sido feita e já não dizendo senão isso, que é. Estamos aqui o mais 
longe possível do livro das tradições romântica e esotérica. Este é um 
livro substancial, que existe pela verdade eterna de que é a revelação 
oculta, embora acessível: revelação que coloca aquele que a ela ace-
de na posse do segredo e do ser divinos. Mallarmé rejeita a ideia de 
substância como ideia de verdade permanente e real. Quando fala de 
essencial — quer seja o ideal, o sonho —, refere-se sempre a qualquer 
coisa que só tem por fundamento a irrealidade reconhecida e afirmada 
da ficção. Daí que o problema maior seja para ele: existirá algo como 
as letras? De que maneira existe a literatura? Qual a relação entre a 
literatura e a afirmação do ser? Sabemos também que Mallarmé reti-
ra toda a realidade ao presente: «...não há presente, não — um presen-
te não existe...» «Mal-informado aquele que se julgasse de si próprio 
contemporâneo...». E, pela mesma razão, não admite passagem no de-
vir histórico, tudo é corte, ruptura, «tudo se interrompe, efetivamen-
te, na história, pouca transfusão». A sua obra ora se cristaliza numa 
virtualidade branca, imóvel, ora — e é o mais significativo — é animada 
de uma extrema descontinuidade temporal, à mercê de mudanças de 
tempo, de acelerações e de afrouxamentos, de «paragens fragmentá-
rias» sinais de uma essência inteiramente nova da mobilidade, em que 
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se anuncia como que um outro tempo, tão estranho à permanência 
eterna como à duração quotidiana: «aqui antecipando, ali rememoran-
do, no futuro, no passado, sob uma falsa aparência de presente». 

Sob estas duas formas, o tempo expresso pela obra, contido por 
ela, interior a ele, é um tempo sem presente. E, do mesmo modo, o 
Livro nunca deve ser visto como se estivesse verdadeiramente aí. Não 
se pode tê-lo na mão. No entanto, se é verdade que não há presente, se 
o presente é necessariamente inactual e de algum modo falso e fictí-
cio, será então o tempo por excelência da obra irreal, já não o que ela 
exprime (esse é sempre passado ou futuro, pulo e salto sobre o abis-
mo do presente), mas aquele onde ela se afirma na evidência que lhe 
é própria, quando, pela coincidência entre a sua própria irrealidade e 
a irrealidade do presente, faz existir uma pela outra, num raio de luz 
que ilumina, a partir da obscuridade de que a obra é apenas a concen-
tração ofuscante. Mallarmé, negando o presente, reserva-o à obra, ao 
mesmo tempo que faz dele o presente da afirmação sem presença onde 
o que é brilha ao mesmo tempo que se desvanece («o instante em que 
eles brilham e morrem numa flor rápida, numa transparência como de 
éter»). Assim, o livro é tão evidente, o seu brilho tão manifesto, que 
devemos dizer dele que é, que está presente, uma vez que sem ele nada 
seria jamais presente, mas que no entanto está sempre em falta relati-
vamente às condições da existência real: sendo, mas impossível. 

Scherer diz que o manuscrito póstumo6 mostra bem que o livro, 
contrariamente às troças dos críticos, não era de modo nenhum uma 
fábula e que Mallarmé reflectiu seriamente na sua realização efectiva.

 
(6) O manuscrito entregue por M. Mondor a M. Scherer, preparado cuidadosamente por este 
último e publicado sob o título Le «Livre» de Mallarmé, Premières recherehes sur des documents 
inédits. Este manuscrito esclarece-nos sobre o projecto central? Talvez, mas na condição de 
não nos fazer crer que nos encontraríamos materialmente perante o manuscrito do Livro. de 
que é constituído este «Livro»? 
Não de um texto seguido, como Igitur, nem de longos fragmentos ainda separados, mas de 
notas ínfimas, palavras isoladas e números indecifráveis, lançados em folhas volantes. Rela-
cionam-se todas estas folhas e estas notas com um trabalho comum? Ignoramo-lo. A ordem 
segundo a qual hoje são publicadas tem alguma coisa a ver com a ordem em que foram encon-
tradas depois da morte de Mallarmé, e que mesmo assim poderia ser apenas uma arrumação 
de acaso ou a ordenação ocasional de um antigo trabalho? Ignoramo-lo. Ignoramos, e isso 
é mais grave, o que estas notas conservadas não se sabe por decisão de quem representam 
em relação a todas as outras, a maior parte das quais — segundo M. Mondor — foi destruída. 
Por conseguinte, ignoramos o lugar que lhe atribuía Mallarmé no conjunto da sua busca: tal-
vez significassem somente qualquer coisa que se lhe tornara um pouco estranha, não o que 
ele acolhia, mas o que teria deixado de acolher, ou ainda pensamentos superficiais que se 
tinham redigido longe de si próprio e como que por divertimento. Finalmente, uma vez que só 
reconhecia sentido e realidade ao que fora expresso na estrutura própria e na firmeza formal 
da sua linguagem, estas notas informes não teriam então qualquer valor para ele, e defendia 
que nada se distinguisse aí: eram a própria indefinição. Incerteza quanto à data ou às datas 
destas notas, quanto à sua pertença, à sua coerência externa, à sua orientação e até à sua 
realidade. Assim se apresenta, como a mais arrojada das publicações, constituída por pa-
lavras fortuitas, dispersas aleatoriamente em folhas acidentalmente reunidas, o único livro 
essencial escrito como que por si próprio para dominar o acaso. Malogro que nem sequer 
tem o interesse de ser o malogro de Mallarmé, uma vez que é obra ingénua de publicadores 
póstumos, muito semelhantes aos viajantes que, de tempos a tempos, nos trazem bocados da 
Arca de Nóé ou lascas de pedra que representam as Tábuas da Lei quebradas por Moisés. Este 
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é pelo menos o primeiro pensamento que nos ocorre perante estes documentos apresentados 
como um esboço do Livro. Mas o segundo pensamento é outro: a publicação destas páginas 
quase vazias e mais desenhadas de palavras do que escritas, que nos fazem tocar o ponto 
onde a necessidade encontra a imagem da pura dispersão, não teria desagradado a Mallarmé. 
Recordarei, porém, não para me indignar mas para lembrar a interessante ruptura moral em 
que consentem os homens mais probos, sempre que abordam a questão das publicações 
póstumas, que este monumento é publicado contra a vontade formal do escritor. Mallarmé 
morre inesperadamente. Entre a primeira crise — de que entretanto recupera e que não passa 
de uma ameaça incerta — e a segunda, que o vence em breves instantes, passam-se muito 
poucas horas. Mallarmé aproveita a moratória para redigir a «recomendação quanto aos meus 
papéis». Quer que tudo seja destruído. «Queimem, por conseguinte: Não há herança literária, meus 
pobres filhos». Mais ainda, recusa toda a ingerência estranha e todo o exame curioso; o que 
deve ser destruído deve ser previamente subtraído a todos os olhares. «Nem sequer submetam 
à apreciação de ninguém: ou recusem toda a ingerência curiosa ou amigável. Digam que não se percebe 
nada, é verdade, aliás...» Vontade firme; vontade imediatamente desprezada e tornada inútil. 
Os mortos são bem fracos. Passados alguns dias. Valéry já é admitido a olhar os papéis; e nos 
últimos cinquenta anos, com uma regularidade constante e surpreendente, não cessam de ser 
trazidos à luz do dia inéditos importantes e incontestáveis, como se Mallarmé nunca tivesse 
escrito tanto como depois da sua morte. 
Conheço a regra formulada por Apollinaire: «É preciso publicar tudo». Tem muito sentido. Atesta 
a tendência profunda do que está escondido para a luz, do segredo para a revelação sem se-
gredo, de tudo o que se cala para a afirmação pública. Não é uma regra nem um princípio. E a 
potência sob o reino da qual cai todo aquele que decide escrever e tanto mais dolorosamente 
quanto se lhe opõe e a contesta. A mesma potência confirma o carácter impessoal das obras. 
O escritor não tem qualquer direito sobre elas e não é nada perante elas, sempre já morto e 
sempre suprimido. Que não se faça, pois, a sua vontade. Logicamente, se julgarmos conve-
niente desconhecer a intenção do autor após a sua morte, também deveremos aceitar que ela 
não seja tomada em consideração enquanto ele é vivo. Ora, em vida, o que acontece é aparen-
temente o contrário. O escritor quer publicar e o editor não quer. Mas isto é apenas aparência. 
Pensemos em todas as forças secretas, amigáveis, teimosas, insólitas, que se exercem sobre 
a nossa vontade para nos forçar a escrever e a publicar o que não queremos. Visível-invisível, 
a potência está sempre aí, que não nos leva minimamente em conta e que para nossa surpresa 
nos rouba os papéis das nossas próprias mãos. Os vivos são bem fracos. 
Que potência é esta? Não é nem o leitor, nem a sociedade, nem o Estado, nem a cultura. dar-
-lhe um nome e realizá-la, na sua própria irrealidade, foi também o problema de Mallarmé. 
Chamou-lhe o Livro. 

Observação talvez ingénua. Quase todos os escritos teóricos de 
Mallarmé aludem a esse projecto de Obra, pensam-na constantemen-
te, dão dela visões cada vez mais aprofundadas, de tal modo que a obra 
não realizada se nos afirma, apesar disso, de uma maneira essencial. 
Aqueles que são indiferentes a este género de garantia e que continu-
am a ver em Mallarmé alguém que, ao longo de trinta anos, enganou 
as pessoas falando com soberba da Obra Nula e agitando com ar mis-
terioso insignificantes papelinhos, não ficarão convencidos com estas 
novas provas. Pelo contrário, verão nestes pormenores com que, em 
torno de um livro inexistente, são minuciosamente tratadas todas as 
questões materiais e financeiras da sua publicação, síntomas de um 
estado mórbido bem conhecido e perfeitamente catalogado. É preci-
so dizer mais: se o livro existisse, gostaria de saber como se arranjaria 
Scherer para nos dizer Ecce liber e nos levar a reconhecê-lo, se é da sua 
essência tornar irreal o próprio reconhecimento, e uma vez que não 
tem fim o conflito entre a sua presença evidente e a sua realidade sem-
pre problemática. 
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«MEMORÁVEL CRISE» 

Assim, o que podemos reter das condições práticas (balzaquianas) — 
financiamento, tiragem, números de venda — em que o manuscrito pro-
cura projectar a realização da obra, é que confirmam a extrema atenção 
que Mallarmé sempre concedeu às possibilidades de acção histórica e 
ao próprio devir literário. Desde há algum tempo, as pessoas começam 
a dar-se conta de que Mallarmé nem sempre permaneceu fechado no 
seu salão da rue de Rome. Interrogou-se sobre a história. Interrogou-se 
sobre as relações entre a acção geral — fundada na economia política — 
e aquela que é determinada pela obra («a acção restrita»). Verificando 
que «a época» talvez seja sempre para o escritor «um túnel», um tem-
po de intervalo e como que o entre-tempo, exprimiu a ideia segundo 
a qual, em vez de arriscar em circunstâncias que nunca poderiam ser 
completamente favoráveis as conclusões extremas da arte contidas in-
tegralmente no livro, era preferível jogá-las contra toda a oportunida-
de histórica, nada fazendo para as ajustar ao tempo e realçando, pelo 
contrário, o conflito, o rasgão temporal, a fim de daí extrair uma clari-
dade. A obra deve, pois, ser a consciência do desacordo entre «a hora» e 
o jogo literário, e esta discordância faz parte do jogo, é o próprio jogo7.

(7) Oeuvres Completes, p. 373. 

Mallarmé não prestou menos atenção à crise maior que no seu tempo 
atravessa a literatura. Finalmente, as pessoas deixaram de ver nele um 
poeta simbolista, do mesmo modo que já ninguém pensa relacionar 
Hölderlin com o romantismo. Não há nada de simbolista quando, em 
La Musique et les Lettres, ele formula com a maior clareza a crise de trin-
ta anos antes, que foi em primeiro lugar a sua crise, ao mesmo tempo 
que faz dela e com razão uma crise histórica, própria à geração recen-
te: «...através dos abalos, à custa da geração recente, o acto de escrever 
foi esquadrinhado até à origem. Muito antes, pelo menos quanto a este 
ponto, eu formulo: A saber se se justifica escrever». E pouco depois: 
«Existe algo como as Letras... Muito poucos levantaram este enigma, 
que ensombra, da maneira como o faço, para o tarde, tomado de repen-
tina dúvida a respeito daquilo de que gostaria de falar impulsivamen-
te». «Intimação extraordinária», à qual sabemos que respondeu: «Sim, 
que a literatura existe, e, se quiserem, sozinha, à excepção de tudo». 
O projecto e a realização do livro estão visivelmente ligados a esta 
contestação radical. A literatura só poderá ser concebida na sua inte-
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gridade essencial a partir da experiência que lhe retira as condições 
habituais de possibilidade. Assim foi realmente para Mallarmé, pois 
se concebe a obra, é no preciso momento em que, tendo «sentido os 
inquietantíssimos síntomas provocados pelo simples acto de escrever», 
escreve doravante porque escrever deixa de se lhe apresentar como 
uma atividade possível. «Tempestade, lustral». Mas esta tempestade, 
durante a qual todas as convenções literárias caem por terra e que 
obriga a literatura a buscar o seu fundamento aí onde dois abismos se 
encontram, tem como consequência um outro abalo. Mallarmé assis-
te-lhe com uma surpresa fundamental: «Efectivamente trago novas... 
É uma coisa nunca vista. Tocou-se no verso». «Os governos mudam: a 
prosódia permanece sempre intacta». Eis o género de acontecimentos 
que, a seus olhos, deve definir essencialmente a história. A história 
avança porque há mudança total na literatura, a qual só se fundamen-
ta na medida em que se contesta radicalmente interrogando-se «até à 
origem». Mudança que se traduz em primeiro lugar na contestação da 
métrica tradicional. 
Grave golpe para Mallarmé. Porquê? Não é claro. Sempre afirmou – 
uma das suas afirmações mais constantes – que em toda a parte onde 
houver ritmo, há verso, e que só a descoberta e o domínio dos puros 
motivos rítmicos do ser importam. Reconheceu que, para que tudo 
pudesse aceder à palavra, era indispensável a quebra dos grandes rit-
mos literários. Mas, ao mesmo tempo, falando essa prosódia agora 
negligenciada, fala de uma pausa da poesia, do intervalo que esta atra-
vessa, concedendo-se um vagar, como se o verso tradicional marcas-
se, com a sua falta, a ruptura da própria poesia. Tudo isto nos faz pres-
sentir o grande abalo que o golpe contra a rima «guardiã» representa 
para ele. Contudo, a sua última obra é um «poema». Poema essencial 
(e não um poema em prosa), mas que, pela primeira e única vez, rompe 
com a tradição: não só consente na ruptura, mas inaugura intencional-
mente uma arte nova, arte ainda por vir e o porvir como arte. Decisão 
fundamental e obra ela própria decisiva. 

O Livro por Vir, 1959 — ed. portuguesa, Lisboa: Relógio d’água, 1984, p. 235-45
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Jacques derrida
The Book to Come

A question of “good sense”, first of all, and of sense: the meaning of a 
venir in “the book to come” does not go without saying. But the word 
book is as difficult to define as the question of the book, at least if the 
wish is to grant it a sharp specificity, and to cut it out in its irreducibil-
ity, at the point where it resists so many neighboring, connected, and 
even inseparable questions.

For instance, to go to the closest connection: the question of the 
book, and of the history of the book, should not be conflated with that 
of writing, or the mode of writing, or the technologies of inscription. 
There are books, things that are legitimately called books. But they have 
been and still are written according to systems of writing that are radi-
cally heterogeneous. So the book is not linked to a writing.

Nor is it appropriate to conflate the question of the book with 
that of technologies of printing and reproduction: there were books 
both before and after the invention of printing, for example.

And the question of the book is not the question of the work. 
Not all books are works. On the other hand plenty of works, even 
literary or philosophical works, works of written discourse, are not 
necessarily books.

Finally, the question of the book should not be conflated with 
that of supports. Quite literally, or else metonymically (but we will 
continually be concerned with these figures of the book, with these 
metonymical, synech-dochic, or simply metaphorical movements), it 
is possible, and this has certainly been done, to speak of books that 
have the most different kinds of support — not just the classical ones 
but the quasi immateriality or virtually of electronic and telematic 
operations, of “dynamic supports” with or without screens. We can-
not be sure that the unity and identity of the thing called “book” is 
incompatible with these new tele-technologies. In fact this is what we 
have to debate.

What then do we have the right to call “book” and in what way 
is the question of right, far from being preliminary or accessory, here 
lodged at the very heart of the question of the book? This question is 
governed by the question of right, not only in its particular juridical 
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form, but also in its semantic, political, social, and economic form — in 
short, in its total form. And the question of the book, as we shall see, 
is also that of a certain totality.

So all these preliminary distinctions are indispensable even 
though, as we are well aware, the problematic of the book as an elabo-
rate set of questions in itself involves all the concepts that I have just 
distinguished from the book: writing, the modes of inscription, produc-
tion, and reproduction, the work and its working, the support, the mar-
ket economy and the economics of storage, the law, politics, and so on.

I will start again from round about the question of the book 
with the different but related question of the “support”. This is the 
question that comes to mind when we are interested in the current 
process, in its future, and in what is transforming the present form of 
what we call book.

Here and now we are speaking in a place that is still, essentially, 
a future place that has barely been inaugurated and that we already, or 
still, call “library”, bibliotheque. Even before its proper name, before 
its national and French proper names (Bibliotheque nationale de France 
and Francois Mitterrand), this precinct bears an ordinary name, bib-
liotheque. This beautiful name is entitled in more than one way to be 
a title. As we know it means the place where the book (biblion) is dealt 
with. The book is dealt with as a question, and books are dealt with 
in certain ways — the open history of this treatment and these ways 
is, we know, immense, complicated, multiple, convoluted. I will say 
something about this in a moment. I mentioned the Greek word bib-
lion not to sound scholarly, or even — it's too easy — to explain the word 
bibliotheque. I spoke Greek to observe in passing that biblion has not al-
ways meant “book” or even “work” (“Work” is something else again, 
which will perhaps take us, in a little while, to the margins of a serious 
problem, that of the future relationship between on the one hand the 
form book, the model of the book, and on the other hand a work in 
general, an oeuvre, an opus, the unity or body of an oeuvre marked out 
by a beginning and an end, and so a totality: assumed to be conceived 
and produced, and indeed signed by an author, a single identifiable au-
thor, and offered up for the respectful reading of a reader who doesn’t 
meddle with it, doesn’t transform it on the inside — in what we now 
call an “interactive” way).  But does any oeuvre, be it literal or liter-
ary, have as its destiny or essential destination only a “bookish” in-
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corporation? This must be one of the very many questions that await 
us. Biblion, which didn’t initially or always mean “book”, still less 
“oeuvre”, could designate a support for writing (so derived from biblos, 
which in Greek names the internal bark of the papyrus and thus of the 
paper, like the Latin word liber, which first designated the living part 
of the bark before it meant “book”). Biblion, then, would only mean 
“writing paper”, and not book, nor oeuvre or opus, only the substance 
of a particular support — bark. But biblion can also, by metonymy, 
mean any writing support, tablets for instance, or even letters: post. 
A bibliophore (bibliophoros) is someone who carries the letters (which 
aren’t necessarily books or works). He’s a sort of postman or else a 
scrivener — the secretary, the lawyer, the clerk of the court.

The extension of these metonymies pushed biblion toward the 
meaning of “writing” in general (in that it was no longer reducible to 
the support but came to inscribe itself right on the papyrus or tablet, 
without however being a book: not all writing is a book). Then — new 
extension — it was pushed toward the “book” form that is what inter-
ests us this evening, and which already has a long and complicated 
history from the volumen, the papyrus scroll, to the codex, in which 
notebooks are bound to boards placed over them.

Already in Greek, bibliotheke means the slot for a book, books’ 
place of deposit, the place where books are put [ poser], deposited, laid 
down [re-poser], the entrepot – where they are stored: a bibliophylak-
ion is the deposit or warehouse, the entrepot, for books, writings, 
nonbook archives in general; and the bibliopoleion is the bookstore or 
librairie, a name, often given to the bibliotheque, and that has been 
kept, of course, in English (“library”).

As to the kinds of treatment these places have in store, let me 
just stress the traditional words I had to use to describe them, and 
which are all leads to follow for future reflection. These are the verbs 
poser, deposer, reposer, and entreposer. Like the presence of the Greek 
tithenai (“to put”) in bibliotheke, they all point up the act of putting, 
depositing, but also the act of immobilizing, of giving something over 
to a stabilizing immobility, and so to the statute, to the statutory and 
even state institution, which alerts us to all the institutional, juridi-
cal, and political dimensions that we must also debate. Setting down, 
laying down, depositing, storing, warehousing — this is also receiv-
ing, collecting together, gathering together, consigning (like bag-
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gage), binding together, collecting, totalizing, electing, and reading 
by binding. So the idea of gathering together, as much as that of the 
immobility of the statutory and even state deposit, seems as essential 
to the idea of the book as to that of the library. And since the question 
of the future that we have been asked to consider this evening con-
cerns the book as much as the library, I imagine that there will be no 
surprise in rediscovering these motifs of the thetic position and the 
collection: of the gathering together that is statutory, legitimate, in-
stitutional, and even state or national.

Let me mention in passing that all these motifs are themselves 
collected together in the question of the title. Can we imagine a book 
without a title? We can, but only up to the point when we will have 
to name it and thus also to classify it, deposit it in an order, put it into 
a catalog, or a series, or a taxonomy. It is difficult to imagine, or at 
any rate to deal with, with a book that is neither placed nor collected 
together under a title bearing its name, its identity, the condition of 
its legitimacy and of its copyright. And in connection with titles, it 
happens that the name of this place, Bibliotheque, gives its title to a 
place which, as it already does, will more and more in the future have 
to collect together (in order to make them available to users) texts, 
documents, and archives that are further and further away from both 
the support that is paper and the book form.

This is in truth the question that we are being asked this evening. 
“What about the book to come?” Will we continue for long to use the 
word library for a place that essentially no longer collects together a 
store of books? Even if this place still houses all possible books, even if 
their number continued to hold up, as I think can be envisaged, even if 
for a long time books still represented the majority of texts produced, 
nonetheless the underlying tendency would be for such a place increas-
ingly to be expected to become a space for work, reading, and writ-
ing that was governed or dominated by texts no longer corresponding 
to the “book” form: electronic texts with no paper support, texts not 
corpus or opus — not finite and separable oeuvres; groupings no longer 
forming texts, even, but open textual processes offered on boundless 
national and international networks, for the active or interactive inter-
vention of readers turned coauthors, and so on.

If we still say library or bibliotheque to designate this kind of 
place to come, is it only through one of those metonymic slippages 
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like the one that led to the Greek noun biblion being kept, or the Latin 
noun liber, to designate first of all writing, what is written down, and 
then “the book” — even though at the beginning it meant only the pa-
pyrus bark or even part of the living bark of a tree?

Still thinking, under a preliminary head, about titles, or copy-
right brands, the title chosen for this exchange, as it can be read on the 
posters, says very precisely: On the Book to Come. The title does not 
say The Book to Come, but On the Book to Come. As you know, the ex-
pression “the book to come” has a long history. It was already a book 
title, hence a title printed on the cover of a book, the book by Maurice 
Blanchot entitled, in 1959, Le Livre a venir, The Book to Come.

Now Le Livre a venir, the title, is printed on the book, on Le 
Livre a venir, and this mise en abyme, a structure that libraries have al-
ways favored, takes off once more by itself, when you think that this 
title, Le Livre a venir, printed on Le Livre a venir, is also to be found 
or found again in Le Livre a venir, hence within a book, of course, 
enveloped, gathered up, folded into a book that deals with the book.

More than once, at least three times en abyme: for the expres-
sion “the book to come”, le livre a venir, appears inside an article enti-
tled The Book to Come, which itself gives its title to the book in which it 
is collected with numerous other articles. Its first subsection is called 
Ecce Liber and if there had been time we ought to have read this text 
very closely, specifically with regard to the questions that concern us 
this evening. For this quotation en abyme is already taking us, at least 
if we want to follow its genealogy, into a whole French library, from 
Blanchot to Mallarme. That is why I would like to insist — only a very 
little, given the shortage of time — on this quotation of a quotation, 
even before getting going on the urgent and thorny question we have 
been asked to consider of the “book to come”. A question trembling 
all over, not only with that which disturbs the historical sense of what 
we still call a book, but also with what the expression to come might 
imply — namely more than one thing, at least three things:

1. That the book as such has — or 
doesn’t have — a future, now that electronic and virtual incorpora-
tion, the screen and the keyboard, online transmission, and numerical 
composition seem to be dislodging or supplementing the codex (that 
gathering of a pile of pages bound together, the current form of what 
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we generally call a book such that it can be opened, put on a table, or 
held in the hands). The codex had itself supplanted the volume, the 
volumen, the scroll. It had supplanted it without making it disappear, 
I should stress. For what we are dealing with is never replacements 
that put an end to what they replace but rather, if I might use this word 
today, restructurations in which the oldest form survives, and even 
survives endlessly, coexisting with the new form and even coming to 
terms with a new economy — which is also a calculation in terms of the 
market as well as in terms of storage, capital, and reserves.

2. That if it has a future, the book to 
come will no longer be what it was.

3. That we are awaiting or hoping for 
an other book, a book to come that will transfigure or even rescue the 
book from the shipwreck that is happening at present.

This word shipwreck: before here connoting the abyss, the 
ghost, or the return of some feared catastrophe, happening now or to 
come, it plunges us back into a singular work that was and was not 
a book, Stephane Mallarme’s Un Coup de des... [A Throw of the Dice], 
around which Blanchot wrote an essay entitled “The Book to Come” 
inside which one reads the expression the book to come, which also 
happens to be the title of the collection or recueil — another word that 
points in the direction of binding and gathering, but first of all toward 
welcome or accueil (Mallarme designates the reader as a “guest”).

Let me again emphasize the word recueil. The linearity with 
which book writing is so often associated already receives a blow 
[coup], and it wasn’t the first, in all the marine, abyssal, ghostly, nu-
merical, or numerological figures of this “coup de des” to the extent 
that I couldn’t read this text out loud, in the linear successiveness of a 
temporality, without destroying the differentiated sizes of the letters 
and the typographical distribution of a spacing that no longer respects 
the division and irreversibility of pagination, and where I’m barbari-
cally selecting a few figures as I would do, and indeed have done, on 
my computer: Blanchot dedicates to Mallarme in The Book to Come?. 
To Mallarme, which is to say also to the author of Quant au livre [As to 
the Book], which includes “Le Livre, instrument spirituel” (which we 
should reread closely, especially with regard to folding, meaning the 
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folding of the codex and to this sacralization, the “quasi-religious”, as 
Mallarme puts it, and which we should have much more to say about).

It’s in the text that begins with the famous “proposition”: “A 
proposition that emanates from me. ... I claim it... in brief means, that 
everything, in the world, exists to end up in a book”; or again “ad-
mitted the volume includes no signatory,”1 and that says so much on 
the folds, folding, and folding back of paper where it gives rise, gives 
place, a sacred place, sometimes a place of burial, a dwelling or a tomb:

1. Mallarme, “Le Livre, instrument spirituel” (The Book, Spiritual Instrument) (1895), in Oeuvres 
completes (Paris: Gallimard: Pleiade, 1979), p. 378.

“Now—
Folding is, in relation to the large 

printed sheet, a sign, quasi-religious: that does not strike so 
much as its compression, in thickness, offering the miniscule 
tomb, surely, of the soul.”2

2. Ibid., p. 379.

In the discussion we will surely have to come back to this re-
ligiosity, to this quasi sacrality, more precisely to this quasi resacral-
ization that, with all the political issues it involves, has marked the 
entire history of technologies of inscription and archiving, the entire 
history of supports and printing methods — as if each stage, in a tech-
nological transformation, seemed the one to desacralize, democra-
tize, secularize, defetishize, throughout an interminable history of 
Enlightenment or Reason (before and beyond the Aufkldrung); but as 
though each stage, all the same, was also inescapably accompanied by 
a sacred or religious reinvestment. For it is obvious, for instance, that 
if our generation is suffering from seeing the book yield ground in 
the face of other supports, other modes of reading and writing, this is 
partly because, inevitably, it has resacralized everything connected 
with the book (its time, its space, its rhythm, starting from the ways 
it is handled, the ways it is legitimated, even the body, the eyes, and 
the hands bent around it, the quasi-priestly sociality of its producers, 
interpreters, and decision makers, in all their institutions of selection 
and legitimation); and this, despite the fact that this resacralized and 
refetishized book has been an element of secularization and democra-
tization, with its phonetic writing, for instance, and then its modes of 
printing and reproduction.

Roger Chartier’s extremely detailed, full analysis in Les Repre-
sentations de l’ecrit makes this point. This democratization/seculariza-

J
d



233

tion is a process that both Vico and Condorcet, among others, tried to 
take into account. In Of Grammatology, more than thirty years ago, I 
tried to analyze some other examples of this techno-political history 
of literature.

Let me leave on one side the questions of fetishization, of sa-
cralization, of surplus value from increasing rareness, in order to 
return to one of the themes that Blanchot privileges in “the book to 
come”, in The Book to Come — in the article on “the book to come” in 
the book called The Book to Come.

This really is about the project of a Book to come and not about the 
book’s being-past that we have just started speaking about. Blanchot’s 
meditation is inscribed between Un Coup de des... and the Book pro-
ject, the project of the Work (with a capital letter) as Book — it took up 
a lot of his time and we have his notes for it. In it, Blanchot privileges 
the double antinomic motif of division and gathering (this semantics of 
the collection, of binding, the vocabulary of colligere I was discussing 
just now). The subtitle of this part is Gathered Through Dispersion. And 
that is the beginning of the question of the future, of the book to come. 
Its past has not yet reached us, we have yet to think it:

“I will not assert that Un coup de des 
is the Book, an assertion that the Book’s specifications would 
deprive of all meaning... It has the essential quality of the Book: 
present with this lightning-stroke that divides it and gathers it 
back together, and yet it is extremely problematic, so much so 
that even today for us, so familiar (we think) with all that is not 
familiar, it continues to be the most unlikely work. It could be said 
that we have assimilated Mallarme’s work more or less readily, 
but not Un coup de des. Un coup de des implies a completely differ-
ent book from the book that we have: it makes us feel that what 
we call “book” according to the traditional Western usages, in 
which the gaze identifies the act of comprehension with the rep-
etition of linear back-and-forth motions, is justified only in the 
facilitation of analytic comprehension.”3

3. Maurice Blanchot, The Book to Come (1959), trans. Charlotte Mandell (Stanford, Calif: 
Stanford University Press, 2003), p. 234; trans, mod.

What I would like to do here, before concluding, and with a view 
to setting out for discussion some interconnected propositions, even if 
this means coming back to them later to back them up, is first of all to 
formalize a central motif, in Blanchot’s The Book to Come, concerning 
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Mallarme. This central, organizing motif is on the one hand a tension, 
one that is constitutive of The Book to Come as Mallarme projects it. 
This is the tension between gathering and dispersion, a tension which, 
on the other hand, without being resolved, gets into a circular form, 
into the circulation of the circle. Here are some lines on the subject of 
this motif of putting into circulation a dispersal that is gathered togeth-
er or linked to itself:

“Un Coup de des orients the future of 
the book both in the direction of the greatest dispersion and in 
the direction of a tension capable of gathering infinite diversity, 
by the discovery of more complex structures. The mind, says 
Mallarme, following Hegel, is “volatile dispersion”. The book that 
collects the mind thus collects an extreme capacity for rupture, 
a limitless anxiety, one that the book cannot contain [my empha-
sis: the book contains what it can’t contain, it is both bigger and 
smaller than what it is, like any library in fact], one that excludes 
all content from it, all limited, defined, and complete sense. It is a 
movement of diaspora that must never be repressed but instead 
preserved and welcomed as such into the space that is project-
ed from it and to which this movement only responds, a response 
to an indefinitely multiplied void where dispersion takes on the 
form and appearance of unity. Such a book, always in movement, 
always on the verge of scattering, will also always be gathered 
in all directions, through dispersion itself and according to the 
division that is essential to it, which it makes not disappear, but 
appear, maintaining this dispersion so the book can accomplish 
itself there.
Un Coup de des was born from a new understanding of literary 
space...”4

4. Ibid., pp. 234-5; trans, mod.

To this insoluble tension (for what can a dispersion be once it 
is gathered together as such? what can be the “as such” of a division 
that gathers and assembles and links division itself?), Blanchot brings 
a formulation, if not a solution, that, even if the word dialectics is not 
actually mentioned, remains dialectical — and it is no accident that the 
name Hegel, as you have heard, enters in at this place and at this time.

This Hegelian formulation is that of a circle, a circular becom-
ing whose effect would be not to annul tension but to displace it and 
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bring it into a becoming full of meaning: “The Book is thus, subtly, af-
firmed in the becoming that is perhaps [the word perhaps — the last 
word in the chapter — will play a role that I cannot dwell on here] its 
meaning, a meaning that might be the very becoming of the circle. The 
end of the work is its origin, its new and old beginning: it is its possibil-
ity opened one more time, so that the dice thrown once again can be 
the very throw of the masterful words.”5

5. Ibid., p. 243.

Well, if I may mention it, that is the point some thirty years ago 
where I thought I had to make a diagnosis or could make a progno-
sis, in Of Grammatology, under the heading “The End of the Book”, at 
the risk of seeing myself accused, quite absurdly, of wishing for the 
death of the book and pressing for it. What I then called “the end of 
the book” came at the close of a whole history: a history of the book, 
of the figure of the book, and even of what was called “the book of na-
ture” (Galileo, Descartes, Hume, Bonnet, Von Schubert, and so on).6 

6. Jacques derrida, Of Grammatology (1967), trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1976), p. 16. 

In speaking of the ongoing “end of the book”, I was referring to 
what was already in the offing, of course, and what we’re talking about 
tonight, but mainly I meant the onto-encyclopedic or neo-Hegelian 
model of the great total book, the book of absolute knowledge linking 
its own infinite dispersion to itself, in a circle.

Now what is happening today, what looks like being the very 
form of the book’s to-come, still as the book, is on the one hand, be-
yond the closure of the book, the disruption, the dislocation, the dis-
junction, the dissemination with no possible gathering, the irrevers-
ible dispersion of this total codex (not its disappearance but its mar-
ginalization or secondarization, in ways we will have to come back 
to); but simultaneously, on the other hand, a constant reinvestment 
in the book project, in the book of the world or the world book, in the 
absolute book (this is why I also described the end of the book as in-
terminable or endless), the new space of writing and reading in elec-
tronic writing, traveling at top speed from one spot on the globe to 
another, and linking together, beyond frontiers and copyrights, not 
only citizens of the world on the universal network of a potential uni-
versitas, but also any reader as a writer, potential or virtual or what-
ever. That revives a desire, the same desire. It recreates the tempta-
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tion that is figured by the World Wide Web as the ubiquitous Book 
finally reconstituted, the book of God, the great book of Nature, or 
the World Book finally achieved in its onto-theological dream, even 
though what it does is to repeat the end of that book as to come.

These are two fantasmatic limits of the book to come, two ex-
treme, final, eschatic figures of the end of the book, the end as death, 
or the end as telos or achievement. We must take seriously these two 
fantasies; what’s more they are what makes writing and reading hap-
pen. They remain as irreducible as the two big ideas of the book, of 
the book both as the unit of a material support in the world, and as 
the unity of a work or unit of discourse (a book in the book). But we 
should also perhaps wake up to the necessity that goes along with 
these fantasies.

And I will only point out the necessity of this law, by way of a 
dry conclusion in four remarks, or four vanishing points that would 
be worth developing interminably. I utter them or send them tele-
graphically, to cast them into the discussion like little dots, elliptical 
dots or throws of the dice. 

1. The playful and the serious. How 
can one speak seriously about the book (assuming that one has to be 
serious, in other words also be governed by the idea of knowledge — 
circular and pedagogical — that is only one dimension of the book as 
encyclopedia, the other one being the dimension of play, chance, and 
literature, which will always raise the question of whether, as a throw 
of the dice, it includes or lets itself be included by the encyclopedia)? 
We will only be able to speak seriously about these two fantasies of the 
book to come if we neutrally give up any kind of eschatological teleol-
ogy, in other words any kind of evaluation, whether pessimistic or op-
timistic, reactionary or progressive. So we should on the one hand give 
up any lamentation, pointless and powerless in any case, that would 
come along to tell us in the face of the inevitable: “What’s befalling 
us is the death of the book — catastrophe. We must at all costs save the 
book from this death that threatens us, the death of everything we have 
held sacred, of everything to which our cultures and our truths and our 
revelations, and our modes of legitimation, and so on, are indissociably 
attached”. In fact — let’s be serious — we know that the book isn’t sim-
ply going to disappear. For any number of reasons, it is not even certain 
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that in terms of volume its market production is not destined to remain 
stable, and even to increase, and in a mediatized market that we should 
also speak about seriously. I would like to come back to this point in 
the discussion. On the other hand, we should analyze the retention of 
the model of the book, the liber — of the unit and the distribution of dis-
course, even its pagination on the screen, even the body, the hands and 
eyes that it continues to orient, the rhythm it prescribes, its relation-
ship to the title, its modes of legitimation, even where the material sup-
port has disappeared (the new electronic journals, based in universities 
across the world, generally reproduce the traditional formats, editorial 
norms, criteria of evaluation and selection — for better and for worse).

There is, there will therefore be, as always, the coexistence and 
structural survival of past models at the moment when genesis gives 
rise to new possibilities. What is more, you can love more than one 
thing at a time, and not give anything up, as with the unconscious. I’m 
in love with the book, in my own way and forever (which sometimes 
leads me, paradoxically, to find that there are too many of them and not 
at all “not enough”); I love every form of the book and I see no reason 
to give this love up. But I also love — this is the fate of my generation, 
of just this one generation — the computer and the TV. And I like writ-
ing with a pen just as much, sometimes just as little, as writing with a 
typewriter — mechanical or electric — or on a computer. A new econo-
my is being put in place. It brings into coexistence, in a mobile way, a 
multiplicity of models, and of modes of archiving and accumulation. 
And that’s what the history of the book has always been. We must be 
vigilant in resisting this catastophe-minded pessimism, apart from the 
fact that it reveals the pointless temptation to oppose the inevitable 
development of technologies whose advantages, as well, are obvious, 
not just in terms of efficiency and economy but also ethically and po-
litically. But we must also be wary of a progressivist — and sometimes 
“romantic” — optimism, ready to endow the new distance technologies 
of communication with the myth of the infinite book without material 
support, the myth of universalist transparency, of communication that 
is immediate, totalizing, and free of controls, beyond all frontiers, in 
a sort of big democratic village. The optimism of a new Aufklarung 
ready to sacrifice, even burn on its altar, all the old books and their li-
braries — which would be another form of barbarity. The truth of the 
book, if I may put it like that, at any rate its necessity, resists — and dic-
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tates to us (this is also the seriousness of a “must”) that we should resist 
both these fantasies, which are only the flipside of each other.

2. Another politics of restructur-
ing. For in what I dare not call the “restructuring in progress” that is 
neither a death nor a resurrection, we can also trust in the conserva-
tive, even fetishistic impulse. Interminably, it will reinvest the book 
threatened by this “restructuring” of culture and knowledge. This 
fetishism will sanctify — sanctify once again — the book, the aura of 
culture or the cult of the book, the body of the book and the body used 
to the book, the time, the temporality, and the spacing of the book, 
the habitus of the love of the book that will be revalorized and over-
valued exactly according to the possibility of its becoming scarce, not 
to say commercially secondary or in decline. This fortunately incor-
rigible fetishism will even protect the signs of post-book technologies 
threatened by more advanced technologies.

3. The right to books. Between the 
two fantasies I have just mentioned, the turbulence and impasses have, 
as always, a juridical and ethical-political form. If everything symbol-
ized by the World Wide Web can have a liberating effect (in relation to 
controls and all forms of policing, and even the censorship exercised by 
the machines of power — of the nation-state, the economy, the universi-
ties, and publishing), it is all too obvious that it only advances by open-
ing up zones without rights, “wild” areas, areas of “anything goes” 
(ranging from the most dangerous, politically speaking, to the most 
insignificant and the most inept, the worst that could come and fill in, 
paralyze, or break up space). A difficult question in a war for rights and 
power that was already ongoing at the time of the book’s domination, 
but is obviously taking on new forms and new rhythms. They must be 
recognized, analyzed, and treated as fairly as possible.

4. Finally, we could speak of a sec-
ondarization of the second itself, whatever the unprecedented singu-
larity of an ongoing mutation. It is true that this mutation leaves noth-
ing outside itself on earth and beyond earth, in humanity and beyond 
humanity. This mutation we can call monstrous: as such, at least, and 
where “it’s changing”, it has no model and no norm to reproduce. 
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Nevertheless, we know and we can say that what is changing the face 
of everything on the face of the world in this way is but a little frac-
tion of a fraction of a second in a history which has been transforming 
the relationship of the living organism to itself and its environment, 
both progressively and through sudden mutations — the relationship 
of the face, for instance (since I have just mentioned what is changing 
the face of everything on the face of the world), the relationship of 
the head, the eyes, the mouth, and the brain to the rest of the body, to 
standing up, to the hand, to time and speed, and so on.

It is that much more vertiginous, but we do know it: what we are 
living through and talking about — at too much length, please forgive me 
— occupies the time and place of a miniscule comma in an infinite text.

That breathes or lives like the whisper of a tiny and almost invis-
ible punctuation mark in what perhaps does not even make a history.

A history, at the very least, which does not hold fast, a history 
which cannot be maintained, a history which is no longer held in the 
hand, now.7 

7. In French there is a play here on the word maintenant, “now”, which is literally “hand-hold-
ing”, from main (hand) and tenir (hold). Maintenir (“maintain”), in the previous sentence, is 
etymologically the same: to maintain is to hold with the hand.—Trans. 

It no longer obeys the finger and the eye, as a book would. Might 
it ever have done so?

in Paper Machine – ed. inglesa, Stanford University Press: California. 2005



Herbert Bayer, ilustração em “Toward the 

Book of the Future” in Books of Our Time, 
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[A imprensa] criou o livro portátil, 
que os homens podiam ler em 
privacidade e em isolamento  
dos outros. O homem podia agora 
inspirar-se e conspirar. 
(...) O livro impresso acrescentou 
muito ao culto do individualismo. 
O ponto de vista privado e fixo 
tornou-se possível e a literacia 
conferiu o poder do desapego,  
do não-envolvimento.

Marshall McLuhan 1967, The medium is the massage: An Invenctory of Effects   

[trad. livre]

LIVRO
INSPIRAÇÃO & CONSPIRAÇÃO

MCLUHAN, Marshall (1967), The medium is the 

massage: An Invenctory of Effects. Londres, Nova 

Iorque: Gingko Press, 2005, p. 50
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do retorno às afirmações desmesuradas da verticalidade do rolo (scroll)  

e das operações exclusivas do livro digital “push, pop, press”. 

Operação em dois momentos.

I — (NOT) 
Everything that can be digital,  

will be

O que conhecemos, atualmente, 
como livro eletrónico, sê-lo-á na 

realidade? Existirá ou será possível 
um livro eletrónico?

Como possível resposta, sintetizá-

mos as nossas conclusões na afirma-

ção “Everything that can be digital, 

will be” de Benny Landa (1993). A 

esta afirmação categórica acres-

centámos a sua negação (NOT). de 

modo a enfatizarmos um paradoxo 

entre analógico e digital, recorremos 

a projeções e a materiais físicos. O 

espaço foi escolhido para estabele-

cer uma analogia com o livro – a inter-

secção de dois corredores. A parede 

adquire uma dupla funcionalidade, 

apresentando-se como página e en-

globando algumas das suas carac-

terísticas (cor, sujidade, textura). Se 

a projeção do statement simboliza o 

digital, por outro lado, a palavra NOT, 

em cima da frase projetada, contra-

ria-a ou completa-a. Procurámos 

que a frase, ao ser projetada sobre 

a página, mostrasse que, apesar de 

algo poder ser convertido em digital, 

tal não impede a continuidade da sua 

contraparte analógica.

II — Push Pop Press

Encarando a problemática da passa-

gem do livro analógico para a sua ver-

tente digital (e vice-versa), é feita uma 

contextualização de referências, pro-

curando apresentar diversos pontos 

de vista e soluções para o que poderá 

vir a ser o futuro do livro, tanto na sua 

vertente física, como digital. Seguin-

do uma narrativa intemporal, é criada 

uma conversa entre diversos autores 

através dos seus textos, culminando 

numa publicação física cujo objetivo 

assenta sob a ideia de antagonismo e 

oposição. O resultado apresenta uma 

troca de contexto em que o analógico 

se organiza segundo características 

digitais, afastando-se, assim, do livro 

físico convencional. Os conteúdos 

encontram-se catalogados em cinco 

capítulos, complementando-se entre 

si. No interior de cada capítulo é cria-

da uma conversa entre diversos au-

tores, num texto contínuo, onde são 

debatidas as diversas temáticas e 

problemáticas relativas ao livro ana-

lógico e digital.

Andreia dos Reis 

Push Pop Press
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It is the very notion of "book" 
which is put in question by 
electronic texts.                            
× Roger Chartier,  “Readers and Rea-

dings in the Electronic Age”, 2001

At the beginning of the 20th Century, the death of paper was 
predicted. It was foreseen just after the advent of public electri-
city networks and the consequent spreading of new revolutionary 
media, like the radio and the telegraph. The innovation impetus 
induced the hypothesis that the electrical transmission of the 
voice would have ended the printed distribution of information, 
replacing magazines and books with the faster voice that was 
transmitted over cables. The future seemed to be with wires 
everywhere, which would have spread the content of libraries 
to every home or in public spaces through some sort of broad-
casting kiosks provided with primitive headphones. After half a 
century Marshall McLuhan foresaw a similar process: “the book 
[is] an increasingly obsolete form of communication”, because 
of its slowness compared to television. In the late fifties it was 
a question of speed, of changing perception of time and space, 
and the printed medium seemed to be too slow to diffuse and 
consume information. Finally, the end of paper was one of the 
worst prophecies in the eighties, at the beginning of the personal 
information age. Personal computer marketing figured out the 
dream of a “paper-less office”, with massive magnetic archives 
that would have replaced huge amounts of paper. But all of this 
simply didn’t happen. Even more, paper, and the printed medium 
at large, has significantly contributed to spread the new media 
culture and consciousness. So paper is here to stay. And no 
shortage of electricity can shut off a printed magazine or a book.
The role of the printed page has radically mutated, from being 
a prevalent medium in itself to a complementary medium, often 
used as a static repository of electronic content.  
                          × Alessandro Ludovico, “Paper and 

pixel, the mutation of publishing – The death of paper didn’t happen”, 2006
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A página é definida numa 
primeira instância, como um 
suporte textual, físico (im-
presso) ou virtual (digital).                            

×                      Sofia Gonçalves, “A página: a unidade/fragmento, do objecto ao 

sistema”, 2008

Ao subscrever algumas possibilidades para o livro digital, em 
“Book without Pages”, Negroponte (1979) analisa a construção 
gramatical da frase. Para o autor, os valores adquiridos dos ca-
pítulos, sub-secções, parágrafos e frases podem ser entendidos 
como limites semânticos descendentes, adaptáveis a estruturas 
digitais. Volvida uma primeira fase de afirmação dos meios digi-
tais e num primeiro momento de maturidade, começamos, hoje, 
a pensar na hipótese da remediação não ser unilateral (livro im-
presso para livro digital) mas bidireccional. Mais uma vez, esta 
proposta já tinha sido antecipada por McLuhan (1959:31):
Because print favors the catalogue, the definite and the precise rather 
than adventure-some exploration, here is a suitable challenge to the 
world of printers and readers to meet the demands of a new age with 
new discovery and resources of their medium.
No entanto, as citações ou remediações bidericcionais entre 
livro impresso e a sua correspondência nos meios digitais, nem 
sempre são subtis. Quando se procuram encontrar territórios 
de convergência, encontramos recorrentemente exemplos de 
projectos digitais que mimetizam grosseiramente a iconografia 
clássica do livro impresso. A ideia do livro como guia para o 
design de livros digitais tornou-se redundante, porque tenden-
cialmente se reduz esta aproximação aos aspectos formais 
mais grotescos (textura do papel em ecrã, sugestão de lomba-
da, composição tipográfica que espelha a página impressa sem 
que se pense nas condicionantes da leitura em ecrã, passagem 
de página mimetizando a acção real, etc.). Mas pode o design 
de livros digitais ficar apenas remetido ao pastiche ou a uma 
remetência figurativa de um imaginário comum? 

 ×                      Sofia Gonçalves, “Livro: território comum entre meios analógicos  

e digitais”, 2008
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o livro e o autor

2040: Authors Will Become Like Tamagotchi.
Having determined that what readers want is a 
“sense of connection,” publishers will organize 
adopt-an-author promotions, repackaging wri-
ters along the lines of Webkinz and other ima-
ginary pets. “Feeding” your favorite authors by 
buying their books will make their online avatars 
grow less pale and grouchy. If they starve to de-
ath on your watch you will lose social networking 
points. Book clubs will cultivate with their favorite 
writers the warm, fuzzy, organic bond a trainer 
develops with his or her Pokémon, a process that 
will culminate in staged fights-to-the-death be-
tween your author and the author sponsored by 
another book club. These fights will occur offline, 
since there will be one or two bookstores left and 
something has to happen there.                    
×                         James Warner, “The End of Books”, 2011
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[Drucker] argumenta que a 
interacção não é uma função 
dos media electrónicos, mas 
define-se pelo programa 
projectual.                             

 ×                         Sofia Gonçalves, “Livro: território comum entre meios analógicos 

e digitais”, 2008
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These papers give much specific advice, 
philosophically and soundly reasoned, but 
I think I had better concentrate in my few 
words on the broader concepts.

The printed book today faces its great-
est challenge since the invention of print-
ing. I think an encouraging sign is the fact 
that all these writers are thinking about 
the deeper meaning of what we are trying 
to do. All note a concern with what Mr. 
Kepes calls so well “not just the ‘know 
how’, but the ‘know why’ and the ‘know 
what’”. The happiness of man must be 
considered one of our major aims; which 
is to say, we must be contemporary – we 
must sense the spirit of our age in all we 
produce, not in the worst, but in the best 
meaning of the word.

One of the must important topics, ob-
viously and overwhelmingly, is the ex-
pressed or unexpressed dissatisfaction of 
all the writers with the present-day book 

Philip Hofer
Epilogue 
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design. Isn’t the importance of book de-
sign such that it should challenge the in-
surgent spirits in the art world? I believe 
it is. It  isn’t only a question of whether 
the graphic arts should be up-to-date, but 
whether they should lead. There is no 
doubt about it. The graphic arts often led 
in the past. Many of us can prove, particu-
larly those of us who studied design of the 
past centuries, that book design has influ-
enced all the other arts – crafts too, such 
as glass making, metal making and weav-
ing. We must recapture that leadership!

These remarks of Mr. Hofer's are very greatly condensed from his valuable 
recapitulation and summation of the addresses delivered at the symposium.

in Graphic Forms: The Arts related to the Book, Harvard: Harvard University Press, 

1949, p. 125
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[ÚLTiMO aTO]
Um último desvio antes do pano descer. 

no início (de novo), recomeça-se a leitura desta Obra ingénua 
de publicadores póstumos muito semelhantes aos viajantes que, de 

tempos a tempos, nos trazem bocados da Arca de Noé ou lascas de pe-
dra que representam as Tábuas da Lei quebrada por Moisés MB:221.

 

narradOr: Como se o autor não tivesse escrito tanto 
como depois da sua morte MB:222. Como se o leitor não tives-
se lido tanto como depois do livro fechado. Por último, não 
nos esqueçamos: Aquilo que vivemos e sobre o qual centrámos 
esta discussão, ocupa o tempo e o lugar de uma ínfima vírgula 
num texto infinitoJd:239.
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E d i T O r i a L

a peça guia-nos por um diálogo improvável entre um livro 
sobre livros     E D I T O R I A L

A peça guia-nos por um diálogo improvável entre um livro 
sobre livros            (este que, com a interrupção 

do primeiro, agora começa) e um filme sobre livros.  
  Livro e filme são veículos de outros dis-

cursos, i.e. são pontos de acesso a outras leituras, máqui-
nas relacionais. Já o assumimos e voltamos à redundância 
para sublinhar a verdade – este texto descreve uma con-
versa que não existiu. Não lhe chamemos ficção; se não 
existe, é pelo mero acaso de não ter ainda acontecido. O 
editorial é o relatório, o documento dessa realidade. Pode-
mos até declarar o episódio como uma impostura, tanto 
quanto o são, por vezes, a realidade ou a História. Se o de-
claramos documento é porque admitimos a dificuldade em 
afastarmos o mito do facto, o impossível do desejável. No 
mínimo, tentaremos construir um equívoco razoável, um 
encontro que poderia ter sido um acaso feliz. Não espere-
mos, no entanto, um diálogo simples entre um livro e um 
possível suspeito pela crise• do livro. Para sermos total-
mente honestos, não esperemos sequer um diálogo.

• O filme (precedido pelo fonógrafo, jornal e seguido pela televisão, walkman, 
mp3, internet, kindles, iPads e outros suspeitos do costume) é um dos nobres 
arqui-inimigos do livro. Sublinhemos a estranheza de este ser um filme que 
fala sobre o nosso desmesurado amor aos livros, a escala palpável (diremos, 
colossal) do nosso medo de perdermos o rasto de todo e qualquer livro.
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Folha 3 bis (a)

matemática do livro absoluto

Livre, hipérbole de todos os livros existentes, alcançará a pureza total. 
Inteiramente libertado do seu autor, dos objectos do mundo  
e do acaso abolido... 
scHerer, Jacques (1977), Le “Livre” de Mallarmé: Premières recherches  

sur des documents inédits, Paris: Gallimard, p. 23  (trad. livre)

os manuscritos de Livre formalizam o pensamento na literatura, 
para além da escrita. composto por um conjunto de ideias 
fragmentadas, figuras, dados e cálculos, mallarmé procurava  
a estrutura do livro absoluto. sempre em construção, este livro  
só poderia ser uma obra irrealizável. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 104 (a)

diFerença e rePetição, o livro e a dualidade 

Ao mesmo tempo que é fundamento e resumo do mundo,  
é também uma montagem de palavras.
scHerer, Jacques (1977), Le “Livre” de Mallarmé: Premières recherches  

sur des documents inédits, Paris: Gallimard, p. ix  (trad. livre)

A mesma obra apresenta-se duas vezes, diferentemente... (mallarmé, 
folha 36); Cada texto da obra é produzido duas vezes. O mistério e o 
drama não são mais do que a mesma coisa retornada, um por fora e o 
outro escondido por dentro... (mallarmé, folha 89);  A mesma equação é 
apresentada duas vezes, diferentemente, e cada termo é uma equação ao 
abrigo de Janus, total, em prova... (mallarmé, folha 104);   
A sessão [de leitura] implica o confronto de um fragmento do livro consigo 
mesmo... (mallarmé, folha 106) 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.

 





Folha 39 (a)

o livro e a sua Geometria 

o livro é descrito nos manuscritos como um bloco ou um 
paralelepípedo retângulo. mallarmé procura as leis da proporção  
desse retângulo (folha 39) uma vez que este “não é deixado ao acaso” 
(folha 40).   
em muitas folhas do manuscrito, o poeta não só encontra os 
números que formalizam o volume do livro mas também as 
dimensões da página e das linhas de texto (incluindo o seu número 
– “a altura indica o número de linhas” – e largura – “a largura indica o 
comprimento fragmentado”).  
ao transportar informações comuns da realidade do livro, mallarmé 
demonstra uma grande atenção à formalização de um discurso 
poético, diluindo as fronteiras entre conteúdo e forma, discurso  
e produção.

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 36 (a)

a condição triPla do livro absoluto

Os livros ordinários são pessoais: Livre será objetivo. Os livros 
ordinários são circunstanciais:  Livre não se manterá refém de nenhum 
objeto particular e tratará a totalidade das coisas existentes. Os livros 
ordinários não são mais que álbuns: Livre será ordenado de acordo com 
uma estrutura. Característica tripla inerente à noção de livro total e que 
Mallarmé apreendeu imediatamente. 
scHerer, Jacques (1977), Le “Livre” de Mallarmé: Premières recherches  

sur des documents inédits, Paris: Gallimard, p. 22

os manuscritos de Livre funcionam como esquissos que 
comportam, fundamentalmente, a estrutura de um livro.  
a partir destes é possível definir as principais características  
de Livre.
mallarmé procurou incansavelmente o número ideal de páginas,  
de volumes, de leitores, de leituras públicas. Livre, mais do que 
objeto literário, era um sistema tectónico para além do livro, um 
teorema sobre as condições da literatura. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 72 (b)

o livro absoluto desvia-se dos conteúdos

Livre, construído a partir da confrontação das páginas e com  
a intenção de abolir o acaso, tem uma abordagem  
meta-projectual, isto é, fala de si próprio. 
são raras as menções a possíveis conteúdos. 
contudo, a folha 72 do manuscrito assinala os elementos temáticos 
de Livre (caça, iate, dança, fogo de artifício) bem como reflexões 
sobre a forma que estes deveriam tomar.  

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 74 (b)

movimento do livro absoluto

segundo mallarmé, o livro, expansão total da letra, deve conduzir  
a sua mobilidade. 
os elementos do livro – a página, a frase, o verso, a palavra e, 
por último, a letra – devem libertar-se do volume e mover-se com 
liberdade e originalidade, mas sem arbitrariedade. 
a página, em particular, deve traduzir a imagem do movimento de 
leitura. a potencialidade da sua riqueza plástica e literária permite 
que um autor trabalhe não só a sua espacialidade, como a sua 
densidade, ao acolher o máximo de imagens, ideias, intenções, 
provenientes dos mais variados horizontes da literatura.  
a acumulação destes elementos não deverá ser uma simples 
justaposição de vizinhança, mas uma sinfonia concertada. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 76 (b)

o exterior do livro

De que é constituído este ‘Livro?’. Não de um texto seguido, (…) 
nem de longos fragmentos ainda separados, mas de notas ínfimas, 
palavras isoladas e números indecifráveis, lançados em folhas volantes. 
Relacionam-se todas estas folhas e estas notas com um trabalho comum? 
Ignoramo-lo. 
blancHot, maurice (1959), O livro por vir, lisboa: relógio d’água, 1984, p. 242 

mallarmé foi um dos raros escritores que antes da escrita 
propriamente dita, reflecte sobre a estrutura e condições do livro 
que irá escrever. Para blanchot, Livre não é mais do que a retenção 
da ideia de livro. ao pensar a sua exterioridade (produção e receção 
da obra), mallarmé descobre o centro da ideia de livro. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 77 (b)

o livro absoluto e a dobra

De que é constituído este ‘Livro?’. Não de um texto seguido,  
(…) nem de longos fragmentos ainda separados, mas de notas ínfimas, 
palavras isoladas e números indecifráveis, lançados em folhas volantes. 
Relacionam-se todas estas folhas e estas notas com um trabalho comum? 
Ignoramo-lo. 
blancHot, maurice (1959), O livro por vir, lisboa: relógio d’água, 1984, p. 242

em Livre, mallarmé revela consciência pelo valor material da página 
e estudava como usar a sua estrutura ou fisicalidade (frente e verso 
de página, a potencialidade da dobra) como mote literário.

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 94 (a)

um livro que “Foi Feito, sendo”

só conhecemos Livre pelos seus manuscritos. estes foram dados  
a conhecer a Jacques scherer por Henri mondor que, por sua 
vez, os organizou e publicou sob o título O ‘Livro’ de Mallarmé: 
investigações preliminares sobre documentos inéditos.

em O Livro por vir (1959), maurice blanchot revela sentimentos 
dúbios e contraditórios por esta publicação póstuma. Por um 
lado, assim apresentado, o projecto para o livro absoluto, não 
parecia nada mais do que puro acaso (aquilo que mallarmé tentava 
contrariar na sua obra); blanchot considera a publicação de 
scherer como uma “obra ingénua de publicadores póstumos, muito 
semelhantes aos viajantes que, de tempos a tempos, nos trazem bocados 
da Arca de Noé ou lascas da pedra que representam as Tábuas da Lei 
quebradas por Moisés”. 
Por outro, blanchot considera que “a publicação destas páginas quase 
vazias e mais desenhadas de palavras do que escritas”, quase em branco, 
numa imagem de pura dispersão, poderiam estar de acordo com o 
espírito de obra advogado por mallarmé. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 96

ministério das Finanças de um livro absoluto

inúmeras folhas de Livre contêm dados de ordem financeira: 
preços para sessões de leitura, preços de venda dos volumes  
e a sua relação com a tiragem da publicação.
este desenho do cenário sobre o qual o livro deveria surgir, indicia 
que mallarmé avaliava a complexidade de um projecto editorial, 
ou seja, preocupava-se simultaneamente com a escrita e toda a 
máquina de produção de um livro.

Por exemplo, na folha 39, mallarmé fala do preço expectável do livro 
e procura encontrar uma estratégia de financiamento baseada na 
natureza dual do seu público: elite e multidão. 
Para a elite, rica e cultivada, mallarmé estima um preço mais 
elevado, com uma garantia — a possibilidade de assistirem às 
sessões de leitura (a prova pública do valor de Livre). se esta 
operação fosse bem sucedida, a edição poderia ser vendida a um 
baixo preço e chegaria a um público mais vasto.  
com isto ensaia o valor das sessões de leitura, calculado de 
acordo com princípios financeiros e morais; este valor é mais tarde 
traduzido no número de exemplares a serem editados e no valor 
de venda do livro impresso — se cada sessão custar 500 francos 
por pessoa, e esse valor for dividido por cada assistente de leitura 
(incluindo mallarmé) e multiplicado por três sessões obteria 12.000 
francos que lhe permitiriam vender 12.000 exemplares a 1 franco 
cada um (folha 113). 
na folha 167 divide o preço de venda por autor e livreiro. 
através destes cálculos, mallarmé declara o seu direito enquanto 
autor e editor do livro absoluto. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 97

teste à riqueza literária de esquemas,  
siGnos e números

mallarmé sabia que se arriscava a que o seu exercício não tivesse 
nenhum sentido – dotado de engenho, mas irrealizável. Livre era 
afinal uma anti-obra, onde proliferam esquemas, signos ou símbolos 
pouco comuns na textura literária.

a aproximação do texto ao seu metatexto, leva-nos à obra ou livro 
absoluto, que maurice blanchot explica do seguinte modo:

Quanto mais a Obra assume sentido e adquire ambição, retendo em 
si não só todas as obras, mas todas as formas e poderes de discurso, 
mais a ausência do trabalho parece prestes a propor-se, embora sem 
nunca permitir-se a ser designada. Isso acontece com Mallarmé. 
Com Mallarmé, o trabalho torna-se consciente de si mesmo e assim 
se dá a conhecer como algo coincidente com a ausência do trabalho; 
este último, em seguida, desvia-se sempre desta coincidência consigo 
mesmo, condenando-se à impossibilidade. Um desvio em que o trabalho 
desaparece na ausência do trabalho, mas em que a ausência do trabalho 
sempre se escapa à medida que se reduz a nada, para além da Obra  
que já tinha desaparecido.
blancHot, maurice (1969), “the absence of the book” in The Infinite Conversation, 

minneapolis: university of minnesota Press, 1992, pp. 423-4 (trad. livre)

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 110 (a)

sessões Públicas de leitura  
como a Forma Possível do livro absoluto

“Existem paralelamente, por sessão ou dia, duas Leituras 
com públicos diferentes.” (folha 107)

ao idealizar sessões de leitura, mallarmé considerava a hipótese  
de uma ação pública ser a garantia de publicação. 
as Sessões de Interpretação da Obra, de ‘Livre’ (folha 110) seriam 
compostas por dois assistentes de leitura (em vez de leitores,  
uma vez que se esperava destes uma certa performatividade).  
Por sua vez, cada sessão seria uma dupla leitura. 
durante cinco anos Livre materializar-se-ia. a repartição das 
sessões por esta temporada não foi totalmente determinada.  
um manuscrito diz que Livre seria composto por 20 sessões  
ou 20 volumes repartidos por 4 sessões, 5 vezes, durante 5 anos 
(folha 129). se cada sessão fosse idealizada como o comentário  
de um volume teríamos 4 volumes, em 5 vezes (folha 175). 
ou então 20 sessões por ano (folha 110). ou seja, há uma 
preocupação com a distribuição harmoniosa das sessões,  
mas essa distribuição não é clara. sabemos que Livre era 
composto por 20 volumes, mas não sabemos o número exato  
de volumes por página. mallarmé apenas descreve hipóteses,  
como comprovam as folhas 92 e 110 dos manuscritos.

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 140 (a)

o autor é aPenas um leitor PrivileGiado

as intenções de mallarmé para Livre são expressas na 
correspondência que trocava com verlaine, desde 1885:  
“um trabalho pessoal que, creio, será anónimo, o Texto que fala de si 
próprio e não possui voz autoral” . 

nos manuscritos este valor anónimo exprime-se de diferentes 
modos. Livre” é como um objecto “cujo sentido não sou responsável  
– logo não assinado...” (folha 201). 
mallarmé não se considera mais do que um leitor (folhas 195, 
117) – o “primeiro leitor” (folha 42 dos manuscritos) ou o “primeiro 
fornecedor” (folha 113). se existem 24 sentidos ou sessões de leitura 
(folha 140 a), ele seria apenas o 25o assistente, aquele que melhor 
se posiciona para a interpretação da obra.

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 126 (b)

teste à riqueza literária de esquemas,  
siGnos e números

mallarmé sabia que se arriscava a que o seu exercício não tivesse 
nenhum sentido – dotado de engenho, mas irrealizável. Livre era 
afinal uma anti-obra, onde proliferam esquemas, signos ou símbolos 
pouco comuns na textura literária

a aproximação do texto ao seu metatexto, leva-nos à obra ou livro 
absoluto, que maurice blanchot explica do seguinte modo:

Quanto mais a Obra assume sentido e adquire ambição, retendo em si 
não só todas as obras, mas todas as formas e poderes de discurso, mais 
a ausência do trabalho parece prestes a propor-se, embora sem nunca 
permitir-se a ser designada. Isso acontece com Mallarmé.  
Com Mallarmé, o trabalho torna-se consciente de si mesmo e assim 
se conhece como algo que coincide com a ausência do trabalho; este 
último, em seguida, desvia-se sempre desta coincidência consigo 
mesmo, condenando-se à impossibilidade. Um desvio em que o trabalho 
desaparece na ausência do trabalho, mas em que a ausência do trabalho 
sempre se escapa à medida que se reduz a nada, para além da Obra que já 
tinha desaparecido.
blancHot, maurice (1969), “the absence of the book” in The Infinite Conversation, 

minneapolis: university of minnesota Press, 1992, pp. 423-4 (trad. livre)

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 153 (a)

PáGinas disPostas sobre uma mesa

Assim se sucedem e retificam a letra, a palavra, o verso, a frase, a página, 
o volume, e, no infinito, o Livro.
scHerer, Jacques (1977), Le “Livre” de Mallarmé: Premières recherches  

sur des documents inédits, Paris: Gallimard, p. xvii (trad. livre)

mallarmé é um dos raros escritores que antes da escrita 
propriamente dita, reflete sobre a estrutura e condições do livro  
que irá escrever. as considerações que inscreve nos seus 
manuscritos para Livre misturam, descomprometidamente, 
proporções de página, estrutura do livro, condições de receção  
da obra e dados de ordem financeira. 

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.





Folha 182

os Planos Para o livro absoluto  
não excluem Problemas terrenos

Mallarmé estudou cuidadosamente os planos do seu edifício antes de 
iniciar a construção propriamente dita. Mas o esboço do Livro não é 
uma forma sem conteúdo. Algumas páginas contém o começo de uma 
efabulação, a investigação de material poético, o começo de temas ou de 
intrigas que podem ser estudadas no plano propriamente literário.
scHerer, Jacques (1977), Le “Livre” de Mallarmé: Premières recherches  

sur des documents inédits, Paris: Gallimard, p. iv (trad. livre)

mallarmé analisa todas as dimensões necessárias à viabilização  
do livro absoluto. entre estas pensa na inserção de publicidade  
no verso de cada folha. “O anúncio paga a impressão e o papel”  
(folha 182). como compromisso possível, seria esta estratégia que 
lhe permitiria a manutenção do espaço branco vital ao projeto, uma 
vez que este  implicaria uma maior quantidade de papel, logo gastos 
de produção mais avultados.

respeitando uma das hipóteses traçadas por mallarmé para Livre, 
todas as folhas soltas encontradas neste volume pertencem a esta obra.
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