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RESUMO 

 

 Apesar do enorme reconhecimento que a sua obra poética tem vindo a obter nos EUA, Frank 

X. Gaspar nunca entrou verdadeiramente no sistema literário português. Salvo algumas traduções 

avulsas em publicações portuguesas de pouca expressão (da autoria de Vamberto Freitas) , a sua 

poesia continua na obscuridade em terras lusas não tendo o poeta a projeção que merece na sua 

condição de maior representante da literatura diaspórica luso-americana do momento (dentro do 

género poético). Nesse sentido, este trabalho de projeto, juntamente com o exercício tradutório que 

dele faz parte, procura estabelecer um lugar para Frank X. Gaspar no cânone literário português, 

dando não só visibilidade ao autor, mas também à própria literatura de diáspora luso-americana. 

 No que toca às caraterísticas da escrita poética de Frank X. Gaspar, destaca-se, em primeiro 

lugar, o seu caráter culturalmente híbrido, resultante do legado português deixado pelos seus 

antecessores açorianos, e que se patenteia, sobretudo, na introdução de mudanças de código no 

texto. Em segundo lugar, a poesia de Gaspar apresenta vários níveis de intertextualidade, oriundos 

de uma vasta rede de fontes, que se sobrepõe e interage de uma forma orgânica mas ao mesmo 

tempo intricada. As fronteiras entre interculturalidade e a intertextualidade, contudo, esbatem-se na 

poesia de Frank X. Gaspar: isto é fruto de um processo criativo altamente vinculado à Memória e 

que se repercute na mente do próprio leitor através de teias semânticas alavancadas por imagens e 

tropos que se repetem por toda a obra poética do autor luso-descendente. 

 Na análise crítica feita à tradução de uma seleção de poemas de Frank X. Gaspar, 

“Tropeçando pela Luz”, serão considerados não só problemas que têm que ver com o estilo 

particular do poeta, mas também questões mais gerais, no âmbito dos estudos literários e de 

tradução, e que se prendem com a tradução da poesia: para além das dificuldades despertadas pela 

procura do equilíbrio entre fidelidade e manipulação do texto de partida, há que considerar a 
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representação da cultura portuguesa na obra de Frank X. Gaspar e como a sua desfamiliarização se 

expressa na tradução. 

 

Palavras -chave: Frank X. Gaspar; Literatura de diáspora luso-americana; Tradução de 

poesia; Interculturalidade, Intertextualidade. 
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ABSTRACT 

 

 Despite being acknowledged and prize-honored in the USA, Frank X. Gaspar’s poetry never 

truly entered the Portuguese literary system. Apart from some isolated translations in less well-

known Portuguese publications (mostly by Vamberto Freitas), Gaspar's poetic production remains 

all but invisible in Portugal, and the author has not earned the dissemination he deserves as the most 

representative poet in  

Luso-American literature. Consequently, this dissertation, along with a translation exercise of a 

selection of Gaspar's poems, aims to establish a place for Frank X. Gaspar's work in the Portuguese 

literary cannon, thus awarding visibility not only to the poet but also to Luso-American diaspora 

literature itself.  

 Regarding the distinctive features of Gaspar’s poetry, prominence is given firstly to its 

cultural hybridity (a legacy brought by the author's Azorean ancestors), noticeable in the text mainly 

by the use of code switching. Secondly, Gaspar's poetry shows several intertextual layers, arising 

from an extensive allusive network, that overlap and interact in an organic but also intricate way. In 

Frank Gaspar's poetic work, however, boundaries between intercultural and intertextual fields tend 

to blur: this is due to a creative process strongly tied to Memory, a feature that also echoes in the 

reader's mind through semantic connections coming from recurrent images and tropes. 

 In what concerns the critical analysis underlying the translation process of Gaspar's selected 

poems, in the anthology “Tropeçando pela Luz” (“Stumbling in Light”),  this project focuses not 

only on his personal style but also on more general issues about the translation of poetry (in a 

theoretical framework including translation and literary studies disciplines). Besides the many 

difficulties arising from the search of balance between fidelity and the manipulation of the source 

text, the translator must also deal with the representation of the Portuguese culture in Frank X. 



9 
 

Gaspar's work and how its alienation comes through in the translated text. 

Key-words: Frank X. Gaspar; Luso-American diaspora literature; Poetry translation; 

Interculturality; Intertextuality.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O trabalho de projeto que se segue acompanha uma proposta de tradução – de inglês para 

português  – de uma seleção de poemas da autoria de Frank X. Gaspar, intitulada “Tropeçando pela 

Luz1. Uma Antologia Poética de Frank X. Gaspar”, compilados a partir dos volumes de poesia 

publicados até à data. O seu objetivo principal é dar visibilidade, em português, à obra do poeta 

americano de ascendência portuguesa com produção mais consistente nos EUA, apresentando 

simultaneamente uma análise desta ligada a uma reflexão sobre o processo de tradução do corpus 

selecionado, focando dificuldades e tentando descrever as estratégias que ajudaram à sua resolução. 

A descrição deste processo, sob um ponto de vista empírico, faz-se acompanhar de uma base 

teórica, com recurso quer aos estudos literários quer aos estudos de tradução, que sustenta decisões 

tomadas durante o processo tradutório bem como as conclusões dele retiradas. 

 Este trabalho de projeto começará por dedicar algumas linhas a Frank X. Gaspar, apontando 

os traços gerais que caraterizam a sua vida e percurso literário. Esta contextualização servirá de 

base para os restantes capítulos e será particularmente importante, como se irá ver mais à frente, no 

processo antológico, já que este assenta na preocupação de apresentar de um cânone da obra poética 

de Frank Gaspar ao círculo literário português. 

 A tradução da obra de Frank X. Gaspar liga-se estritamente a uma confluência cultural, por 

causa da sua ascendência portuguesa, e, uma vez que esta é a nacionalidade da tradutora, serão 

focadas as suas intenções quanto ao papel da obra traduzida na cultura de chegada, fazendo opções 

quanto à produção de um texto mais próximo desta ou, pelo contrário, da cultura de partida. Serão 

analisados os efeitos que este tipo de escolha poderá produzir no texto de chegada. 

 Finalmente, serão explorados problemas de ordem mais prática na tradução poética de Frank 

                                                
1O título é a tradução de “Stumbling in the Light”, uma sugestão feita pelo próprio poeta. 
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X. Gaspar. Serão identificadas dificuldades surgidas no processo tradutório e propostas estratégias 

para a sua resolução segundo modelos para a prática de tradução em geral – nomeadamente Jean-

Paul Vinay e Jean Dalbernet2, Andrew Chesterman3 e Peter Newmark4 - e outros mais ligados à 

tradução literária tendo em consideração uma variedade de perspetivas e temas – principalmente 

Antoine Berman5, George Steiner6, Eugéne Nida7,Walter Benjamin8 e André Lefevere (também em 

coautoria com Susan Bassnett)9. Tendo em conta que o nível de subjetividade textual em Frank X. 

Gaspar advém largamente de contexto(s) e intertextos(s), a identificação de dificuldades de 

tradução e a sua resolução serão contempladas à luz de referências teóricas que não só sustentem 

essa identificação, mas que permitam igualmente uma leitura correta da poesia de Frank X. Gaspar. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English – A methodology for translation. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995. 
3 Andrew Chesterman. Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory. Amsterdam/Philadelphia:  

John Benjamins Publishing Company, 1997. 
4 Peter Newmark. A Textbook of Translation. London: Pearson Educ., 2003.  
5 Antoine Berman. “Translations and the Trails of the Foreign.” The Translation Studies Reader. Ed. Lawrence 

Venuti. New York: Routledge, 2000. 284-297.  
6 George Steiner. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford, England: Oxford University Press, 

1975.  
7 Eugéne A. Nida. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in 

Bible Translating. Leiden: E.J. Brill, 1964.  
8 Walter Benjamin. “The Task of the Translator.” The Translation Studies Reader. Ed. Lawrence Venuti. New York: 

Routledge, 2000. 284-297. 
9 Susan Bassnett, and André Lefevere. Translation, History, and Culture. London: Pinter Publishers, 1990.  
 André Lefevere. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: 

Modern Language Association of America, 1992. 
 André Lefevere. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge, 1992. 



12 
 

 

1.1 FRANK GASPAR E A SUA POESIA 
 

  Beyond autobiographical, regional or ethnic particularities to tell a far-reaching story 

  of life, loss and continuity, of meaning fragmented and regained in those faraway, 

  once foreign spaces that have now become an inseparable part of the ongoing poet’s 

  journey.”10 

 

 Filho de uma comunidade emigrante luso-descendente arreigada em Provincetown, no 

extremo leste da costa dos EUA, Frank X. Gaspar cresceu entre as reminiscências de uma forma de 

vida outrora trazida de Portugal, e principalmente dos Açores, pelos seus antepassados, e o estilo de 

vida norte-americano. Num país retalhado culturalmente, o poeta aceitou com naturalidade as 

contradições despontadas pelo cruzamento da sua identidade norte-americana e o legado cultural 

português. Na introdução da segunda edição do livro The Holyoke, o próprio refere que, apesar de 

enraizado no enclave cultural formado pela comunidade portuguesa, nunca se sentiu étnico.  

 

It seemed important to me - as indeed it still does - that we did not distinguish 

ourselves as ethnic or "other." It was we who looked out upon the "others," mostly 

visitors who came to live with us in our guest houses and rooms in summer, and it 

was we who measured everything by our own standards. 

  (Frank X. Gaspar, The Holyoke, vii) 

 

 É desta encruzilhada de culturas que nasce a obra poética de Frank X. Gaspar: por um lado, 

                                                
10  Christopher Larkosh. “Introduction”. Frank Gaspar, The Holyoke. Dartmouth: University of Massachusetts 

(Portuguese in the America Series), 2007, xiv. 
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seguindo as tendências da poesia canónica norte-americana, por outro, deixando transparecer a sua 

herança cultural através da utilização da Memória como plataforma criativa numa obra 

potencialmente autobiográfica. Efetivamente, a sua obra pode ser lida como uma espécie de história 

de vida através da sua mente, quebrada por sentimentos de perda, de rejeição, de nostalgia lírica, 

que, paradoxalmente, acabam por constituir um contínuo, conferindo organicidade ao trabalho 

poético. A recorrência à Memória – quer através de recordações de vida marcadas pela presença de 

tradições portuguesas, quer de uma memória ancestral e mística, perpetuada no seio da comunidade 

portuguesa de Provincetown pelas estórias dos “Velhos” – é um dos contributos dados por Frank X. 

Gaspar para uma nova etapa na literatura de diáspora luso-americana11.  

 Uma das caraterísticas da poesia de Frank X. Gaspar é a sua expansividade ao nível 

intertextual: através de um vasto leque de fontes alusivas, o autor reafirma a influência de poetas da 

tradição literária dos EUA (como Whitman, Emerson, Milton, Ginsberg, entre outros12), mas 

também de grandes vultos da literatura lusófona, entre os quais Fernando Pessoa, Eça de Queirós, 

Padre António Vieira, João Cabral de Melo Neto e Eugénio de Andrade.  

 No percurso literário de Gaspar encontram-se cinco volumes de poesia (The Holyoke [1988], 

Mass for the Grace of a Happy Death [1995], A Field Guide to the Heavens [1999], Night of a 

Thousand Blossoms [2004] e Late Rapturous [2013]) e duas obras de ficção (Leaving Pico e 

Stealing Fátima) em que se denota uma continuidade – o romance Leaving Pico, para além de ter 

um título homónimo a um poema em The Holyoke, dá profundidade a personagens que são 

apresentadas no volume de poesia – mas também uma evolução coerente em direção a um reino 
                                                
11  Segundo Reinaldo Silva, no 5º capítulo da obra Portuguese American Literature (2009), a literatura luso-americana 

atinge o seu amadurecimento pela mão de Frank Gaspar e Katherine Vaz. Perfeitamente enquadrados na cultura 
norte-americana, estes dois autores distinguem-se dos seus antecessores (como Alfred Lewis e Thomas Braga, por 
exemplo) pelo fato de a sua origem portuguesa não ser um foco temático nas suas produções literárias, mas sim uma 
espécie de catalisador criativo. 

12 Neste trabalho de projeto, será dado enfoque às figuras literárias norte-americanas atrás mencionadas; todavia, vale 
a pena referir a presença de outras fontes intertextuais, tais como: Marco Aurélio (“Among the Quadi, on the River 
Gran”, Field Guide, 32), William Wordsworth (“Lines Written Against the Day This Hand will Tremble”, Field 
Guide, 56), Shakespeare (“This Small Book of Days”, Field Guide, 53), Emily Dickinson (“Amazing Grace”, The 
Holyoke, 28) e Tomas Tranströmer (Into the “Second that Goes on Living”, Late Rapturous, 32). 
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espiritual, que se revela a partir de uma abstração temática crescente, do primeiro até ao último 

livro. 

 The Holyoke (1988) é o livro em que mais se sente a influência cultural portuguesa (mais 

especificamente açoriana) e em que Frank X. Gaspar assume o papel de “contador de estórias”. São 

pequenas narrativas, que partem de pequenas coisas – como uma caldeira, um quintal de batatas ou 

um grupo de adolescentes a querer roubar os aposentos de um pintor – para nos desenhar a alma de 

quem as viveu e as viu, como muito mais do que apenas “estórias”. Sob o ponto de vista do leitor, 

apesar de os poemas com referências a Portugal serem de longe a minoria, The Holyoke estabelece 

um imaginário místico em relação à cultura portuguesa: a língua que está presente mas raramente se 

ouve, a religiosidade, as mulheres vestidas de negro, as histórias do mar protagonizadas pelos 

“velhos”. Como o próprio poeta reitera, é o livro primordial, de onde germinam todos os outros. 

 Mass for the Grace of a Happy Death (1995), a meu ver, é um livro de transição. O poema 

homónimo nele presente retrata uma viragem no que diz respeito às expectativas de vida de um 

grupo de jovens (no qual o sujeito poético se inclui) que se desvia das atividades tradicionais da 

comunidade portuguesa em Provincetown. É uma viragem temática que se reflete dentro e fora do 

poema: neste volume surgem uma mão cheia de novos temas que já têm que ver com uma fase 

adulta do sujeito poético (a guerra, a imigração, as mulheres, etc.), outros cenários (o oriente, por 

exemplo) e uma viragem para uma espiritualidade mais subjetiva e pessoal, ainda bastante ligada à 

Bíblia Romana. 

 É, todavia, principalmente em A Field Guide to the Heavens (1999) mas também em Night 

of a Thousand Blossoms (2004), que Frank X. Gaspar atinge maturidade, sustentada por uma 

elevação espiritual que já começava a despontar no volume anterior (Mass). O recurso a uma 

memória literária que se estende desde Whitman a Fernando Pessoa, intensifica o simbolismo de A 

Field Guide to the Heavens, um trabalho altamente simbólico, condição reforçada pela imagem do 
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firmamento estrelado que está presente do início ao final do volume. Night of a Thousand Blossoms 

continua este estado de elevação da alma, mas aduz-lhe um misticismo marcado pela multiplicação 

de imagens oriundas das mais diversas religiões. É uma espécie de collage mística onde se 

justapõem conceitos das várias visões e ritos sagrados para dar lugar a uma constante dualidade 

entre o terreno e o espiritual. 

 Finalmente, Late Rapturous (2011) representa a reflexividade da voz poética. É um volume 

que se centra na identidade do sujeito como poeta e que se situa num território mais abstrato, entre o 

religioso e o profano, tal como nos indica a epígrafe, retirada de A Relíquia, da autoria de Eça de 

Queirós. Durante o livro, o leitor é confrontado com títulos que sugerem notas escritas diárias, 

como “Black Notebook”, acompanhados várias vezes de uma data e um local, sugerindo, a meu 

ver, momentos de reflexão profundos e espontâneos que o sujeito poético simplesmente não 

encontra palavras para expressar, senão apenas numa forma de esboço: “Picture the Elohim meeting 

at a long table, so mysterious there is no way to speak of them in his present language. Here where 

there should be only nothing.”(Frank X. Gaspar, Late Rapturous, 66). 

 A confluência cultural traz à produção literária de Frank X. Gaspar (não só poética mas 

também de ficção) uma singularidade que lhe tem valido vários prémios internacionais e duas 

aparições em dois volumes da American Best Poetry (1996 e 2000), fazendo de Frank X. Gaspar o 

maior representante da literatura de diáspora luso-americana de hoje em dia. Todavia, a visibilidade 

que o poeta tem atingido ao longo destes anos nos EUA não se faz sentir em Portugal, ironicamente 

o país onde “tudo começou”. Urgem então traduções da sua obra em português; a sua poesia não diz 

apenas respeito à realidade norte-americana ou apenas à portuguesa, toca nas mais profundas 

questões filosóficas da humanidade. Proponho, assim, trazer Frank X. Gaspar ao país que viu zarpar 

os seus antecessores, através da tradução de uma seleção de poemas da sua autoria. 
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Penso que nesta altura é necessário fazer a ressalva de que, ao afirmar que Frank X. Gaspar não 

tem visibilidade em Portugal, falo em termos de divulgação massiva da sua obra junto do público 

português em geral. De facto, o crítico e tradutor Vamberto Freitas produziu já várias traduções de 

poesia deste autor luso-americano, contudo, surgiram apenas em publicações de pouca expressão e 

de uma forma mais ou menos avulsa. É, no entanto, importante referir a inegável qualidade das 

traduções de Freitas e como elas influenciaram, de forma positiva, a tradução da antologia 

apresentada. À conta da sua condição de açoriano emigrado nos EUA, Vamberto Freitas 

compreende, mais do que ninguém, as especificidades do movimento de emigração açoriano para a 

América do Norte (vs o de Portugal continental) bem como conhece as singularidades culturais das 

ilhas dos Açores e que se espelham nas narrativas de Frank X. Gaspar.13 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
13 Vamberto Freitas. Imaginários Luso-Americanos e Açorianos: do outro lado do espelho. Ponta 

Delgada: Edições Macaronésia, 2010. 
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 1.2 A TRADUÇÃO DE POESIA: APONTAMENTOS TEÓRICOS GERAIS 
 

  Se até agora se viu o texto poético sob as espécies de um fruto com caroço (um  

  damasco, por exemplo), a polpa sendo a forma e a amêndoa o fundo, convém de  

  preferência vê-lo agora sob as espécies de uma cebola, combinação sobreposta de 

  películas (de níveis, de sistemas), cujo volume não comporta finalmente nenhum 

  miolo, nenhum caroço, nenhum segredo, nenhum princípio irredutível, senão o  

  próprio infinito dos seus invólucros  - que nada envolvem a não ser o próprio  

  conjunto de suas superfícies.14 

 

 Apesar de a prática da tradução de poesia existir há mais de 2000 anos, o debate gerado à 

volta da possibilidade/impossibilidade de se traduzir este género literário está longe de gerar 

consenso. A linguagem poética, tantas vezes demasiado distante daquela que predomina no uso do 

dia-a-dia, faz com que se levante algum ceticismo quanto à possibilidade de transferência de textos 

poéticos de uma língua para outra. De acordo com David Connoly na sua participação em 

Routledge Encyclopedia of Translation Studies15, estas perspetivas “negativistas” acabam por lançar 

esporos para fazer nascer novas ideias e possibilidades de tradução de poesia, aliadas a conceitos 

como “transposição criativa16” (vs tradução no seu sentido mais tradicional). A discussão alimenta-

                                                
14 Cit. de E. Barthes, trad. Mário Laranjeira. In Mário Laranjeira. Póetica de Tradução – do Sentido à Significância. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 2003, 29. 
15 Mona Baker (ed.). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge, 1998,  
 170-176. 
16 Conceito de Jakobson que acreditava que a poesia teria de ser traduzida segundo parâmetros diferentes da tradução 

propriamente dita por causa das especificidades do discurso poético. “In poetry, verbal equations become a 
constructive principle of the text. Syntactic and morphological categories, roots, and affixes, phonemes and their 
components (distinctive features) - in short, any constituents of the verbal code are confronted, juxtaposed, brought 
into contiguous relation according to the principle of similarity and contrast and carry their own autonomous 
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se assim eternamente: a visão da impossibilidade gera, por rutura, perspetivas otimistas, e vice-

versa, havendo sempre a necessidade de novas ideias e de novos instrumentos que auxiliem o 

tradutor de poesia no seu trabalho. Apesar de tantas linhas de pensamento, ainda não surgiram 

metodologias e estratégias de tradução poética verdadeiramente consensuais que acomodem 

resultados à altura da expetativa de todos. Pela dimensão do debate consegue-se perceber a 

multiplicidade de problemas que envolvem o processo tradutório da poesia. Eles surgem em vários 

níveis do discurso poético e implicam, na maioria das vezes, um particular cuidado nas suas opções, 

já que a resolução de um problema que diz respeito a um nível do discurso pode significar a 

impossibilidade de resolução de um problema a um nível diferente. Por níveis do discurso poético, 

em grosso modo, entendo:17 

 • Linguagem 

 A linguagem poética tem um caráter altamente conotativo, normalmente resultado de uma 

 visão subjetiva do mundo do sujeito poético e da sua relação com ele. O texto poético é 

 normalmente condensado e compacto, apostando na riqueza semântica e nos efeitos 

 linguísticos que daí surgem: polissemia, paradoxos, oxímoros, personificação, entre outros. 

 

 • Forma 

 O género poético distingue-se do prosaico por uma arquitetura textual que é indissociável do 

 seu conteúdo. A forma pode ser mais ou menos icónica, mais ou menos clássica, encerrando 

 em si significados que variam consoante a época e o contexto sociocultural. Por esta razão, 

                                                                                                                                                            
signification. Phonemic similarity is sensed as semantic relationship. The pull, or to use a more erudite, and perhaps 
more precise term - paronomasia, reigns over poetic art, and whether its rule is absolute or limited, poetry by 
definition is untranslatable. Only creative transposition is possible: either intralingual transposition - from one poetic 
shape into another, or interlingual transposition - from one language into another, or finally intersemiotic 
transposition - from one system of signs into another, e.g., from verbal art into music, dance, cinema, or painting..” 
in Roman Jakobson. Language and Literature, Ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy. London: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1990, 434. 

17 É necessário referir que esta discriminação serve objetivos de análise, sendo este níveis complementares e, por 
vezes, indestrinçáveis entre si. 
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 houve necessidade de encontrar processos que, tal como acontece ao nível da semântica, 

 permitam transferir a forma poética inter-culturalmente. James Holmes, teórico 

 particularmente interessado nos processos inerentes à tradução de poesia, identifica quatro 

 estratégias de tradução da forma poética18: 

a) mimética – retenção da forma original; 

 b) analógica – adaptação da forma para outra que lhe seja correspondente na cultura de 

 chegada; 

 c) orgânica – construção de uma forma diferente que deriva de conteúdos semânticos do 

 texto de partida; 

 d) desviante/estranha – criação de uma forma poética totalmente nova, sem qualquer 

 reminiscência (semântica ou formal) da forma do poema de partida. 

 

 • Prosódia 

Geralmente, mais do que a prosa, a poesia pretende captar afetiva e emocionalmente o 

público, recorrendo geralmente a efeitos prosódicos e rítmicos. Uma linguagem rica em 

efeitos  paralelísticos, aliterações e rimas, potenciados por formas que obedeçam a métricas e 

padrões estróficos, eleva o texto para uma dimensão da emotividade e da sensibilidade 

humanas, fora da ordem discursiva e comunicacional da linguagem comum não literária. 

 

 É expetável que a tradução de um poema funcione como um poema na cultura de chegada, e 

por isso é igualmente expetável que o tradutor mantenha estes níveis do discurso tão presentes (sob 

o ponto de vista de equivalência19) como no texto de partida. Todavia, como se consegue desde já 

                                                
18 James Holmes. Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Vol.7, Ed.2. Amsterdam: 

Editions Rodopi. 1994, 26 – 28. 
19 O termo equivalência é aqui mencionado no seu sentido mais abrangente; até porque, como reitera David Connolly 

(“Poetry Translation”, Routledge Encyclopedia of Translation Studies,174): “A fundamental problem, however, is 
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antever, as disparidades linguísticas e culturais envolvidas no processo tradutório, justapostas às 

particularidades do discurso poético, levam a que este objetivo pareça à partida praticamente 

impossível; é normal haver um sentimento de perda (qualitativa), ao comparar o poema de partida à 

tradução, devido à impossibilidade de recriar os efeitos poéticos do texto de partida, utilizando os 

mesmos artifícios. 

 

  Once the principle is accepted that sameness cannot exist between two languages, it 

  becomes possible to approach the question of loss and gain in the translation process. 

  It is again an indication of the low status of translation that so much time should have 

  been spent on discussing what is lost in the transfer of a text from SL to TL whilst 

  ignoring what can also be gained, for the translator can at times enrich or clarify the 

  SL text as a direct result of the translation process.20 

    

 Esta ideia de “ganho” na tradução, segundo Bassnett, repercute-se, creio, no conceito de 

sobrevivência (überleben), idealizado por Walter Benjamin, e que assenta numa ligação “de vida” 

entre tradução e original. Embora uma tradução pressuponha geralmente um original, a tradução 

que consiga recriar o texto de partida, irá atualizar os seus sentidos (re)criando formas de linguagem 

e adquirindo certa autonomia textual. O prolongamento da vida através da tradução patenteia-se 

igualmente em George Steiner no seu conceito de restituição, em que a tradução ilumina e 

acrescenta sentidos latentes no texto de partida. Após uma fase de “invasão” e dissecação do texto 

original, torna-se necessário, através de compensações, reconstruir ressonâncias afetivas e 

emocionais, fechando deste modo um ciclo de processos que envolvem retirar e devolver numa 

                                                                                                                                                            
the lack of a theoretical basis for standards of equivalence in poetry translation, partly because there is no overall 
agreement as to what is in a poetic text constitutes the basic unit of translation. Although equivalence remains an 
inportant factor in discussions about translation, there is disagreement as to what type of equivalences are most 
crucial, given that it tends to be difficult to achieve on every level.” 

20 Susan Bassnett, Translation Studies, ed.3. London and New York: Routledge, 2002, 38. 
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dialética de confiança, curiosamente conceito chave da fase inicial da teoria hermenêutica de 

Steiner: “All understanding, and the demonstrative statement of understanding which is translation, 

starts with an act of trust.”21 

 Na fase da tomada de opções durante a tradução é que, embora se apresentem inúmeras 

teorias que visem ajudar o tradutor nas suas decisões, tardam ainda recursos estratégicos que 

apresentem soluções para dificuldades na tradução de poesia. George Steiner e David Connolly 

avançam também a ideia de que teoria e prática na tradução de poesia não andam de mão dada22. Na 

minha perspetiva, tal afirmação é exagerada: não penso em ambas como concorrentes uma da outra, 

mas talvez como sendo duas faces da mesma moeda. É sabido que muitas das teorias à volta de 

metodologias e estratégias de tradução poética partem da prática: nomeadamente de testemunhos de 

tradutores experientes ou da análise simultânea de múltiplas versões de traduções do mesmo texto 

de partida. A base teórica que se constrói a partir destes materiais irá, por seu lado, constituir a base 

da formação de novos tradutores. 

 No meu caso, tendo pouco tempo de formação académica e pouca experiência na área da 

tradução, recorrer a estudos teóricos revelou-se essencial: por um lado, fornecem bases justificativas 

de opções estratégicas, tomadas no exercício da tradução e, mais importante ainda, abrem um 

imenso leque de formas de ver/interpretar um texto e assim chegar a resultados mais justos ao 

objetivo que tinha em vista. 

 

 O discurso de Frank Gaspar, sob o ponto de vista semântico e lexical, não é especialmente 

rebuscado. É certo que o autor dá um uso muito expressivo à linguagem quotidiana, mas é 

                                                
21 George Steiner. Cap. “The Hermeneutic Motion”, After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford, 

England: Oxford University Press, 1975, 312-435 
22 “Few theories can account for the complexities involved in actual practive or indeed for the resourcefulness needed 

by the translator; and although it may be unrealistic to expect that a theoretical model of poetry translation should 
solve all the problems a translator encounters, such a model arguably provides a description of the set of strategies 
available for approaching these problems and procedures for dealing with the various factors involved.” (David 
Connolly, “Poetry Translation” in Encyclopedia of Translation Studies, 172) 
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sobretudo a partir de aspetos que têm que ver com contexto e marcadores interculturais que o seu 

discurso ganha um caráter verdadeiramente conotativo. Seguindo este ponto de vista, a estruturação 

deste trabalho de projeto parte da procura de contextualizar, de uma forma alargada, o poeta e o 

texto de partida, que, pela natureza fortemente autobiográfica deste último, se misturam. A intenção 

é mostrar as diversas dificuldades que surgiram no decorrer da tradução e as estratégias utilizadas 

para as ultrapassar, sendo que a maior parte delas apenas se resolvem enquadradas 

intertextualmente e/ou contextualmente.  

 Foi no trabalho teórico de  Gideon Toury, mais precisamente no seu artigo revisto “The 

Nature and Role of Norms in translation”23, que encontrei uma base que servisse de fio condutor 

teórico para a estruturação do presente trabalho de projeto. Através do seu entendimento da 

tradução como atividade social regulada por normas24, o teórico consegue reunir a necessidade de 

pensar no texto de partida e texto de chegada como dois produtos resultantes de um contexto 

sociocultural, e sistematizar o comportamento do tradutor consoante esta realidade; ou seja, o 

contexto como fator determinante para opções de tradução e para o resultado final do texto 

traduzido. 

 

  In its socio-cultural dimension, translation can be described as subject to constraints 

  of several types and varying degree. These extend far beyond the source text; the 

  systemic differences between the languages and textual traditions involved in the act, 

  or even the possibilities and limitations of the cognitive apparatus of the translator as 

                                                
23 Gideon Toury. Cap. “The Nature and Role of Norms in Translation”, Descriptive Translation Studies – and Beyond. 

Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 1995. 
24 As normas representam constrangimentos de comportamento por parte do tradutor determinados por questões 

culturais e de poder que o afetam, mas é importante estabelecer que elas não são regras; ao contrário destas, não têm 
um caráter rígido e intemporal, mas estão sujeitas a um determinado espaço físico e época: “ Norms, (...) (generally) 
regulate behaviour; but the behaviour survives, though it may be considered deviant, even if the norms are not 
adhered to (until perhaps non-adherence of a certain determined kind itself becomes the norm). Kirsten Malmkjær in 
Anderman, Gunilla, Rogers e Margaret, eds. Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon, 
Buffalo and Toronto: Multilingual Matters. 2008. 
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  a necessary mediator. In fact, cognition itself is influenced, probably even modified 

  by socio-cultural factors.25 

 

 Este trabalho de projeto apresentar-se-á seguindo os traços estruturais da apresentação das 

normas de Toury, ou seja, refletindo primariamente na intenção da tradutora em relação à adoção de 

normas do texto de partida ou, pelo contrário, das da cultura de chegada – norma inicial. A seguir, 

serão expostos aspetos que antecedem o exercício da tradução propriamente dito – normas 

preliminares – que têm que ver com a escolha do corpus (processo de seleção e criação da 

antologia proposta), e finalmente considerações de ordem microtextual, que assentarão em decisões 

que envolvem aspetos estruturais do texto e questões linguísticas e de estilo – normas 

operacionais. Este último capítulo será bipartido (tendo em conta a subdivisão das normas 

operacionais em matriciais e textuais), em que a primeira parte diz respeito à forma poética e a 

segunda à dificuldade de tradução ao nível do texto. Os descritivos destas dificuldades far-se-ão sob 

a alçada de quatros grandes temas que, na minha opinião representam quatro grandes campos em 

que se manifestam as principais dificuldades de tradução: i) Forma, ii) Interculturalidade, iii) 

Intertextualidade e iv) Tropos e Imagens Recorrentes em Frank X. Gaspar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
25 Gideon Toury, Descriptive Translation Studies – and Beyond, 51 
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2. NORMA INICIAL  

– ADEQUAÇÃO OU ACEITABILIDADE 
 

  No translation of a poem is ever “the same as” the poem itself. It can't be, since  

  everything about it is different: another language, another tradition, another author, 

  another audience.26 

 

 A emergência dos Estudos de Tradução como disciplina, na década de setenta do século XX, 

originou uma mão cheia de teorias e ensaios que afastavam a tradução de uma atividade puramente 

linguística para considerá-la um exercício dependente de um diálogo entre culturas27. Considerando 

o tradutor como um mediador entre elas, a norma inicial de Toury pressupõe uma certa inclinação, 

da parte do tradutor, para se enquadrar nas normas que determinam as tradições literárias da cultura 

de partida ou, pelo contrário, nas da cultura de chegada. Segundo o teórico, no primeiro caso trata-

se de uma tradução em adequação, ainda que se arrisque a comprometer a sua aceitação na cultura 

de chegada; no segundo caso, passa-se o inverso, sendo que se está perante um texto formulado para 

a aceitabilidade na cultura de chegada. 

 Após algum tempo debruçada sobre a tradução da obra poética de Frank X. Gaspar,  

tornou-se clara a impossibilidade de escolher tão radicalmente entre aceitabilidade e adequação: por 

um lado, como se explicará no capítulo seguinte, a presente seleção de poemas traduzidos de Frank 

X. Gaspar tem como intenção que a literatura luso-americana (representada por Frank X. Gaspar) 
                                                
26 James Holmes, Translated!, 53 
27 Desta maneira de pensar a atividade tradutória fazem parte percursores como James Holmes – responsável pela 

elevação dos Estudos de Tradução a uma disciplina autónoma, diferenciando-se da linguística precisamente pela 
componente cultural do exercício da tradução, bem como pela sua nomenclatura; Even-Zohar – autor da teoria dos 
Polissistemas; e Nida, que propôs a teoria da Equivalência Dinâmica, na qual enfatizava a importância do contexto 
cultura na prática da tradução. 
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ganhe um lugar na esfera literária portuguesa, considerando-se, assim, importante fazer certo tipo de 

escolhas que visem integrar a tradução nas normas da cultura de chegada. Entre este tipo de escolha 

está, por exemplo, uma tradução analógica do poema “His Face” (The Holyoke, 59), da qual se 

falará mais à frente. 

 Outro exemplo é o da correção da corruptela hervas (“Ernestina, the Shoemaker's Wife”, 

Holyoke, 12). Sabendo, segundo comunicação do autor, que a inclusão do “h” no início da palavra 

“ervas” foi um lapso, achou-se que a sua correção era o procedimento mais lógico. A inclusão do 

“h”, apesar de tudo, forma uma pista em termos de significado para o leitor anglo-saxónico pela 

aproximação à palavra herbs, bem como uma sinestesia de aspiração e do cheiro de verdura que 

provavelmente teve influência na escolha vocabular. A manutenção desta corruptela em português 

provocaria, na minha opinião, alguma confusão no leitor português: alterações propositadas de 

grafia não fazem parte do estilo de Gaspar e nesse sentido hervas seria provavelmente interpretado 

como um erro tipográfico.  

 Apesar destas preocupações que afetam a tradução em termos da sua aceitabilidade no seio 

da cultura de chegada, isso não significa que seja impossível fazer escolhas que tomem em 

consideração normas da cultura de partida; aliás, é o próprio Toury que traça um cenário de 

compromisso.28 De fato, olhando para o resultado da antologia traduzida proposta, são mais 

frequentes as escolhas tomadas que se inclinam no sentido da adequação do que da aceitabilidade. 

São, na sua maioria, questões que serão abordadas mais à frente porque se cruzam com dificuldades 

de tradução de ordem intercultural: a preservação de nomes de locais e objetos na língua inglesa ou 

outra, por exemplo, ou a manutenção de unidades segundo escalas da cultura de partida. Apesar de 

algumas opções tomadas a favor da aceitabilidade, como se viu acima, a opção por uma tradução de 

                                                
28 Toury escreve: “Actual translation decisions (the results of which the researcher would confront) will necessarily 

involve some ad hoc combination of, or compromise between the two extremes implied by the initial norm.” 
(Gideon Toury, Discriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 
Publishing, 1995, 57) 
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natureza estrangeirizante, mais próxima do autor do que do recetor, leva a uma tendência natural 

para a adequação, no sentido de respeitar e continuar a fazer aquilo que Frank X. Gaspar faz de 

melhor: o elogio à diferença. 
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3. NORMAS PRELIMINARES  

– O PROCESSO ANTOLÓGICO 
  

  It is now taken for granted that anthologies are valuable elements 

  for a history of literature, functioning simultaneously as the building 

  blocks, and as the key to understanding the nature and structure 

  of the edifice.29 

 

 A teoria polissistémica de Evan-Zohar30, para além de trazer uma mudança de paradigma 

para a disciplina dos Estudos de Tradução – assente na identificação de interdependências entre 

linguagem e sistemas socioculturais – conseguiu realçar a importância das traduções na dinâmica 

construtiva de núcleos culturais. Ao longo da história, tem-se verificado que as traduções têm vindo 

a influenciar os respetivos sistemas literários das culturas de chegada através da apresentação de 

figuras ou obras literárias desconhecidas e da introdução de cânones estrangeiros num determinado 

círculo cultural.  

 Neste ponto, é defensável que a função social das antologias complementa o que se acabou 

de dizer relativamente aos Estudos de Tradução. Os estudos de Patricia Odber de Baubeta vão 

exatamente no sentido de focar o poder da comunicação intercultural potenciado pelas antologias, 

especialmente quando aliadas à tradução.31 

                                                
29 Patricia A. O. Baubeta, The Anthology in Portugal - A New Approach to the History of Portuguese Literature in the 

Twentieth Century. (introduction) Bern: Peter Lang, 2007, 13. 
30 Itamar Even-Zohar. “Polysystem Studies” in Poetics Today: International Journal for Theory and Analysis of 

Literature and Communication, vol. 11, nº.1. Ed. Itamar Even-Zohar. Durham: Duke University Press,1990. Estudo 
apresentado em 1979 que assenta na visão da literatura como parte de um sistema formado também por fatores 
sociais, culturais políticos e históricos. Um sistema literário pode influenciar outros, nomeadamente através 
traduções que podem alterar o cânone literário nativo.  

31 Num artigo integrado na Revista Anglo Saxónica, a autora lembra o papel essencial das antologias na divulgação de 
autores canónicos anglo-saxónicos em Portugal; assim como William Faulkner aparece pela primeira vez na 
primeira série de Os melhores contos americanos (1943) e, referindo um outro exemplo mais atual, a apresentação 
de poetas anglo-americanos de segunda linha ao público português realiza-se através da Antologia da Poesia Anglo-
Americana, compilada e traduzida por António Simões. - A. Simões. Antologia da Poesia Anglo-Americana. Porto: 
Campo das Letras, 2002. 



28 
 

 A produção de antologias tem ainda uma componente económica, sendo este um dos 

principais critérios no processo de publicação (ou não) por parte das editoras. As antologias são um 

importante veículo de transferência intercultural mas isto não constitui motivação por si só para a 

sua publicação; fará sentido apenas se houver um público interessado que, a médio prazo, dê 

retorno ao investimento da editora envolvida, para além de nem sempre ser linear o processo de 

pagamento de direitos por textos selecionados, envolvendo vários tipos de negociação com o 

autor/ou autores e seu(s) editor(es) e/ou agente(s). Outro lado sombrio das antologias é que nem 

sempre o processo de seleção do conteúdo é justo e satisfatório: por um lado, trabalhos não 

selecionados para fazer parte da antologia correm o risco de nunca serem traduzidos, permanecendo 

invisíveis. Por outro, textos que entram em antologias podem ganhar um estatuto no cânone literário 

na cultura de chegada, aparecendo e reaparecendo teimosamente em reedições futuras. Sendo este 

um trabalho de natureza puramente académica, a conceção de uma antologia poética monoautoral 

de Frank X. não tem este tipo de preocupações mas vem no sentido de colmatar uma lacuna que 

penso existir na oferta literária em Portugal: Frank X. Gaspar é o maior representante da literatura 

de diáspora luso-americana em poesia e não existe nenhuma tradução em livro da sua produção 

poética em português. A presente antologia serve, portanto, para tirar este poeta da obscuridade 

relativamente ao público português: a sua condição luso-americana potencia o interesse dos leitores 

portugueses, e a atribuição de prémios a quase todos os volumes publicados32 mostra que, 

independentemente da sua ligação à cultura portuguesa, Frank X. Gaspar é um poeta de grande 

qualidade cujo trabalho merece ser conhecido para além dos EUA.  

 Pode dizer-se que a antologia de poemas selecionados de Frank X. Gaspar que se pretende 

apresentar tem uma componente socio-didática: isto é, vem no sentido de “ensinar” ao público 

português quem é Frank X. Gaspar. À parte a introdução de novas figuras literárias nos cânones, 

uma outra função que se pode atribuir às antologias é o seu papel pedagógico: Mujica vê nas 
                                                
32 A única exceção pertence ao último, Late Rapturous, que ainda é muito recente. 
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antologias um instrumento fulcral na formação de alunos nas universidades, quaisquer que sejam o 

seu tipo33. As antologias traduzidas podem ser instrumentos de mudança de atitudes e mentalidades; 

constituem-se como elementos representativos dando voz às culturas que as formam. 

 A procura destas vozes representativas de uma nação, ou de uma cultura, é um processo sem 

fim à vista. A política de escolha de conteúdos antológicos deveria advir de um processo 

democrático, no entanto, e de acordo com a posição de Lockard e Sandell34, a história das 

antologias nos EUA demonstra o contrário35: “(...) white Americans engaged in an intellectual 

separation from white Europeans — submerged major elements of its own disempowered 

constituencies in order to identify a common national voice, a voice that was racialized white and 

                                                
33 Barbara Mujica, “Teaching Literature: Canon, Controversy, and the Literary Anthology”, Hispania, vol.80, Nº2, 

Johns Hopkins University Press, USA: 1997, 203-215. 
 É certo que o trabalho a que se faz remissão se restringe ao universo universitário, e ainda mais concretamente ao 

ensino de espanhol nos EUA; todavia, alguns dos seus argumentos têm pertinência para o quadro do presente 
capítulo, especialmente quando a autora refere o espírito intemporal que as antologias atribuem aos textos bem 
como o seu caráter representativo, espelhando a consciência da transformação das culturas ao longo do tempo: 
“Anthologies convey the notion of evolution (the succession of literary movements)  and hierarchy (the recognition 
of masterpieces). They create and reform canons, establish literary reputations, and help institutionalize the national 
culture, which they reflect. (…) With professionalization of literature, the anthology became a vehicle through 
which a cultural elite could inculcate critical literary values. Anthologies reprint material in different settings, (…) 
they strip it of its historical and political contexts. Texts become dehistoricized, depoliticized, and hence timeless 
(…) As Barbara Benedict points out, anthologies tell us as much about the cultures that produce them as about the 
writers they showcase. (Nesta citação, Mujica refere-se ao estudo de Barbara Benedict, Making the Modern Reader: 
Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies. Princeton: Princeton UP, 1996.) 

34 Joe Lockard, Jillian Sandell. “National Narratives and Politics of Inclusion: Historicising American Literature 
Anthologies”. Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature, Language, Composition, and Culture, Vol.8, 
Nr 2, USA: Duke University Press, 2008, 227-254. 

35 Existe, contudo, a vontade de alterar esta tendência; autores como Carafiol (Peter Carafiol. “ ‘Who I Was’: Ethnic 
Identity and American Literary Ethnocentrism.” In Criticism and the Color Line: Desegregating American Literary 
Studies, ed. Henry B. Wonham, New Brunswick: Rutgers University Press,1996, 43 – 62.) e Ruttenberg (Nancy 
Ruttenberg, Democratic Personality: Popular Voice and the Trial of American Authorship. Palo Alto: Stanford 
University Press, 1998) sustentam que as minorias encerram em si uma qualidade fundadora na literatura americana 
que tem sido negligenciada durante a sua história literária. Apesar de começar a haver atitudes corretivas neste 
sentido, as produções literárias de minorias culturais nos EUA continuam a ser conotadas de étnicas permanecendo 
por vezes à margem do cânone norte-americano. Repare-se na seguinte transcrição do ensaio de Lockard e Sandell 
“National Narratives”, 248: “While multiculturalism and the politics of recognition have provided an important 
corrective to the normative whiteness and maleness of American literature, they do not always significantly revise 
the parameters of the canon or the nation. Multicultural anthologies challenge the 'white Atlantic' model of 
American literature, but in doing so they often celebrate diverse cultures without connecting those cultures to 
histories of immigration or displacement, or to heteronormative traditions of cultural production. Indeed, what 
Minoo Moallem and Ian Boal (1999) call 'multicultural nationalism' often homogenizes differences, refuses 
specificity, dismisses hybridity, commodifies alterity, and ignores power relations between and among groups of 
people with different geopolitical histories, all of which restates a universalist nationalism. Anthologies of American 
literature should consider not only what counts as literature, but also what counts as American.” 
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gendered male.”36 

 A partir do artigo supracitado, poder-se-á especular sobre a bolha de invisibilidade em que a 

produção literária luso-americana tem permanecido. Para além das dificuldades que as políticas de 

seleção na cultura de acolhimento, ainda pouco abertas à diversidade, colocam, acresce a 

circunstância de a comunidade luso-descendente ser relativamente pequena, não produzindo tanta 

quantidade de obras literárias quanto a irlandesa, a afro-americana ou a latino-americana. Apesar do 

reconhecimento que autores como Katherine Vaz e Frank Gaspar têm vindo a obter nos EUA, 

faltam antologias que não só deem visibilidade à literatura luso-americana, mas que mostrem 

também o seu contributo para o património literário norte-americano37. 

 Também em Portugal o cânone parece ter permanecido cristalizado nas obras que 

representam o espírito nacional, desígnio inculcado pelo romantismo. Existem, contudo, autores 

estrangeiros, oriundos de países lusófonos, que se insurgem no círculo literário português ganhando 

terreno na literatura mainstream. José Eduardo Agualusa, Mia Couto e Ondjaki são exemplos disso. 

Na minha opinião, embora Frank X. Gaspar se distinga destes por escrever em inglês, penso que os 

leitores portugueses se encontram preparados para o receber, motivados pelas raízes culturais 

comuns, tal como encontram uma espécie de parentesco ancestral com os autores das ex-colónias 

supracitados. Não sendo o género mais vendido em Portugal, a poesia encerra em si uma aura, que é 

de certa forma intemporal, alimentada talvez pela ideia de muitos dos autores canónicos 

portugueses se terem distinguido no género poético: Fernando Pessoa, Luís de Camões, Eugénio de 

Andrade, Cesário Verde, entre outros.  

 Na tradução da poesia de Frank X. Gaspar, pretende-se que o texto de chegada recrie, na 

medida do possível, os mesmos efeitos de ordem emocional que o de partida. Assim sendo, é 

                                                
36 Joe Lockard, Jillian Sandell. “National Narratives and Politics of Inclusion”, 229. 
37 Dentro desta categoria encontram-se, por exemplo, as seguintes antologias: The Gavea-Brown Book of Portuguese-

American Poetry. Ed. George Monteiro and Alice Clemente. Providence: Gávea-Brown Publications, 2013 e Luso-
American Literature: Writings by Portuguese-Speaking Authors in North America, Ed. Robert Henry Moser e 
Antonio Luciano de Andrade Tosta. EUA: Rutgers University Press, 2011. 



31 
 

necessário conservar o seu género literário, tentar manter a sua forma e, se for caso disso, aproveitar 

a memória literária deixada pelos poetas canónicos portugueses no público luso para criar esses 

mesmos efeitos. Ainda que se tivesse focado anteriormente a vertente pedagógica das antologias, 

esta seleção de poemas traduzidos de Frank X. Gaspar não vem no sentido puramente académico 

mas sim orientada para a formação de leitores para a obra poética de Frank X. Gaspar (e mesmo 

para a literatura luso-americana). Apesar dos esforços de algumas instituições (universidades, 

nomeadamente o Grupo de Estudos Americanos do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade 

de Lisboa, editoras – Gávea-Brown, Tagus Press – e outras instituições como a FLAD), a literatura 

luso-americana tem ainda expressão reduzida em edições portuguesas.38 

 Tendo em conta a invisibilidade de Frank X. Gaspar em Portugal, a seleção dos poemas 

centrou-se na sua apresentação como poeta e como homem. O fato de o autor ser de descendência 

açoriana gera alguma afinidade com o leitor luso; os temas relacionados com os emigrantes e a sua 

integração (nem sempre fácil) na cultura de acolhimento despontam no público português uma 

espécie de dramatismo lírico com o qual possivelmente se identificam; temos, por exemplo, poemas 

como “The Old Country”, “Leaving Pico”, “Ice Harvest”, “The Holyoke”, “Beachcombing”, 

“Ernestina, The Shoemaker's Wife” ( The Holyoke), “Acts”e “Old Stories” (Mass). Todavia, seria 

demasiado redutor deixar o público português pensar em Frank X. Gaspar e na sua obra apenas 

como expressão dos problemas da emigração e nas comunidades lusas nos EUA. De fato, como se 

perceberá ao longo deste trabalho de projeto, os temas de Frank X. Gaspar são essencialmente 

americanos, enquadrados num registo potencialmente autobiográfico, embora vistos sob a 

influência do legado cultural português deixado pelos seus antepassados. Por este motivo, 
                                                
38 Existe uma única tradução para português de Alfred Lewis, Minha Ilha, Minha Casa (Portugal: Edip, 2010) assim 

como de Charles Reis Felix (Vasco da Gama, Cary Grant e as Eleições de 1934. trad. Emília Madureira e Rui Zink. 
Lisboa: EDEL Editora. 2011). Quanto a Katherine Vaz, já viu três das suas obras traduzidas para português: 
Saudade (Lisboa: Edições Asa, 2003), Mariana (Lisboa: Edições Asa, 2002) e Fado e Outras Histórias (Lisboa: 
Edições Asa, 2003). Porém, apenas uma obra (de ficção) de Frank X Gaspar se encontra traduzida para português 
através de uma editora de pouca expressão (Gaspar, Frank. Deixando a Ilha do Pico. Lisboa: Salamandra. 2002.). É 
de salientar também o projeto PEnPAL (http://penpalintranslation.yolasite.com) que tem um grande volume 
antológico em preparação, visando contrariar a fraca visibilidade da literatura luso-americana em Portugal. 
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procurou-se um equilíbrio temático que ilustrasse as várias vertentes de Gaspar como homem. 

Poemas como “Descent”, “Diving for Money”, “Stealing Seed Clams from the Marsh”, “How the 

Soul Leaves the Body and Finds Its Place in the Presence of God” e “Who is Hans Hoffman and 

Why does the World Esteem Him?” (The Holyoke), realçam experiências de infância ou a 

juventude, muitas vezes retratando formas de obter dinheiro ou comida de forma mais ou menos 

ilícita, evidenciando uma aceitação natural deste modo de vida. “Mass for the Grace of a Happy 

Death”, do livro homónimo, quebra, no meu entender, este conformismo, manifestando uma 

afirmação de identidade do sujeito poético, marcando desta forma um ponto de viragem na maneira 

como se vê a si próprio. 

 A busca por uma paz espiritual constitui uma espécie de fio condutor na obra de Frank X. 

Gaspar. A tradição católica profundamente enraizada na comunidade luso-americana em 

Provincetown (“Tia Joanna”, “Cathechism”, Amazing Grace” em The Holyoke , “My Aunt Among 

Lilies” em Mass) ecoa em poemas como “Singing to the Dead” (The Holyoke), “The Tree” (Field 

Guide), “Psalm”, “Hymn”, “Absolution”, “This Book of Small Days” (Mass), “I Invite the Angel 

Gabriel, but Only the Wind Comes” e “My Hood of Stars” (Blossoms), que são narrativas bastante 

mais recentes e já deslocadas do cenário de infância da sua cidade natal. A inclusão de poemas em 

que o autor mostra o seu favoritismo pela vida de São Francisco (mais forte por São Francisco de 

Assis mas também por São Francisco Xavier) vem da origem do seu nome próprio e torna-se um 

meio de transmitir alguns traços de identidade comuns entre o poeta e os Santos (“Saint Francis 

Blessed the Creatures” e “I Changed Clothes with a Beggar Once” [Late Rapturous]) . Contudo, 

esta procura da iluminação espiritual não se prende exclusivamente com os caminhos da fé cristã: a 

segmentação tripartida do volume Mass for the Grace of a Happy Death sugere campos místicos 

distintos, nomeadamente o catolicismo e o judaísmo a partir dos seus subtítulos: “Chronicle”, 

“Lamentation” e “Psalm”. 

 Outra vertente de Frank X. Gaspar que é indispensável focar é a elevação espiritual através 
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da observação do céu à noite: “Field Guide to the Heavens”, “George Herbert”, “Honoka Town, 

Geckos Chirping, Deep Night, No Telescope” (Field Guide), “There were Footsteps in the Garden”, 

“Castor, Pollux, Alhena, Propus” (Blossoms). As estrelas e os corpos celestes adquirem estórias e 

significados que despertam no sujeito lírico as mais profundas questões filosóficas da vida. Muitas 

destas questões já surgem nas obras de outras personalidades literárias portuguesas,  

norte-americanas e do mundo; assim, Gaspar tem poemas claramente alusivos a figuras das artes 

que, quase em jeito de homenagem, ajudam a definir o modo como o poeta se vê a si próprio: “Who 

is Hans Hoffman and why does the World Esteem Him?” (The Holyoke), “George Herbert”, “Last 

Hymn to the Night”, “When Lilacs” (Field Guide), “I am Not a Keeper of Sheep”, “One Arm and 

Another Arm” (Blossoms), “Late Rapturous”, “Into the Second that Goes on Living” e “Black 

Notebook #5 Lisbon” (Late Rapturous). 

 Tendo em conta que a produção poética de Frank X. Gaspar é assumidamente 

autobiográfica, a seleção de poemas inclui alguns que deixem vislumbrar pessoas da família (“His 

Face”, “Ice Harvest”e “Tia Joanna” em  The Holyoke, “My Aunt Among the Lilies” em Field Guide  

e “September 10th—Black Notebook, Unnumbered” em Late Rapturous), um olhar de relance para 

o tempo em que esteve na guerra do Vietname (“R and R” do livro Mass for the Grace of a Happy 

Death) e outras histórias que ajudem o leitor a entrar na vida do poeta (“Resting Place” em The 

Holyoke, “Curandera”, “Lines Written Against the Day This Hand will Tremble”, em Field Guide, 

“These are the Good Days of the Republic” em Late Rapturous). 

 Ficou explicada a seleção dos poemas a incluir na antologia segundo a sua temática; todavia, 

existe a vertente formal lhe é indissociável. Na presente seleção, foi tido em consideração fazer 

passar ao público a evolução poética em Gaspar, cuja arquitetura formal apresenta uma inclinação 

para o alongamento e os mais recentes block poems,39 mas também certas tendências e interesses 

                                                
39 Forma poética muito semelhante à prosa e preenchendo quase a totalidade da página, transmitindo visualmente 

clausura mas, por outro lado, também um certo sentimento de libertação da claustrofobia espiritual através da 
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como por exemplo: as formas assimétricas e icónicas patentes em poemas como “Last Hymn to the 

Night” e “This Small Book of Days” (Field Guide) que se deixam contrastar com interpretações 

livres de formas clássicas como o soneto “His Face” (The Holyoke); formas de origem musical 

como “Hymn” ou “Psalm” (Mass) e ainda a influência do estilo poético japonês Haiku (“Diving for 

Money” [The Holyoke]). 

 Para uma maior representatividade da evolução do poeta, tanto em termos temáticos como 

formais, optei por uma ordem cronológica de aparição dos poemas. Na minha perspetiva, mais do 

que deixar transparecer a maturação de Frank X. Gaspar como poeta, é uma forma de lidar com a 

obra em plena expansão de um poeta ainda vivo e com muito tempo para continuar a produzir 

poesia. No fundo, trata-se de assumir que esta antologia é uma coleção de poemas aberta, à espera 

de trabalhos vindouros que não irão interferir com uma organização pré-estabelecida. Houve a 

preocupação, também, de ordenar a antologia segundo os volumes em que surgem, bem como 

adotar a tripartição que é uma constante na organização de cada livro de poesia de Frank X. Gaspar. 

Esta ajuda a dramatizar uma evolução, em termos emocionais, do conjunto dos poemas que constam 

nos volumes. Tomando como exemplo o volume Mass for the Grace of a Happy Death, na primeira 

parte (apelidada de “Chronicle”) notam-se alguns poemas de caráter mais circunstancial como “Old 

Stories”e “Acts”, avançando, na segunda parte (“Lamentation”) para uma série de narrativas 

emocionalmente mais chocantes que retratam episódios de guerra ou de dependência de 

estupefacientes como “Lookouts, Foul Weather” e “Codeine” e, finalmente, uma terceira parte 

                                                                                                                                                            
métrica inconsistente, como demonstra Margarida Vale Gato, ”(…) the elastic and non-conforming quality of 
Gaspar’s lines heralds also a way out, an escape from confinement.” Isto advém principalmente da influência Beat e 
da conexão da escrita espontânea (note-se que os títulos contendo a expressão “Black Notebook” abrem 
maioritariamente block poems) com a ligação aos estados de alma e ao próprio sopro anímico: (…) the posterior 
ones [poems], like “Green,” display a symmetry, which, although not precluding the freedom of the verse, seem to 
curb it into a more declarative, perhaps classic, expectation of the narrative form. There is a progressive effort, in 
Gaspar’s poetry, towards lines that are willed, through an unusual crafty command of non-semantic words (consider 
how they break off at prepositions, pronouns, determinants), foregrounding a measured length — or rather, width, or 
breadth — that fits in turn a certain mould of hybridization between prose and verse. (Margarida Vale Gato. “Taking 
in Air in Frank X Gaspar’s Early Poetry and How to Translate its Brea(d)th”, artigo apresentado para publicação, 
IJPDS) 
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(“Psalm”) que evoca uma libertação da alma, aliás como sugere o poema “Raise the Soul” nessa 

parte incluso.  

 

 Na abertura deste capítulo, referiu-se a importância das antologias na dinâmica das culturas, 

especialmente se aliadas à força transformadora da tradução. No caso deste projeto, esta questão 

torna-se especialmente importante, não só porque se trata de uma antologia de poemas traduzidos, 

mas principalmente porque quem os seleciona é simultaneamente quem os traduz. Esta realidade 

poderá colocar questões no que se refere à influência do ato tradutório na seleção dos poemas a 

incluir, pois a natureza académica deste projeto (inserida no âmbito dos estudos de tradução) poderá 

acabar por pesar na escolha do conteúdo. David Perkins salienta precisamente o ponto de vista de 

quem faz a compilação de uma antologia como fator decisivo para o resultado final: “The writing of 

literary histories involves selection, generalization, organization, and a point of view.”40 

 Já foram, neste capítulo, explicadas as razões que levaram à seleção dos poemas a traduzir e 

o principal objetivo desta antologia. Todavia, pelo fato de a tradutora ter igualmente feito a escolha 

do material integrante, poderá levantar-se a questão deste material ter sido selecionado – consciente 

ou inconscientemente – à luz de critérios que têm mais a ver com o ato de traduzir do que com 

questões relacionadas com tendências do mercado como seria de esperar de uma editora. Falo de 

evitar problemas no limite da intraduzibilidade41, por exemplo. À partida, considera-se que tudo é 

passível de ser traduzido de uma língua para outra, recorrendo a adaptações gramaticais e 

estruturais sintáticas; menos problemáticos são, talvez, elementos muito vinculados à cultura 

portuguesa (pratos gastronómicos como kale soup [“Tia Joanna”, The Holyoke, 6], por exemplo, ou 

topónimos integrados no texto em inglês como “Pico” [“Leaving Pico”]), mas existem certas 

realidades americanas como “icehouse” (“Ice Harvest”, The Holyoke, 49), que não encontram 

                                                
40 David Perkins. Is Literary History Possible? Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992, 19. 
41 Ver o capítulo “Untranslability” em Susan Bassnett. Translation Studies. 3ª Ed. London and New York: Routledge, 

2002, 39-43. 
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correspondência em português, sendo solução a manutenção da palavra em inglês (assumindo uma 

estratégia de tradução estrangeirizante), permitindo contornar esta dificuldade, e manter uma 

sintonia com o heterolinguismo que por vezes permeia os poemas.42 

 Não é que a produção poética de Frank X. Gaspar seja muito rica neste tipo de situações, e 

também não se está a dizer que a antologia foi construída a partir deste critério, mas o tradutor terá 

necessariamente uma sensibilidade maior no que toca a antever dificuldades e desvios lexicais, 

semânticos e/ou formais impossíveis de ultrapassar, pondo em causa um resultado final com 

qualidade. “The Standard Times” (Field Guide, 73) é o exemplo de um poema que poderia ter sido 

selecionado; evoca a Memória - um elemento expressivo que se destaca no discurso de Frank X. 

Gaspar – e um sentido simbólico das estrelas que é recorrente na sua poesia. Contudo, as primeiras 

linhas deste poema, que descrevem um percurso por estradas e povoados até Cape Cod, seriam 

demasiado estranhas e abstratas para o leitor luso e os vocábulos em inglês seriam tantos que 

afetariam a fluidez e a legibilidade do poema na sua tradução para português. 

 Outra questão a destacar é a quantidade de poemas escolhidos por livro. Salta imediatamente 

à vista a maior quantidade de poemas retirados do primeiro livro de Frank X. Gaspar, The Holyoke. 

Sabendo que esta obra é aquela que mais vestígios contém do legado cultural português da 

comunidade emigrante nos EUA, poder-se-á pensar que tal acontece porque a tradutora, 

simultaneamente compiladora da antologia e de origem portuguesa, escolheu este tipo de trabalhos 

por causa dos desafios que o hibridismo cultural e linguístico patente no discurso poético oferece no 

ato da tradução. Todavia, a principal razão de esta antologia apresentar um maior número de 

poemas do volume The Holyoke é, sendo o primeiro de Frank X. Gaspar, funcionar como uma 

espécie de apresentação de algumas personagens, territórios cénicos e atitudes poéticas que se 

repercutem nos livros seguintes (não só de poesia mas também na ficção): a imagem da Mulher 

                                                
42 Falo de instâncias de mudança linguística, ou seja, a inclusão de morfemas em português no discurso em língua 

inglesa como no poema “Ernestina, the Shoemaker's Wife” (The Holyoke): “She's a Bruxa (...)”. Sobre este tema, 
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Portuguesa, imbuída de costumes católicos em “Tia Joanna” (The Holyoke, 6), ecoa no poema “My 

Aunt Among the Lilies” (Mass, 9) e no livro de ficção Leaving Pico, assim como os tons brutais do 

expressionismo abstrato em “Who is Hans Hoffman and Why does the World Esteem Him?” (The 

Holyoke) se propagam em trabalhos posteriores, como “Late Rapturous” e “Into the Second it Goes 

on Living” (Late Rapturous). Também as histórias nostálgicas do mar contadas pelos “velhos” se 

prolongam na narrativa principal do livro de ficção Leaving Pico, assim como no poema “Black 

Notebook #10”, incluído no mais recente livro de poesia Late Rapturous e, ainda de certa maneira, 

presente no poema “Mass for the Grace of a Happy Death” do livro homónimo. A elevação 

espiritual alcançada através de objetos e atividades do quotidiano, em “The Holyoke” ou 

“Potatoes”, ou ainda “Acts”, encontra um paralelismo no hobby da observação das estrelas nas 

obras Field Guide e Blossoms, sendo que a expressão criativa da memória evolui de um passado 

vivido do sujeito poético para uma rede alusiva de autores proeminentes da literatura mundial que 

trazem uma nova dimensão às suas experiências: “I Am Not a Keeper of Sheep” (Blossoms) e 

“George Herbert” (Field Guide). Como o próprio Frank X. Gaspar refere, The Holyoke funciona 

como uma espécie de fonte que alimenta toda a obra poética vindoura43. É natural, portanto, que 

para a apresentação de Frank X. Gaspar ao público português predominem poemas de um livro que 

funciona como catapulta para toda uma carreira poética. Todavia, tentou-se atingir um equilíbrio 

que passa, não por apresentar exatamente o mesmo número de poemas de cada livro, mas sim por 

apresentar os elementos necessários para que o leitor português crie disponibilidade para a receção 

da figura de Frank X. Gaspar, como homem e como poeta.  

                                                
43 “It is tempting to say that this is a book that looks back with nostalgia-even with saudades, I might say-and it does. 

But it also looks ahead as a wellspring for later work, work that I am still engaged in. The characters and settings 
that appear in sketches, lyrics and narratives in this first book reappear more fully fleshed in later poems and in my 
first novel, Leaving Pico, and in the novel that I am currently working on. Even poems in my more recent books, 
that find their settings elsewhere, draw their core sensibilities from that pastoral Catholic, Old-World small town, 
where some of us still remember the yellow ice-truck and the dark coal bins, and kerosene cookstoves, kitchen 
gardens ripe with couves (kale) and nabos (turnip greens) and funcho (fennel), the hypnotic language and 
extraordinary stories of the old ones, and of course fish, free to all from the bountiful trawlers that sailed each day 
from our harbor.” Frank X. Gaspar “Author's Preface” in The Holyoke) 
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4. NORMAS OPERACIONAIS  

4.1 NORMAS MATRICIAIS – A TRADUÇÃO DA FORMA 

 

 (…) the decision regarding the verse form to be used (...) must be at a very early  

 stage in the entire process44 

 

 Seguindo a ordem das normas de Toury, que regem a organização deste trabalho de projeto, 

entramos, finalmente, naquelas que determinam as escolhas do tradutor no processo de tradução 

propriamente dito, afetando a matriz do texto traduzido – as normas operacionais que se dividem 

em normas matriciais e linguístico-textuais. Embora, segundo Toury, as normas matriciais se 

ocupem da macroestrutura do texto45, ou seja, decisões que têm que ver com a organização do texto 

de chegada (a sua divisão em capítulos, atos, estrofes ou parágrafos ou mesmo com a exclusão de 

partes do texto de partida), e muitas destas questões já tenham sido abordadas no capítulo referente 

ao processo antológico, no meu entender faz agora sentido transportar considerações ao nível das 

normas matriciais para a forma poética em Frank X. Gaspar. Tendo em conta a componente 

versifícatória que carateriza a poesia, manipulações que se prendem com alterações de 

segmentação, alterações de lugar, adições ou omissões fazem-se também sentir ao nível 

microtextual. 

 

 A procura de formas poéticas cada vez mais libertadoras – cada vez mais desprendidas de 

                                                
44 James Holmes, Translated!, 25 
45  “[Matricial norms] govern the very existence of target-language material intended as a substitute for the 

corresponding source-language material (and hence the degree of fullness of translation), its location in the text (or 
the form of actual distribution), as well as the textual segmentation. The extent to which omissions, additions, 
changes of location and manipulations of segmentation are referred to in the translated texts (or around them) may 
also be determined by norms, even though the one can very well occur without the other. (Gideon Toury. 
Descriptive Translation Studies – and Beyond, 58-59) 
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formas pré-formatadas – tem sido a principal força impulsionadora para um constante 

experimentalismo formal por parte de Frank X. Gaspar. O uso do verso livre, a abdicação de rimas e 

a ausência de métricas provam-no, podendo, à primeira vista, constituir menos um rol de 

preocupações ao nível da tradução. Todavia, por outro lado, torna-se delicado para a tradutora lidar 

com aspetos que à partida são de difícil aceitação na língua de chegada: por exemplo, partições dos 

versos imediatamente a seguir a preposições, conjunções ou artigos. Em conversa com o autor 

acerca deste tipo de opções formais, este referia que por vezes a crítica tende a sobre-racionalizar 

este tipo de situações, que muitas vezes apenas cabem no campo da sensibilidade. De fato, a forma 

em Gaspar anda de mão dada com a sensibilidade e a organicidade, nomeadamente o audível e o 

inaudível, sendo a musicalidade uma das principais preocupações do poeta. Como se irá ver mais 

adiante neste ensaio, aquando da apresentação da influência da Beat Generation na poesia de Frank 

X. Gaspar, a métrica é marcada por ritmos biológicos do próprio Homem, mais precisamente a 

respiração, determinando esta, juntamente com o pulsar do coração, as unidades de medida dos 

versos, como sugere Margarida Vale Gato: 

  In the poem “Love is the Power,” Gaspar’s not unusual parallel between the breath 

  and the heartbeat is surely mindful not only of the Black Mountain College precepts 

  but also of the Beat poets’ practice, striving to challenge meaning and surpass the 

  brain beat as it heads musically towards the universe’s pulse46 

Teresa Alves sublinha esta mesma organicidade na vertente formal em Frank X. Gaspar fazendo 

corresponder o poema “Love is the Power that Impels One To Seek the Beautiful” (Mass, 30) à 

poética da respiração do manifesto de Charles Olson47 (Projective Verse, 1950) à qual voltaremos 

                                                
46 Margarida Vale de Gato, “Taking in Air in Frank X. Gaspar’s Early Poetry and How to Translate its Brea(d)th”, 

comunicação apresentada no Congresso Internacional “Exploring the Portuguese Diaspora in InterDISCIPLINARY 
and Comparative Perspectives”, Indianapolis, 25-27 Jul. 2013 (texto submetido ao IJPDS – International Journal of 
Portuguese Diaspora Studies) 

47 Teresa Ferreira de Almeida Alves. “Acordes medievais e renascentistas em Frank X. Gaspar”, in T. F. A. Alves et al 
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mais tarde neste ensaio, ao analisar o legado da(s) poética(s) dos anos 50 em Frank X. Gaspar.  

 Composições de métrica e estrofes irregulares  

 De um modo geral, a opção foi a de traduzir mimeticamente a poesia de Frank X. Gaspar, de 

modo a conservar o mais possível a componente visual e musical que a arquitetura formal do poeta 

faz transparecer. Embora o verso livre permita certas liberdades em termos de escolhas semânticas 

por parte do tradutor, por motivos que se prendem com a diferença de extensão lexical de uma 

língua para a outra, bem como diferentes estruturas gramaticais, o resultado da tradução nunca será 

exatamente igual ao texto de partida. Para minimizar este aspeto, terão de fazer-se ajustes em 

termos de estruturas sintáticas para evitar desequilíbrio no comprimento dos versos, bem como 

escolhas ao nível da semântica que funcionarão como compromisso entre equivalência conotativa e 

equivalência formal. 

 Apesar das dificuldades sentidas em traduzir a forma a partir dos ritmos respiratórios (a 

relação entre respiração e dicção diverge de língua para língua), e das desarmonias criadas pelas 

quebras dos versos a seguir a preposições ou artigos, há uma sensação de equilíbrio sugerida por 

distribuição de forças semânticas colocadas em locais estratégicos. Acredito que, apesar da escolha 

do autor de criar arquiteturas poéticas sem regras rígidas, existe a preocupação de fazer sobressair 

certas palavras através da sua posição no poema: estando no início ou no final do verso estas 

adquirem visual e ritmicamente um maior destaque do que as demais. Assim, o critério de 

interrupção nos versos na versão traduzida consistiu, primeiramente, em conservar a posição destas 

palavras para manter a sua hierarquia no texto. O esquema (fig.1) em baixo ilustra o paralelismo 

intencional, em termos de localização no poema, de certas palavras-chave48 tomando o poema 

                                                                                                                                                            
(eds) “And Gladly Wolde (S)he Lerne and Gladly Teche”: Homenagem a Júlia Dias Ferreira, Lisboa: 
Colibri/Departamento de Estudos Anglísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2007), 735-752. 

48 No meu entender, a identificação destas palavras varia com a leitura e interpretação de cada um. Para mim, devem 
ser palavras que acentuam e dramatizam o lirismo, ou se destacam por paralelismos formais; no exemplo acima 
selecionou-se reefs, shattering, insufficient, saves, Not enough, lone sob, love, not enough, other time, rolling, blaze.  
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“June/July Eleven Black Notebooks at the Desert Queen Motel” como exemplo. Este critério de 

partição dos versos, no entanto, pode levar a alterações nas estruturas de orações e frases49, bem 

como a transposições50, em outros casos, de modo a conseguir conservar conteúdos semânticos no 

mesmo local relativo do poema. 

 

(Fig.1) 

  

 Em alguns casos, perante a impossibilidade de manter estas palavras-chave no mesmo local 

relativo do poema, tentou-se encontrar alternativas para as destacar do texto. Tomando o poema 

                                                
49 Referência a Andrew Chesterman, (Memes of Translation, 96-97) e às estratégias de tradução Clause structure 

change e Sentence structure change. 
50 Conceito de Darbelnet e Vinay, (Comparative Stylistics of French and English, 36) também partilhado por Andrew 

Chesterman em Memes of Translation, 95, que consiste numa mudança de classe de palavras sem alterar o sentido 
da mensagem. 
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“Black Notebook #7 Desert Queen Motel” como exemplo, veja-se como a palavra heat, localizada 

no final da 41o verso, tem a sua correspondente em português no início do verso seguinte, 

enfatizando a sua presença: 

  

They became a fountain of broken syilables. His own wails, the heat 
breathing from them, the sweet ends of bread, the rinds of cheese. 
Transformaram-se numa fonte de sílabas partidas. As próprias paredes dele, 
a cálida respiração delas, as doces pontas do p‹o, as cascas do queijo. 
 

A impossibilidade de manutenção da tradução de heat no sítio correspondente, em português, 

deveu-se principalmente a atingir um equilíbrio no comprimento do verso, que se alongaria em 

demasia, pondo em causa a harmonia estrófica. 

 Um caso que, julgo, cria um sentimento de perda em relação ao texto de partida remete para 

o poema “June/July Eleven Black Notebooks at the Desert Queen Motel” (já referido acima) em 

que é possível manter a posição relativa do verbo save na tradução em português; no entanto, por 

causa das especificidades gramaticais da língua portuguesa, a ênfase é dada na negativa em vez da 

positiva tal como acontece no original: 

 

My happiness now, with the  
work coming forth in fits and then gouts, is not enough, for it saves  
nothing, (...) 

A minha felicidade agora, com o 
trabalho derramando-se em solavancos e depois correntes, não basta, pois não salva 
nada, (...) 
 

No texto de partida há um sentimento eufórico que é quebrado na linha seguinte de um modo quase 

inesperado, o qual, na tradução, é desde logo revelado. Considerou-se a hipótese “pois salva/ coisa 

alguma” mas a construção gramatical era demasiado forçada e atípica para o tom geral do discurso 

poético de Frank X. Gaspar. Para além disso, senti que era relevante dar enfoque a “nada”, 

mantendo o lexema no início do verso, porque é um conceito recorrente no volume Late Rapturous. 
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No poema “Old Stories” (Mass, 3) optou-se por alterar a ordem estrutural de uma frase de modo 

a conservar uma palavra considerada importante (twist/arrepio) na sua posição original (final do 

verso): 

 

(…) always coming 
around to courage and strength and death, 
and mostly to death, the splintered boat, the twist 
in the line, the falling spar, the cold, (...) 

(…) voltando sempre  
à coragem e à força e à morte, sobretudo à morte,  
o barco estilhaçado, o mastro em queda, o arrepio  
na linha, o frio, (...) 
 

 No percurso que liga o primeiro volume de Frank X. Gaspar, The Holyoke, até ao último, 

Late Rapturous, é notório um crescimento dos poemas (aqueles que são justificados à esquerda) 

tanto vertical como horizontalmente, e uma crescente abdicação de estrofes, até chegar a uma 

forma, que, justificada tanto à direita como à esquerda se assemelha à prosa (block poem). 

Dividindo esta evolução em três tipologias poéticas (fig.2), grosso modo, a primeira diz respeito a 

arquiteturas mais estreitas como “Ice Harvest”, “Descent”, “Diving for Money” (The Holyoke, 49, 

44 e 29) e “Mass for the Grace of a Happy Death” (Mass,  24), o segundo a formas mais extensas 

horizontalmente como “The Olive Trees” (Blossoms, 52), “An Ark Cast into the Flags” (Field 

Guide, 36) e a terceira, justificada à direita e à esquerda, como “Black Notebook #9—Los 

Angeles—In Bed with an Old Book of Chinese Poetry”, “September 10th—Black Notebook, 

Unumbered” ou “Pond” (Late Rapturous, 18, 68 e 46).   

 

 

 

 

 



44 
 

 

 GRUPO I    GRUPO II         GRUPO III (BLOCK POEM) 

(Fig.2) 

 

 Julgo que o modo de verter estes três tipos de poemas, para o processo tradutório, é distinto: 

a variação do comprimento dos versos implica também uma variação da perceção de unidade de 

tradução51. Enquanto no primeiro grupo o tradutor tende a considerar um verso de cada vez, 

tentando encontrar equivalências linha a linha por causa da brevidade dos versos, à medida que os 

estes crescem, cresce também o trecho tomado por unidade de tradução. Nos poemas mais estreitos, 

o leque de escolhas ao nível de conteúdos semânticos tende a ser menor, devido às limitações que o 

comprimento do verso impõe. À medida que a extensão dos versos vai aumentando, vão 

aumentando também as possibilidades de trabalhar o texto ao nível morfossintático (compensando 

palavras mais extensas por outras mais breves noutros locais) para que o aspeto visual se aproxime 

                                                
51 Conceito de Lörcher citado em Kirsten Malmkjær, “Unit of Translation”, Routledge Encyclopedia of translation 

Studies, 286: “Considered from a process-oriented point of view, the unit of translation is the stretch of source text 
on which the translator focuses attention in order to represent it as a whole in the target language.” 
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ao do texto de partida. No caso dos block poems52, o impacto visual é tão grande que se sobrepõe a 

hierarquias semânticas alavancadas pela forma (como palavras situadas perto de interrupções de 

linha nos poemas apenas justificados à esquerda). Nestas instâncias, tentou-se que tanto o 

comprimento da primeira frase como da última tivessem sensivelmente o mesmo peso que no 

poema de partida. 

 

 Formas assimétricas 

 Um dos mais emblemáticos poemas de Frank X. Gaspar, na minha opinião, é “Last Hymn to 

the Night” (Field Guide, 22). O tema, a referência a Milton na epígrafe e finalmente a iconicidade 

da forma, traz-lhe um sabor épico e grandioso que cabe inteiro no pequeno mundo do sujeito 

poético que vagueia sob as estrelas. Os versos “soltos” ao longo da página parecem alinhar-se 

conforme a disposição dos corpos celestes no céu sugerindo a poesia barroca, a dos poetas 

metafísicos e, mais fortemente, Mallarmé.53 A simetria sentida através da repetição da locução Let 

there, na introdução de cada oração, é imediatamente cortada pela assimetria formal ao longo do 

poema. Para além do aspeto visual, que valoriza a componente semântica do poema, a sua estrutura 

marca, de uma forma muito vincada, um conjunto de ritmos ainda reforçados pelas inúmeras 

aliterações e onomatopeias presentes (“[…] let/ the heaters kick on with their quiet thump”, por 

exemplo). 

 A principal preocupação em traduzir este tipo de poemas (iremos apresentar “Last Hymn to 

the Night” como exemplo para este subcapítulo mas existem outros poemas do género que não se 

incluem na antologia - “This Small Book of Days”, “What Good Are the Stars”, Field Guide, 53, 

47) foi precisamente manter a ideia de musicalidade através do aspeto icónico e interrupções de 

                                                
52 Estes são poemas que mais se assemelham à prosa pela sua justificação à direita e à esquerda não ocupando, 

contudo, a totalidade da página em largura. Referindo Margarida Vale Gato, mais uma vez, esta estrutura tem uma 
ligação direta com a prosa espontânea dos Beats e, consequentemente, implica uma libertação espiritual contrastante 
com a imagem de caixão evocada por Dott Danemberg (Vale Gato, “Taking in Air”, 2). 

53 Ver Margarida Vale Gato “Taking breath in”, 4 
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leitura. Sabendo de antemão que poderá ser difícil recriar efeitos estilísticos na sua transferência 

linguística para português, tentou-se que a tradução mimética deste poema ficasse o mais 

semelhante possível à forma do texto de partida. Neste sentido, foi necessário recorrer a algumas 

estratégias de tradução para se conseguir adaptar o conteúdo semântico à forma: 

 

let my driveway/ 
reflect the pumice shine of the moon 

Abstratização do termo diveway: 
Como é um termo que não tem 
correspondente em português, e para 
evitar explicitações que 
aumentassem a extensão do verso 
optou-se pelo temo geral “entrada”. 

que a minha entrada/ 
reflita o brilho púmice da lua 

 

Let there be coffee, dark and simple/ 
in the blue mug on the many-ringed 
desk, 

Transposição54 da adjetivação 
many-ringed em substantivo 
quantificado (“tantos anéis”).  
Abstratização de desk para mesa 
(uso do hiperónimo) de modo a 
evitar palavras extensas como 
“secretária” ou “escrivaninha” 

Que haja café, negro e simples/ 
na caneca azul sobre a mesa 
marcada com tantos anéis, 

 

let the neighbor's cat thud on the 
roof/ 

Mudança de tropo; no sentido de 
preservar o caráter onomatopaico de  
thud no texto de partida. 

que o gato do vizinho batuque no 
telhado/ 

 

(…) let me make/ 
the small breathing sounds of 
rapture and effort/ 

Transposição e hiponímia; de 
modo a condensar o verso, optou-se 
por traduzir breathing (n.) por 
expirar (v.) prescindindo do verbo 
auxiliar. A opção por “expirar” 
reforça também a aliteração presente 
em “êxtase e esforço”, ganhando 
assim a tradução estilisticamente. 

(…) que eu/ 
expire pequenos sons de êxtase e 
esforço/ 

 

 Um outro caso a que vale a pena dar relevância é no poema “Who is Hans Hoffman and 

Why Does the World Esteem Him” (The Holyoke, 31). Para além da arquitetura formal que se 

                                                
54 Refiro-me ao termo “Transposition” de Andrew Chesterman no seu livro Memes of Translation, 95, por sua vez 

recuperado de Darbelnet e Vinay (Comparative Stylistics of French and English – A methodology for translation, 
36.) Trata-se de uma estratégia de tradução que envolve uma alteração de classe de uma determinada palavra. Em 
toda o presente trabalho de projeto será esta a definição que prevalecerá, contudo, no âmbito do heterolinguismo, o 
conceito “transposição” adquire contornos ligeiramente diferentes. Ver página 56.. 
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assemelha a uma escada descendente, na minha interpretação do poema ele parece sugerir uma 

respiração que se vai soltando em arfadas breves e que conferem um crescendo emocional ao texto 

(através da disposição dos versos curtos na diagonal, sugerindo ansiedade e um peito que se vai 

enchendo e esvaziando de ar em movimentos rápidos). O poema distribui-se em três tercetos e um 

quarteto, e em versos de comprimento semelhante, o que torna a tradução em português um desafio 

maior em relação aos exemplos supracitados. As estratégias de tradução para este poema não só 

tiveram que ver com dificuldades ao nível textual mas também com uma tendência para uma 

economia sintática sempre que possível: 

 

(…) 
who came each summer with his 
rent money/ 
that would buy a family's winter 
heat,/ 

Modulação;  para além do uso do 
verbo “pagar” ser mais corrente na 
língua portuguesa do que “comprar” 
neste contexto, é também mais 
curto. A opção pelo tempo verbal no 
imperfeito em vez do condicional 
com verbo auxiliar (“daria para 
pagar”) vem também nesse sentido. 

(…) 
que vinha todos os verões com o 
dinheiro da renda/ 
que pagava o calor de uma família 
no inverno/ 

 
 

Somehow a man's dream/ 
came forth in green and brutal red/ 

Mudança de imagem; a locução “to 
come forth” é de difícil tradução, 
neste caso, devido à perda de força 
ilocutória de traduções literais 
como: “apresentar-se” ou “avançar”.  
Não querendo introduzir adjetivação 
para efeitos de economia sintática, 
optou-se por um verbo que 
encerrasse em si o efeito da 
expressão numa compensação 
estilística. 

De algum modo o sonho de um 
homem/ 
jorrava em tons de verde e vermelho 
brutal/ 

 

 Formas clássicas 

 No conjunto de poemas incluídos na antologia traduzida proposta, existe um que se 

distingue por ter uma forma clássica: “His Face” (The Holyoke, 59) tem a estrutura estrófica de um 
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soneto shakespeariano55, todavia sem esquemas de rimas. No meio de tantos poemas com formas 

livres, um poema que se assemelhe, ainda que remotamente, a uma forma conhecida, produzirá com 

certeza um efeito (talvez de estranheza, talvez de inquisição) no leitor. O tipo de estrutura poética 

utilizada em “His face” contudo, será quase exclusivamente detetada pelo público anglo-saxónico, 

dado que se trata de uma produção da sua própria cultura. Para colmatar tal perda na recetividade do 

poema em Portugal, este foi o único a ser traduzido analogicamente, contrariando assim a tendência 

mimética verificada até aqui. A ideia foi então transformar o soneto shakespeariano num soneto 

italiano56, muito mais enraizado na cultura literária portuguesa por conta da obra poética de Luís 

Vaz de Camões e da presença do seu legado poético nos programas educativos nas escolas 

portuguesas. 

 A ausência de rimas e a interrupção do terceiro quarteto a seguir à locução conjuncional and 

though – ou seja, não existe no meu entender, justificação de maior para a interrupção do verso 

naquele local – permitem, quanto a mim, uma transformação pacífica (ao nível da manutenção de 

conteúdos semânticos) do soneto shakespeariano num italiano. Segue-se o texto de partida em 

análise acompanhado da tradução presente na antologia para exemplificar: 

 

  One night I woke to moonlight   

  on the bare quilt, moonlight  

  pinioned on the long walls  

  as faceless as the dead, and though 

 

  he’d lived in me a while, I cupped my hands  

  and light spilled through like water. 
                                                
55 Esquema estrófico: três quartetos e um dístico. 
56 Esquema estrófico: dois quartetos e dois tercetos. 
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  (Frank X. Gaspar, The Holyoke, 59) 

 

   vs 

  Uma noite acordei para o luar 

  na colcha nua, luar 

  pendurado nas longas paredes 

 

  sem rosto, tal como os mortos, e apesar 

  de ele ter vivido em mim algum tempo, uni as mãos em concha 

  e luz escorreu por elas como água. 

  (Tradução) 
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4. NORMAS OPERACIONAIS  

4.2 NORMAS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS 

– INTERCULTURALIDADE E TRADUÇÃO 
 

  Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordações, a minha  

  imaginação e o que contém, a minha personalidade, tudo se me evapora.   

  Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei outro. Aquilo a que 

  assisto é um espectáculo com outro cenário. E aquilo a que assisto sou eu. 

     (…) 

  Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este  

  intervalo que há entre mim e mim?57 

 

 Desde o princípio do século XX que a cultura se instaurou como conceito central do 

pensamento e atividade humanos58. Os produtos destas atividades humanas, especialmente as que 

vivem da expressão criativa, tal como as artes ou a literatura, vieram a ganhar com estas nova forma 

de ver a ordem do mundo: uma obra deixa de ser vista apenas como uma ocorrência encerrada na 

sua forma final mas sim um processo que começa no instante (ou ainda antes) em que o autor 

imagina a obra até ao momento em que o público a frui. O percurso de criação de um trabalho 

torna-se também conceito dele próprio, e o enquadramento histórico-cultural que o envolve é fulcral 

                                                
57 Bernardo Soares/Fernando Pessoa. Livro do Desassossego. Vol.I. Lisboa: Ática, 1982, 21. 
58 O antropólogo britânico Edward Tylor (1832-1917) e o crítico literário galês Raymond Williams (1921-1988) foram 

talvez as figuras mais importantes no processo de introduzir o conceito de cultura no senso comum, enquanto aspeto 
construtivo e modificador das sociedades, e, consequentemente, algo que influencia invariavelmente todas as 
atividades humanas. Enquanto que Taylor atuou no campo da ciência, Raymond Williams concentrou-se antes nas 
repercussões da cultura na linguagem mostrando como variações semânticas de palavras ao longo do tempo têm que 
ver com modificações na sociedade de ordem histórico-cultural (“Culture is Ordinary” The Everyday Life Reader, 
ed. Ben Highmore. London/New York: Routledge Taylor & Francis Group. 2002.) 
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para que seja lido em todos os seus níveis de comunicação com o público. A própria consciência do 

autor como indivíduo detentor de uma bagagem cultural única, individual, versus o Outro (entidade 

que não o autor), também ele com a sua própria identidade cultural, levou a que se estabelecessem 

novos níveis de diálogo entre autor e espetador.  

 O fato de a obra de Frank X. Gaspar conseguir, no geral, partir da sua origem portuguesa 

para temas norte-americanos – tal como acontece em Katherine Vaz – parece-me crucial para o 

lugar da literatura diaspórica luso-americana na literatura dos EUA. A consciência do passado 

ancestral português por parte destes dois autores, através da manutenção de marcas étnicas (palavras 

portuguesas e hábitos trazidos da terra natal), ajuda também a ultrapassar a imagem 

tendencialmente negativa que os portugueses têm na literatura norte-americana59. Não é por acaso 

que Alice Clemente apelida esta terceira geração de escritores luso-descendentes como a geração 

redentora (redeeming generation)60capaz de exponenciar criativamente a sua herança cultural 

ancestral ao mesmo tempo que produz obras perfeitamente alinhadas com os cânones literários da 

cultura de acolhimento. As escolhas expressivas e poéticas de Frank X. Gaspar levam em conta, 

entre outros, contextos de produção cultural lusófonos, destacando-se alusões a escritores de língua 

portuguesa (Fernando Pessoa, Eça de Queirós, Eugénio de Andrade, Cabral de Melo Neto, etc.), o 

recurso ao heterolinguismo e a recriação de um mundo português - quer através da introdução de 

elementos do dia-a-dia culturalmente relevantes (a gastronomia, as vestes, as casas, os quintais, 

etc.), quer através de efeitos sensoriais evocativos de ambientes lusos.  

       

 Expostas as principais razões que fazem da produção poética de Frank X. Gaspar um 

trabalho com uma expressão intercultural relevante, as linhas que se seguem visam mostrar este 

problema do “lado de lá”, ou seja, de que modo é que este fator afeta o processo tradutório, sabendo 

                                                
59 Reinaldo Silva. Representations of the Portuguese in American Literature. Massachusetts: University of 

Massachusetts Dartmouth. 2008. 
60 Cit. in Reinaldo Silva. Portuguese American Literature. Penrith: Humanities-Ebooks, LLP. 2009, 80. 
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que quem traduz tem, também, uma visão do mundo, e portanto do seu trabalho, moldada a partir 

do meio sociocultural que a envolve. Esta ideia foi a linha de base que constituiu o movimento 

“Cultural Turn”61 nos Estudos de Tradução, promovido por Susan Bassnett e André Lefevere nos 

anos oitenta e que levou a um novo paradigma na disciplina dos Estudos de Tradução: a tradução 

impunha-se como um texto independente, alterando a visão de conceitos que outrora dependiam da 

dicotomia original/tradução tais como equivalência, original, autoria, leitor, tradutor, etc.. Desta 

forma, deixa-se de pensar apenas em fatores linguísticos como principais causas de dificuldades de 

tradução, mas também os de ordem cultural e temporal. Citando Susan Bassnett, Leppihalme 

sublinha no seu livro  Culture Bumps: “The translability of a text depends on the extent to which 

the text is 'embedded in its own specific culture' and also how far apart, with regard to time and 

place, the ST [Source Text] and TT [Target Text] receivers are.”62  

 A obra de Frank Gaspar, sendo contemporânea, não apresenta muitos problemas de ordem 

de desfasamento temporal, no entanto traz consigo uma série de dificuldades no que toca aos pesos 

de cada uma das culturas representadas nos seus poemas – a portuguesa e a norte-americana: isto é, 

o mundo visto por um norte-americano, filtrado por uma cultura ancestral portuguesa e não vice-

versa. 

 Um dos maiores desafios (falando em termos interculturais) ao traduzir a obra de Frank X. 

Gaspar prende-se, a meu ver, exatamente com a filtragem cultural, aliada ao fato de quem se propõe 

traduzir a sua obra ter nacionalidade portuguesa. Em princípio, seria de pensar que o trabalho sairia 

facilitado, partilhando a tradutora alguma da bagagem cultural com o autor, mas tal pode não ser 

                                                
61  No ano de 1980, André Lefevere e Susan Bassnett lançam o volume Translation, History Culture, em que 

pretenderam cortar o cordão umbilical que unia a tradução à linguística, dando uma perspetiva do texto traduzido 
como produto de fatores socio-culturais: “Translation is, of course, a rewriting of an original text. All rewritings, 
whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such manipulate literature to function in a 
given society in a given way.” (Andre Lefevere, Susann Bassnett. Translation, History Culture. London and New 
York: Routledge. 1980 xi). Deste modo, o tradutor passa também a ser autor, o texto traduzido, como reescrita, 
confunde-se com a noção de original e surgem novas formas de produzir equivalência entre texto de partida e 
tradução, considerando-se diferenças culturais na forma de representação do mundo através da linguagem. 

62 Ritva Leppihalme. Culture Bumps. An Empirical Approach to the Translation of Allusions. Ed.1 Vol. 10. Clevedon, 
Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg: Multilingual Matters Ltd, 1997, 10. 
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verdade. Se existe alguma vantagem no que toca à identificação de marcadores culturais no discurso 

poético e à familiaridade com a rede de autores portugueses aludidos, existe também o risco de 

domesticação excessiva do texto de partida, contrariando a sua natureza étnica e o efeito que esta 

condição desencadeia no público norte-americano, e levantando-se a questão de como transportar 

para o leitorado português alguma da sua estranheza e não apenas reconhecimento. Uma tradução 

que apague as diferenças culturais presentes em Frank X. Gaspar é uma tradução que descarna o seu 

sentido poético, acentuando ainda mais a tendência homogeneizante visível na tradução de textos 

heterolingues. Na minha perspetiva, a manutenção desta estranheza é essencial; todavia, pode 

desencadear impasses no processo tradutório: como traduzir esta clivagem cultural e linguística? 

Como traduzir o que é estrangeiro como sendo nosso e o que é nosso como sendo estrangeiro? Qual 

o grau de estranheza cultural a transpor para o texto de chegada? 

 O artigo “An Englishman in Alentejo”63, de Alexandra Lopes, centra-se precisamente no 

problema de tradução de textos multilingues e como o recetor do texto de chegada os apreende 

como textos de origem estrangeira. Estrangeirismos, nomes de pessoas e locais estrangeiros, bem 

como notas de rodapé, são elementos que normalmente ajudam o leitor a pensar num determinado 

texto como sendo uma tradução, pois tornam as diferenças entre culturas visíveis (sendo que 

conservar essa diferença/estranheza pode ser benéfico para o texto de chegada, como é o caso em 

estudo). Muitas vezes, em casos de divergência cultural fala-se no conceito de intraduzibilidade, 

mas o que pode ser mais complicado, segundo a autora do artigo, é traduzir aquilo que é doméstico, 

o que faz parte da nossa cultura, como originário de outra: “So, the question is how does one 

translate the self as seen through the eyes (and language) of the other?”64 Este problema é o que 

Lopes se refere como overtranslability, passível de traduzir-se por sobre-traduzibilidade, e que se 

                                                
63 Alexandra Lopes. “An Englishman in Alentejo – Crimes Misdemeanours & the Mistery of Overtranslability” in 

João Ferreira Duarte, Alexandra Assis Rosa, Teresa Seruya. (eds.) Translation at the Interface of 
Disciplines.Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006, 169-184. 

64  Lopes, “An English Man”, 173 
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pode verificar no processo de tradução da obra de Frank X. Gaspar. Nos parágrafos que se seguem, 

serão selecionadas algumas marcas de interculturalidade na produção poética de Frank X. Gaspar, 

como literatura de diáspora, e analisadas tendo em conta o conceito de sobre-traduzibilidade como 

pano de fundo. São várias as manifestações culturais portuguesas espraiadas na sua obra poética e 

todas elas pressupõem processos e estratégias de tradução diferentes para colmatar a necessidade de 

manter o efeito étnico que se deseja na tradução. De fato, traduzir textos de diáspora apresenta-se 

como um paradoxo: por um lado trata-se de familiarizar um determinado texto com um público 

específico, através da sua transferência interlinguística; no entanto, a própria condição do texto 

como sendo diaspórico afasta-se da noção de familiarização: “diaspora is a metaphor that literature 

can not help getting its hands on: for its substance is about what moves the human across liminal 

spaces, and its aesthetic pull rests on controversial degrees of distance, displacement, 

defamiliarization.”65 

 

 Heterolinguismo 

 De um forma quase subconsciente, estamos habituados a pensar na tradução como atividade 

que envolve um par de línguas, mas, segundo Reine Meylaerts, raramente nos lembramos que “(…) 

by definition, discourses are never totally monolingual and (…), rather than just reflecting social 

polyglossia, 'original' and 'translated' discourses select certain (heterolingual) elements, each of 

them having a function in the representations of the social polyglossia.”66 Desta forma, o tradutor 

movimenta-se entre várias línguas, embora nem sempre saiba que o faz. A estratificação interna de 

uma língua67, segundo níveis socioeconómicos ou geográficos, por exemplo, desencadeia já por si 

uma série de questões que se prendem com a definição de contextos específicos e de identidade, que 
                                                
65 Margarida Vale Gato, J.F. Duarte. “Will the Aliens Come Home? Diaspora Translation in Portuguese-American 

Literature.” in How Peripheral is the Periphery (aguardando revisão de pares, John Benjamins Publishing Press) 
66 Reine Meylaerts, “Heterolinguism in/and Translation. How legitimate are the Other and his/her language? An 

introduction”,  Target 18 1 (2006): 4. 
67 Definição do conceito de heteroglossia segundo Bakhin (Mikhail Bakhtin. The Dialogic imagination:Four essays by 

M.M. Bakhtin, ed. M. Holquist, tr. C. Emerson. Austin: University of Texas Press. 
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depressa se multiplicam em casos de heterolinguismo devido à complexidade do discurso literário. 

Isto, considerando a definição da teórica supracitada, de heterolinguismo: “refers to the use of 

foreign languages or social, regional, and historical language varieties in literary texts.” (Meylaerts, 

“Heterolinguism in/and Translation”). Na minha perspetiva, o primeiro passo a dar no processo de 

tradução de textos literários linguisticamente híbridos é compreender a sua razão de ser no discurso: 

podem anunciar relações de poder de uma cultura em relação à outra, ter um valor simbólico ou 

refletir conflitos de identidade, entre outras funções. 

 No caso de Frank X. Gaspar, o hibridismo do seu discurso é tangível pela introdução de 

palavras portuguesas. A sua incidência é bastante maior no seu primeiro volume de poesia, The 

Holyoke, o que torna evidente a ligação de um discurso heterolingue à identidade híbrida do poeta e 

às suas memórias: à sua memória vivida e à memória ancestral coletiva da comunidade portuguesa 

emigrante de Provincetown. Normalmente, são morfemas escolhidos para associar um determinado 

conceito à imagem que temos dele enquadrado numa cultura específica, ou seja, refiro-me ao 

conceito de culturema de Christiane Nord,68 em que de cultura para cultura encontramos imagens 

diferentes para conceitos similares mas não exatamente coincidentes (por exemplo, “os velhos” e 

“Bruxa”69 ). Na minha opinião, a introdução destas palavras portuguesas na poesia de Frank X. 

Gaspar tem uma dupla função:   

 

 i) ilustrar a clivagem cultural entre Portugal e os EUA - através de instâncias de opacidade e 

 interferências no discurso. O leitor anglo-saxónico é confrontado, até certo ponto, com a 

 condição de ser estrangeiro no seu próprio território (“hervas”, “verde”, “cafezinho”70).  

 

                                                
68 “A cultureme is a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by members of this culture and, 

when compared with corresponding social phenomenon in a culture y, is found to be specific to culture X.” - 
Christiane Nord. Translation as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1997, 34. 

69 “os velhos” (The Holyoke, 9), “bruxa” (idem, 12). 
70 “hervas” (The Holyoke, 12), “verde” (idem, 9), “cafezinho” (Blossoms, 20) 
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 ii) a dicção e o enquadramento das palavras em português dá uma dimensão mística, quase 

 mágica, às memórias tecidas à volta do legado açoriano, trazido pelos antepassados de 

 Frank X. Gaspar (“os velhos”, “Bruxa”71). Existe uma aura melancólica e nostálgica que 

 pode ser comparada aos traços literários genéricos do movimento saudosista português, que 

 será abordado sob o ponto de vista da intertextualidade mais adiante. Mais do que apenas 

 uma questão de identidade, o recurso ao heterolinguismo tem um valor simbólico. 

 

 Porque o modo de traduzir textos heterolingues tem as suas especificidades próprias, para 

além das estratégias indicadas por Vinay e Darbelnet, que servem de base para o presente ensaio, 

serão acrescentados quatro processos de “mimese translatória” propostos por Meir Sternberg no seu 

artigo “Polylinguasm as Reality and Translation as Mimesis”72: 

 

  a) Reprodução seletiva  

  Trata-se da inclusão de uma citação intermitente de discurso heterolingue. 

 

  b) Transposição73 

  Utilização de padrões distintivos da língua estrangeira na materna (desvios lexicais, 

  sintaxe forçada, etc..). 

 

  c) Reflexividade concetual 

  Apresenta um circunlóquio ou explicitação relativamente a um determinado conceito 

  ou expressão cujo referente é desconhecido pela língua dominante. 
                                                
71 “os velhos” (The Holyoke, 9), “bruxa” (idem , 12) 
72 Meir Sternberg, “Polylinguism as Reality and Translation as Mimesis”, Poetics Today, vol.2 n.4 (1981): 221-239. 
73 É necessário referir que este tipo de transposição, no contexto do heterolinguismo, diferencia-se do conceito de 

Andrew Chesterman e J.P. Darbelnet e J.P. Vinay (transposition) pelo fato de não se referir a alteração de classes 
morfológicas de palavras mas antes a alternâncias de padrões de língua. Os exemplos integrados neste item do 
presente capítulo serão analisados sob transposição no âmbito do heterolinguismo. 
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  d) Atribuição explícita74 

  O público tem a consciência de estar perante uma tradução pela declaração explícita 

  da língua original de um discurso. 

 

 A grafia em itálico, no contexto desta antologia em particular, serve para marcar instâncias 

de não tradução no texto de chegada, ou de palavras especialmente colocadas em inglês pela 

tradutora em processos de tradução, que envolvem compensação, por exemplo, e de importação de 

elementos já italicizados pelo próprio Frank X. Gaspar, como elementos de destaque ou diálogos. 

 A seguir, serão expostos exemplos de mudanças de código, assim como alguns outros 

aspetos pertinentes de transferência cultural, presentes na antologia proposta juntamente com breves 

descrições sobre as opções de tradução tomadas: 

“Leaving Pico” (The Holyoke, 9) 

Leaving Pico (Título) Modalização/equivalência 
Tradução do verbo to leave por “largar” 
que, mantendo uma correspondência 
semântica com o texto de partida, 
acrescenta o universo marítimo que neste 
poema se considera pertinente. 

Largando o Pico 

We heard Pico from the kitchen (...) Alteração de ordem sintática na 
oração/pontuação 
Para atenuar, conforme possível, o 
resultado demasiado domesticado da 
tradução, optou-se por realçar a palavra 
Pico colocando-a no início do poema. 

Pico, ouvíamos da cozinha 

(…) their bottles of Narragansett (...) Reprodução seletiva/compensação 
A utilização do termo original 
“Narragansett” vem no sentido de 
compensar a estranheza perdida na palavra 
“Pico”, familiar no contexto português. 

as garrafas de Narragansett 

On the table/  
where they sat and said verde,/ 
green, like the backs/  
of certain fish 

Atribuição explícita 
Considerou-se a hipótese de recorrer a 
uma transposição, recriando o sotaque 
açoriano na tradução de verde. Todavia a 
mudança de grafia não era suficientemente 
diferente, confundindo-se com um erro 
tipográfico sendo, além disso, de leitura 
difícil. 

na mesa/ 
onde se sentavam e diziam verde,/ 
em português, como os dorsos/ 
de certos peixes 

 

                                                
74 A sugestão de aplicar os recursos de mimese translatória evidenciados por Sternberg no discurso ficcional a opções 

de tradução desse mesmo discurso foi sugerida por Margarida Vale Gato, na palestra “Línguas divididas: Tradução 
Literária e Heteroglossia”, FLUL, Outubro de 2013. 
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“Ernestina the Shoemaker's wife” (The Holyoke, 12) 

go outside,/ 
down the rows of kale and corn/ 
to his barn, his hammers and lasts. 
 
(…) 
 
“Don't cross her,”/ 
is what may mother said. “She's a bruxa/ 
and can give you the evil eye herself.”/ 
 

Compensação metalinguística75 (noutro 
local do poema) 
Na impossibilidade de dar a entender, ao 
público português, o heterolinguismo do 
texto, optou-se por recorrer a 
compensações noutos locais do poema. As 
duas compensações substituem verbetes 
ou expressões ilustrativas da cultura norte-
americana: Barn como construção típica 
norte-americana sem referente em 
português e foolish, expressão passível de 
constar numa conversa heterolingue de 
emigrantes. 

descia pelos carreiros de couves e milho/ 
até ao barn, aos seus martelos e formas. 
 
(…) 
 
“Não a arrelies,”/ 
dizia a minha mãe. “É bruxa/ 
e pode lançar-te um mau olhado”./ 

 

“Beachcombing” (The Holyoke,  13) 

Pulls out a coin/ 
from the darkness of shell and pebble,/ 
an Indian Head growing green/ 

Tradução literal com explicitação em 
nota de rodapé 

tira uma moeda/ 
da escuridão de conchas e seixos,/ 
uma Cabeça de Índio1 com verdete./ 
 
1 Tradução de Indian Head, moeda de um 
cêntimo que foi produzida pela United 
States Mint entre 1859 e 1909. 

 

“The Holyoke” (The Holyoke,  20) 

The Holyoke Reprodução seletiva 
Marca de uma caldeira de fabrico norte-
americano. 

The Holyoke 

Pulling the e in The out long Reprodução seletiva 
Dado que esta expressão remete para a 
forma de soletrar “The Holyoke”, também 
reproduzida seletivamente, e passível de 
representar o sotaque açoriano, optou-se 
pelo mesmo processo. 

expirando um longo "e" no The 

 

“Ice Harvest” (The Holyoke, 49) 

The old/ 
icehouse a crumbling ruin 

Reprodução seletiva 
Não existe o referente em português 

a velha/ 
icehouse em ruínas,/ 

 

“The Old Country” (The Holyoke, 55) 

We ment not ourselves but the os velhos Compensação metalinguística (noutro 
local do poema) 
Conservação da natureza heterolinguistica 
do texto através de uma compensação 
noutro local do poema 

Hei de queimar/ 
esta “God-dammed” casa toda. 

 

“Curandera” (Mass for the Grace of a Happy Death, 58) 

Curandera Reprodução seletiva/empréstimo Curandera 
 
                                                
75 O termo “Compensação Metalinguística” vem no sentido que Vinay e Darbelnet expõe em Comparative Stylistics of 

French and English, 202. 
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I Am Not a Keeper of Sheep” (Night of a Tousand Blossoms, 20) 

Eu nunca guardei rebanhos, 
Mas e comom se os guardasse. 

Transferência interlinguistica a partir do 
texto original de Alberto Caeiro, 
corrigindo a corruptela “comom” e a 
ausência de pontuação 

Não sou guardador de rebanhos,  
mas é como se guardasse 

How/ 
can you not offer him another cafezinho 

Reprodução seletiva (em itálico para 
assinalar a não tradução) 
O diminutivo português encerra uma 
vertente emocional e afetiva que é difícil 
de ser transferida para outra língua. É um 
reflexo e uma manifestação cultural por 
que, na generalidade, os estrangeiros 
(Frank X. Gaspar não é exceção) 
costumam sentir simpatia e apreço. 

Como/ 
é que não ofereces outro cafezinho 

 

 Nomes próprios e topónimos 

 Este tipo de manifestações interlinguisticas dizem sobretudo respeito a pessoas e lugares da 

comunidade portuguesa de Provincetown. Quer façam parte da realidade ou da memória, estas 

pessoas e locais são reais - encerram em si certas caraterísticas comportamentais ou de caráter que 

transmitem ao leitor hábitos e costumes típicos portugueses.  

Tia Joanna (“Tia Joana”, The Holyoke, 7) - representa, por um lado, o lado 
religioso dos emigrantes portugueses (em especial do lado 
feminino) e, por outro, o papel da mulher na comunidade, dona de 
casa que cuida do lar e do marido, dando a entender que esta 
comunidade é essencialmente patriarcal. 
 
“Gaspar does not dwell on the sense of fate and mourning 
traditionally identified with Portugese temperament, though it is 
implicit in Tia Joannas's dark clothes”76 

Ernestina (“Ernestina, The Shoemaker's Wife”, The Holyoke, 12) - tal como 
a personagem Tia Joana, esta também toca no tema da religião 
(através da referência a São Francisco), mas centra-se mais no 
aspeto dos mitos e superstições que é, aliás, reforçado por outro 
estrangeirismo no texto de partida: “bruxa”. 

Carvalho Aparece de relance no poema “Descent” (The Holyoke, 44) e 
depois mais profundamente em “Old Stories” (Mass, 3) de uma 
forma mais aprofundada no romance Leaving Pico. Está ligado ao 
mar, aos barcos e ao tempo indefinido da vinda dos emigrantes 
para a terra de acolhimento. 

 

Pico Remete para a ilha do Pico, nos Açores, de onde os antepassados 
de Frank X. Gaspar eram naturais. Na sua obra poética, poucas ou 
nenhumas pistas são dadas ao leitor anglo-saxónico acerca do 
local exato da ilha. Deste modo, o Pico funciona muito mais para 
o público anglo-saxónico como um lugar mágico, remoto, onde o 
tempo se perdeu do que para o leitor português, que tem uma 
imagem muito mais bem definida da ilha. 

                                                
76 Reinaldo Silva. Representations, 26 
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 As personagens de origem portuguesa de Gaspar têm uma importância tão grande, que 

muitas vezes o poeta necessita do espaço que a prosa dos seus romances lhe oferece para as 

aprofundar: veja-se em Leaving Pico77, através do olhar do jovem Josie, a fervorosa religiosidade da 

Tia Teophila, lembrando “Tia Joanna” (The Holyoke, 9), e as histórias do mar protagonizadas por 

Francisco Carvalho (também presente em “Old Stories” [Mass, 3] e “Descent” [The Holyoke, 44]) e 

contadas por John Joseph, seu descendente, dentro do imaginário místico e nostálgico da época dos 

Descobrimentos e da história da descoberta da América por Cristóvão Colombo.   

 Por um lado, estas personagens trazem consigo um apego emocional à região de herança, os 

Açores, mas por outro, mostram também a emancipação da comunidade emigrante em relação a ela, 

desvendando processos de americanização, através da menção a nomes próprios de origem  

anglo-saxónica integrados em famílias portuguesas (veja-se William em “Ice Harvest” [The 

Holyoke, 49] e o desvio na grafia do nome próprio português Joana, em “Tia Joanna” (The Holyoke, 

9). 

 Tendo em conta o realismo destas personagens e a ausência de nomes convencionados, em 

todas elas se manteve inalterada a sua grafia na tradução, sem se terem efetuado quaisquer 

correspondências de nomes próprios ingleses para português (por exemplo, William = Guilherme). 

A mescla de nomes de origem lusa e norte-americana reflete, só por si, o tecido populacional 

culturalmente híbrido da comunidade emigrante de Provincetown, e traz à vista, implicitamente, os 

laços afetivos que a tecem. 

 

 Conversão de unidades 

 A conversão de unidades de medida costuma ser um dos pontos a refletir em qualquer 

processo de tradução. O tradutor vê-se compelido a optar entre uma produção mais estrangeirizante 

(no caso de não converter unidades de medida) ou mais domesticante (quando a conversão 
                                                
77 Frank X. Gaspar. Leaving Pico. Hanover: University Press of New England, 1999. 
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acontece). Frequentemente, a própria natureza do material de partida, bem como o público a que se 

destina, podem ajudar a determinar se a conversão de unidades de medida trará ou não vantagens 

para a tradução.78 

 Penso que, tal como nos casos de mudanças de código, é necessário determinar a função das 

unidades padrão no texto: terão elas uma função informativa ou determinante para a compreensão 

do texto? Ou serão um apontamento estilístico, com o intuito de criar um certo efeito no discurso? 

De modo geral, todas as referências a unidades passíveis de serem convertidas, tais como a 

temperatura, foram-no, sendo assim o texto traduzido menos opaco ao público da cultura de 

chegada. As principais dificuldades encontradas neste âmbito dizem respeito à perda de estilo e de 

uma linguagem poética depois da conversão – os números resultantes da conversão podem não ficar 

“redondos”, desfazendo ligações aliterativas e rítmicas dentro do verso. Expressões numéricas e 

unidades de medida tendem a ser bastante mais extensas em português (miles vs quilómetros, por 

exemplo), criando alongamentos excessivos dos versos. O exemplo que se segue é um caso simples, 

em que a expressão numérica em graus se refere a valores de coordenadas e de localização num 

contexto náutico, que são universais: 

 

“Late Rapturous” (Late Rapturous, 27) 

thirteen degrees on all the instruments and water in my eyes (...) treze graus em todos os instrumentos e água nos meus olhos 
(…)/ 

 

 Nos exemplos seguintes, a menção à distância é simbólica, tendo uma dimensão quase 

idiomática. Assim sendo, interessa mais conservar o aspeto estilístico do texto do que o realismo 

espacial. Sendo que em português a referência a “milhas” no contexto das locuções e expressões 

                                                
78 Na tradução técnica de um roteiro ou guia turístico, por exemplo, será certamente do interesse do leitor obter 

informação acerca das distâncias de uma forma rápida e clara. Assim, a conversão de milhas para quilómetros ou 
vice-versa é fundamental. O caso do texto literário não será bem assim. A conversão de unidades pode ser feita mas 
não se impõe, já que se tendem a sobrepor questões relacionadas com o valor estilístico.  
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idiomáticas acontece79, é aceitável que nestes casos surjam referências à unidade convencionada 

nos EUA: 

“Curandera” (Mass for the Grace,  59) 

She buried dead for a thousand/ 
miles and planted her own teeth/ 
in nests and furrows along the way./ 

Ela sepultara mortos ao longo de um milhar/ 
de milhas e plantara os seus próprios dentes/ 
em ninhos e sulcos pelo caminho./ 

 

“These Were the Good Days of the Republic” (Late Rapturous, 10) 

I can see the snow caped over their shoulders/ 
bright as a drum all those miles away 

Vejo como a neve lhes cobre as encostas,/ 
brilhantes como tambores a tantas milhas de distância 

 

“An Arc Cast into the Flags” (Field Guide, 36) 

If I were half mile up the beach, I could spot/ 
him from his sheer joy. 

Mesmo que estivesse a milhas praia acima, conseguia/ 
encontrá-lo pela pura felicidade. 

 

 Apesar de os casos acima terem sido traduzidos como idiomatismos, por uma razão de 

coerência ao longo da antologia, nenhuma das unidades que dizem respeito à distância foi 

convertida. Embora o texto fique, de certo modo, menos compreensível para o público português, 

estas ideias de distância nunca são verdadeiramente indispensáveis, nem sequer muito relevantes, 

nos poemas onde se inscrevem. O fato, também, de parte da produção poética de Frank X. Gaspar 

estar, a um nível imaginário, ligada ao mundo marítimo, faz com que a inclusão de “milhas” não 

seja, de todo, totalmente desfasada: 

“An Arc Cast into the Flags” (Field Guide, 36) 

The storm surf is rolling up from nineteen-hundred miles off  
Baja,/ 

A crista da tempestade enrola-se desde mil e novecentas milhas 
ao largo de Baja,/ 

 

“The Tree” (Field Guide, 9) 

The wind was coming off the ocean six/ 
miles down the boulevard 

o vento desprendia-se do mar a seis/ 
milhas alameda abaixo 

 

 Olhando para o conjunto dos poemas selecionados para a antologia, entre tantas referências 

a ambientes extremados entre o frio e o calor, apenas “Black Notebook #7, Desert Queen Motel” 

                                                
79 Veja-se, por exemplo, a expressão “estar a milhas de distância”. 
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(Late Rapturous, 66) tem indicação de uma medida de temperatura precisa. Na minha opinião, 

mesmo tendo conseguido chegar a uma coerência no que toca à estratégia estrangeirizante para a 

distância, neste caso é necessária a conversão de unidades de medida (graus Fahrenheit >> graus 

Celcius), acima de tudo por duas razões: i) a expressão numérica é demasiado estranha para o 

público português, quer isto dizer, não se insere dentro de uma escala conhecida entre o público 

luso; ii) a omissão da unidade de medida pode provocar confusão, funcionando apenas estando 

texto e leitor enquadrados na mesma esfera cultural. Neste caso, o tradutor teria de optar por 

explicitar a unidade de medida se não procedesse à conversão de unidades ou então fazer a 

conversão, subentendendo a unidade (como acontece no texto de partida) de modo a que o valor 

patenteado no texto seja um valor natural de temperatura para o público. Assim, por motivos de 

condensação do verso e manutenção da forma geral do poema e de estilo, optou-se pela conversão. 

 

 Marcadores da cultura de herança 

 A nostalgia portuguesa no discurso poético 

 Uma terra habitada por beatas, pescadores, famílias humildes, enfeitada com barcos de pesca 

no porto, paredes caiadas, quintais com batatas e couves, etc..; somos tentados a pensar se este 

mundo não será de certa forma cliché no que toca à representação dos portugueses na literatura 

norte-americana. Um ensaio de George Monteiro80 mostra que, para outras culturas, a imagem dos 

portugueses está fortemente associada ao mar. Já um levantamento exaustivo de representações de 

portugueses na literatura do EUA, levado a cabo por Reinaldo Silva81, demonstra que na história 

literária norte-americana os portugueses têm sido vistos como um povo superficial, desonesto e 

propenso à violência: “(...) most of these writers exhibit little if any interest in such things as the 
                                                
80 Remeto-me a George Monteiro. “Portingale to Portagee—The Genesis and History of the Ehnic Slur”. Narrating the 

Portuguese Diaspora – Piecing Things Together. Ed. Francisco Cota Fagundes, Irene Maria F. Blayer, Teresa F. A. 
Alves e Teresa Cid. USA: Peter Lang, 2011, onde Monteiro enuncia um histórico de referências a portugueses na 
literatura estrangeira, evidenciando os contextos onde elas surgem, normalmente situações relacionadas com o mar. 

81 O estudo de Reinaldo Silva a que me refiro é Representations of the Portuguese in American Literature. 
Massachusetts: University of Massachusetts Dartmouth. 2008, já anteriormente citado neste ensaio. 
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culture, way of life, anxieties, or inner desires of the Portuguese characters, thus appearing 

overwhelmingly biased, unreliable, and superficial.”82 E ver ainda “A primitive, in-bred propensity 

to violence is yet another trait attributed to the Portuguese.”83 

 Poderá parecer que Frank X. Gaspar perpetua esta tendência através da referência a 

comportamentos que rotulam (por vezes de forma negativa) a imagem dos portugueses: a presença 

evidente da religião cristã no quotidiano (“Tia Joanna”, The Holyoke, 5), roubo (“Stealing”, Mass 

for the Grace, 30, “Absolution, idem, 16 , “Stealing Seed Clams from the Marsh”, The Holyoke, 33 

e Who is Hans Hoffman and Why Does the World esteem Him?”, idem, 31), e o álcool (“Mass for 

the Grace of a Happy Death”, Mass, 24 e “How the Soul Leaves the Body and Finds it's Place in the 

Presence of God”, The Holyoke, 27). Todavia, a intenção de Gaspar não será, de todo, fazer uma 

crítica da comunidade lusa, mas simplesmente aceitar estes comportamentos com naturalidade (às 

vezes como um mal necessário), transformando estes episódios em experiências como tantas outras, 

carregando-as de emoção lírica. 

 A poesia de Frank X. Gaspar vive da polaridade entre duas culturas e no processo tradutório 

convém ter em conta os contrastes e as nuances que existem no discurso do autor, quando fala dos 

tempos em Provincetown. O modo  como os temas portugueses surgem na sua poesia está envolto 

numa aura de nostalgia e misticismo. Note-se que Gaspar preserva a palavra em português “velhos” 

para se referir aos emigrantes “originais”, ou seja, os homens e mulheres que fizeram caminho 

através do oceano até ao novo mundo. A colocação do termo em português, em contraste com o 

inglês, acentua a distinção entre estes e os emigrantes de segunda e terceira geração, colocando-os 

num patamar quase mítico, seres detentores de uma sabedoria ancestral algures perdida no tempo. 

Outro morfema que extravasa o seu valor semântico é o adjetivo old quando associado a temas 

portugueses, tais como o título “The Old Country” (The Holyoke 55), referindo-se a Portugal, ou o 

                                                
82 (Reinaldo Silva. Representations,1) 
83 Idem, 3 
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verso “(...) She puts his scale-stuck boots / on the back steps. Go wash, she says in the old tongue.” 

(“Tia Joanna, idem, 5), sendo que old tongue se refere à língua portuguesa. Tal como acontece em 

“velhos”, old apresenta uma componente mística que abarca não só uma distância temporal mas 

acaba por recriar todo um mundo de mitos, lendas e histórias que se misturam com a realidade do 

presente, longe do país de origem. Do ponto de vista da tradução, é necessário recriar esta aura no 

texto de chegada de modo a atingir um nível de equivalência emocional em relação ao de partida. 

No caso da palavra “velhos”, a estratégia adotada consistiu em deixar a palavra inalterada em 

português e geralmente destacada em itálico tal como se encontra no texto de partida: deste modo, o 

leitor identifica-a como estando dotada de um significado especial e de não tradução. 

 

 Gastronomia e a (não) correspondência de referentes  

 

  In these authors' [Katherine Vaz e Frank X. Gaspar] works, writing about food is a 

  means for ethnic identity and cultural preservation (…)84 

 

 Reinaldo Silva é provavelmente um dos investigadores que mais se tem debruçado sobre 

elementos representativos da cultura portuguesa na literatura norte-americana. Os seus estudos 

passam inevitavelmente pela literatura de diáspora luso-americana, incluindo a obra poética de 

Frank X. Gaspar, a que Silva dedica inclusivamente um artigo sobre aspetos que lhe conferem um 

caráter étnico85. Desde a pesca à gastronomia86 e da religião aos quintais87, o conjunto destes 

elementos constituem uma imagem generalizada do mundo português no processo de integração na 

                                                
84 Reinaldo Silva, “Tastes of Portugal”, 127. 
85 Reinaldo Silva. “The Ethnic Impulse in Frank X. Gaspar's poetry and fiction”. Ethnic Studies Review vol.28.1 

(2005) 
86 Reinaldo Silva “The tastes from Portugal: Food as remembrance in Portuguese American Literature” Ethnic Studies 

Review vol.31.2 (2008) 
87 Reinaldo Silva “The Ethnic Garden in Portuguese-American Writing”. The Journal of American Culture vol.28.2 

(2005) 
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cultura de acolhimento. As linhas que se seguem terão em grande parte o trabalho de Reinaldo Silva 

como ponto de partida, continuando depois, em jeito de reflexão, a explorar em que medida estes 

marcadores étnicos afetam o processo tradutório da obra poética de Frank X. Gaspar e como podem 

ser transportados para uma cultura em que deixam de ter um caráter étnico mas sim familiar. 

 No caso de Frank X. Gaspar, como já referido, os elementos de origem portuguesa 

raramente surgem como tema, mas sim integrados no texto de uma forma despretensiosa, quer isto 

dizer, fazendo naturalmente parte de um mundo em que o autor cresceu e que nos descreve num 

registo declaradamente autobiográfico. Muitas vezes, é através da referência a aspetos da vida 

trazida de Portugal que o leitor, nomeadamente o de origem portuguesa, se apercebe do grau de 

afastamento do poeta relativamente à cultura dos seus antepassados sendo a corruptela “hervas” 

(“Ernestina the Shoemaker's Wife”, The Holyoke, 7) talvez o exemplo mais proeminente: o 

morfema revela a justaposição da palavra em inglês herbs e “ervas”. Portanto, partindo do princípio 

que o elo que une Gaspar à cultura portuguesa dos seus antepassados é fraco, este fato põe em causa 

a tradução de marcadores interculturais que, à primeira vista, não se consederaria complicada. A 

tradução, tal como se encontra, das duas expressões a seguir expostas só foi possível depois de 

inquirir diretamente o poeta acerca da sua especificidade cultural.  

 

“Tia Joanna” (The Holyoke, 6) 

the kale cooking/ a couve a cozer/ 

Perguntei a Frank X. Gaspar se a referência às couves a cozer seria uma tradução concetual reflexiva de “caldo verde” para inglês, 
referente desconhecido nos EUA; sendo esse o caso, seria possível traduzir a expressão por “caldo verde”, devolvendo a carga 
intercultural que perde pela expressão generalizada “kale soup”. De fato, a referência da couve no poema “Tia Joanna” não é a couve 
cortada às tiras, para caldo verde, mas sim folhas de couve normais para uma sopa adaptada desta, mais simplificada, embora 
diferente. 
 

“Acts” (Mass, 19) 

sweet bread massa sovada(folar dos Açores) 

Sabendo que o poema “Acts” retrata a celebração da páscoa, perguntei ao poeta a que doce pascal se referia a expressão sweet bread 
já que a doçaria tradicional portuguesa inclui vários tipos de doces que poderiam entrar nesta categoria (pão-de-ló, folar, etc..). Ao 
contrário do exemplo anterior, este marcador étnico contém uma carga cultural bastante acentuada, já que o doce implícito é a massa 
sovada, um folar típico das ilhas dos Açores. 
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 É certo que a distância que separa Frank X. Gaspar da cultura portuguesa é grande, mas este 

fato apenas é visível quando a sua obra é lida por alguém português ou conhecedor da cultura 

portuguesa: o leitor anglo-saxónico não o irá notar porque não possui referentes do género “caldo 

verde” na sua língua. Nesta base, a tradução de marcadores étnicos, e destes em especial, foca-se na 

transferência da intenção autoral, recuperando os verdadeiros referentes típicos portugueses e 

comunicando-os de um modo mais familiar com o público português, perdidos algures entre a 

língua inglesa e as memórias distantes de Frank X. Gaspar. 

 

 O quintal étnico e os efeitos sinestésicos 

 Outra marca étnica, como reitera Reinaldo Silva, são os quintais. Segundo este investigador, 

a organização dos quintais (o tipo de plantas que nele crescem e o objetivo a que se destinam) são o 

espelho do modo de vida de um povo, para além de serem um espaço propenso à conexão espiritual 

à terra natal: “Challenged and often pressured to assimilate a whole new set of values and ways, the 

very act of gardening has been a means through which Portuguese Americans have asserted their 

identity and national origin” (Reinaldo Silva “The Ethnic Garden”, 192). 

 Para a comunidade portuguesa, assim como para a italiana, por exemplo, o quintal faz parte 

da subsistência familiar, fornecendo muitos dos alimentos necessários à confeção das refeições 

diárias. Assim sendo, os legumes neles plantados refletem a gastronomia típica destes povos, 

marcando deste modo as suas diferenças étnicas. Em “Potatoes” (The Holyoke, 10), Frank X. 

Gaspar descreve um quintal típico português onde faz referência às batatas e à couve, precisamente 

dois dos ingredientes principais da mais típica sopa portuguesa. 

 Um aspeto a sublinhar no processo tradutório é a tradução de espaços exteriores. O termo 

garden é polissémico em relação ao português na medida em que não distingue a função desse 

garden. O que se acabou de descrever nos parágrafos acima é o quintal do qual se retira comida que 

irá alimentar a família, mas existe um outro tipo de garden, de caráter mais ornamental e de lazer 
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onde se encontram principalmente flores ou árvores (às vezes de fruto).  Neste caso, a tradução será 

“jardim” em vez de “quintal”, e, como vamos ver, pode ter um valor simbólico bíblico, um aspecto 

mais oriental (jardim zen) ou reminiscências à paisagem exuberante de Emerson. Estes locais 

funcionam como espaços privilegiados para reflexões espirituais: “My Aunt Among the Lilies” 

(Mass for the Grace, 9) está carregado de simbologia religiosa; elementos do quintal vão relevando 

(através da movimentação da luz e do enquadramento das flores), uma personagem profundamente 

crente na igreja, como mostra o terço atado ao pulso. No livro Field Guide to the Heavens, o jardim 

serve normalmente de cenário para a observação das estrelas e para uma reflexão espiritual que 

acompanha os mitos e significados atribuídos aos corpos celestes. 

I wanted to wander out the door/ 
and sit among the sharp-smelling hervas/ 
in her garden, 
 
(“Ernestina the Shoemaker's Wife, The 
Holyoke, 12) 

 
 

Quintal  
(étnico) 

eu queria vaguear porta fora/ 
e sentar-me no intenso cheiro das ervas/ 
no seu quintal, 

God wanted me/ 
to walk through the garden naming things 
 
(“The Tree”, Field Guide, 9) 

 
Jardim 
(bíblico) 

Deus queria 
que andasse pelo jardim a nomear coisas. 
 

There Were Footsteps in the Garden 
 
(“There Were Footsteps in the Garden”, 
Blossoms, 10) 

 
Jardim 

(bíblico – Gn 3.7) 

Havia pegadas no Jardim 

to hang heavily over the footpaths/  
that leach the garden in the second 
version/  
in the old book 
 
(“Hymn”, Mass, 51) 

 
 

Jardim 
(bíblico) 

 de demorar-nos demais sobre as  pegadas/ 
que marcam o jardim na segunda versão 
do livro antigo 

All these gardens and forests of death. 
 
(“September 10th, Black Notebook, 
Unumbered”, Late Rapturous, 68) 

 
Jardim 

Todos estes jardins e florestas da morte 
 
 

 

Não é por acaso que o quintal e/ou jardim se apresentam como tropos recorrentes na poesia de 

Frank X. Gaspar. Não só têm um caráter simbólico, como também são autênticos geradores de 

estímulos sensoriais, presentes no discurso através de efeitos sinestésicos que chegam aos cinco 

sentidos. Veja-se as batatas de pele lisa que são comparadas a berlindes em “Potatoes” (The 
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Holyoke, 10), a mãe do sujeito lírico a tentar enganar a morte de uma época através das vivas cores 

dos abundantes lilases em “When Lilacs” (Field Guide, 67), o inebriante cheiro das rosas em 

“Seven Roses” (Field Guide, 19), o amargo sabor das azeitonas que abandonam as oliveiras 

decrépitas em “The Olive Trees” (Blossoms, 52), ou o coro das criaturas noturnas do jardim em 

“Castor, Pollux, Alhena, Propus” (Blossoms, 37).  

 Aproveitando o mote dado pelo tropo do jardim/quintal e a profusão de efeitos sensoriais 

que oferece ao discurso, serão apresentados vários exemplos destes efeitos na obra poética de Frank 

X. Gaspar que podem levantar questões de tradução; repare-se que muitos deles dependem também 

de personificações que são importantes manter na tradução:  

 

 

the tide's pulse 
(The Holyoke, 5) 

Personificação o pulso da maré 

scudding white in the wharf's pale lamp 
(The Holyoke, 5) 

Efeito visual >> transposição 
(adjetivo>verbo) 

 o branco deslizando pela pálida candeia 
do cais 

that woman's lilting story,/  
hissed under the winter sky 
(The Holyoke, 6) 

Onomatopeia na melodiosa estória daquela mulher,/ 
silvava sob o céu de inverno 

a guitar keening 
(The Holyoke, 9) 

Personificação uma guitarra a chorar 

and windmills that huddled white 
(The Holyoke, 9) 

Sinestesia/personificação >> modulação e um monte de moinhos brancos 
debruçados 

Dominic's hammering like a bell 
(The Holyoke, 12) 

Sinestesia/comparação do martelar do Dominic como um sino 

an Indian Head growing green 
(The Holyoke, 13) 

Modulação uma Cabeça de Índio com verdete. 

a winter gray, old ice, coal ash 
(The Holyoke, 20) 

Sinestesia/aliteração/mudança de tropo 
Na impossibilidade de recriar os efeitos 
sinestésicos no original, trocou-se este 
recurso estilístico por um paradoxo. 

um cinza invernal, gelo antigo, brasa de 
carvão, 

lilacs/ 
come swelling up from dark wood 
(The Holyoke, 25) 

Modulação Lilases/ 
irrompem da escura madeira. 

the air shrieks with it 
(The Holyoke, 27) 

Onomatopeia o ar/ 
chia com ele 

whacks into the water by our heels 
(The Holyoke, 27) 

Onomatopeia Choca/ 
com a água aos nossos pés 

hot, July, a warm tide swelling 
(The Holyoke, 27) 

Modulação quente, julho, uma maré cálida/ 
crescendo no porto. 

Sighed/  Transposição (adverbio>adjetivo) Suspiravam/ 
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wetly in the gulf of my hands 
(The Holyoke, 33) 

encharcadas no golfo das minhas mãos 

the bridge like a rib-/ 
cage bleaching 
(The Holyoke, 75) 

Perda de iconicidade Na tradução em 
português perde-se a imagem da jaula 
evocada no texto de partida pela partição 
intencional do autor da palavra composta 
ribcage. A imagem concetual em 
português “caixa torácica”, não tem o 
mesmo peso conotativo do original. 

a ponte como uma caixa/  
torácica a descorar 

they must shriek in joy 
(The Holyoke, 71) 

Onomatopeia têm de guinchar 

black birds 
(The Holyoke, 75) 

Perde-se a sinestesia/iconicidade na 
tradução em português porque não existe a 
menção à cor. Note-se a separação 
intencional das palavras simples que 
formam a palavra complexa 
BLACK+BIRD para evidenciar a sua 
dimensão cromática. 

melros 

the whistle/  
of the wild ducks beating down 
(The Holyoke, 73) 

Onomatopeia o assobio/ 
dos patos bravos a bater  

cold ribbons of light 
(The Holyoke, 73) 

Inclusão de aliteração fitas frias de luz 

baggy shirts and sweaters 
(Mass, 3) 

Perda da iconicidade/comparação com 
um saco 

camisas e camisolas largueironas 

breath freezing to rime-frost on a 
mustache 
(Mass, 3) 

Modalização/transposição/explicação a respiração a gelar 
cristalizando no bigode 

quick pounding of the heart 
(Mass, 3) 

Perda do efeito auditivo rápido batimento do coração 

the light swelling from the flowers/ 
and catching in the hollows/ of her throat 
(Mass, 9) 

Modulação a luz brotava das flores 
carregando as covas  
do seu pescoço 

the hiss/  
and hurl of the catapult 
(Mass, 19) 

Onomatopeia o silvo/ 
e a guinada da catapulta 

where the land/  
sweetens down a long curve 
(Mass, 55) 

Sinestesia/gosto onde o campo/ 
se adoça descendo numa longa curva 

Painting the whole house with/ 
polyphonies 
(Field Guide, 9) 

Sinestesia/personificação a pintar a casa toda/ 
de polifonias 

fans and air-conditioners are whining in 
the heat 
(Field Guide, 32) 

Onomatopeia/personificação ventoinhas e ar-condicionados gemem 
no calor 

the saffron air is buffed with the wind 
(Field Guide, 32) 

Sinestesia gosto/tato/olfato e o bafo de açafrão chega pelo vento dos 
carros 

my breath comes in sharp heaves 
(Field Guide, 32) 

Modulação a minha respiração solta-se em intensas 
arfadas 

the appliances buzz and hum 
(Field Guide, 33) 

Onomatopeia  os aparelhos zoam e zumbem 

my lamp every/  
so often stutters like a murmuring heart 
(Field Guide, 33) 

Sinestesia/audição/personificação a minha lâmpada/ 
gagueja de vez em quando como o 
murmúrio de um coração 

the fans/ Audição/personificação as ventoinhas/ 
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sing little hymns 
(Field Guide, 33) 

cantam pequenos hinos 

there is a rolling thunder 
(Field Guide, 36) 

Efeito auditivo/onomatopeia Tombam trovões aqui  

It rounds the pier like hills and hills 
(Field Guide, 36) 

Efeito auditivo através da repetição que, 
em português, não é mantida porque 
resulta num discurso pouco natural. 

rodeia o pontão como colinas sem fim 

the waves keep roaring 
(Field Guide, 36) 

Personificação as ondas continuam a rugir. 

the curls clap the sand 
(Field Guide, 36) 

Aliteração/efeito auditivo 
Impossibilidade de manter os efeitos 
auditivos evocados no texto de partida 

as espirais batem na areia 

the sweet gum weeping its yellow leaves 
(Field Guide, 56) 

Efeito visual/personificação A árvore do âmbar88 chorando folhas 
amarelas 

they [galaxies] shudder through the 
wilderness 
(Blossoms, 10) 

Sugestão da sensação de 
frio/personificação 

enquanto tremem  
pela imensidão 

He sips noisily 
(Blossoms, 20) 

Onomatopeia beberica ruidosamente 

The phosphorus makes its shushing sound 
(Blossoms, 21) 

Onomatopeia/personificação O fósforo produz um chiu 

And the ticking of one heart or another 
(Blossoms, 21) 

Onomatopeia e a palpitação  
de um coração ou outro 

First the sky bleeds itself/  
to its earliest darkness 
(Blossoms, 37) 

Imagem/personificação Primeiro o céu sangra/ 
até às suas trevas primordiais 

The rumble and rupture, the shattering 
(Late Rapturous, 3) 

Onomatopeia/aliteração O estrondo e o êxtase, a razia. 
 

Big turbines thrumming on blackoil 
(...) 
the air conditioners gagging and moaning 
(Late Rapturous, 3) 

Aliteração/onomatopeia/sinestesia 
(audição) 

o trupar das grandes turbinas a óleo, 
 (...) 
do ar-condicionado gaguejando e 
gemendo. 

and your head is pounding, and your/  
tongue is parched, and bells are tolling 
(Late Rapturous, 5) 

Aliteração/onomatopeia 
Impossibilidade de manter as aliterações 
evocadas no texto de partida 

a cabeça a latejar, e a língua seca, e os 
sinos dobram/  
por todo o lado 

A shiny nail striking a piece of tin, 
lightly\ 
(Late Rapturous, 10) 

Imagem tornada audível como um prego/ 
reluzente cravando um pedaço de lata, 
ao de leve/ 

Cold iron wind 
(Late Rapturous, 27) 

Tato  o vento de ferro gélido 
 

My ears burn and sting 
(Late Rapturous, 27) 

Sinestesia/modulação picava e ardia nas minhas orelhas 

                                                
88 Na obra poética de Frank X. Gaspar surgem vários morfemas referentes à botânica que implicam traduções de 

ordem mais técnica ou científica. Lembro os poemas “The Tree”, com “urze mexicana”; “My Aunt Among the 
Lilies” com “lírios”, “malva-rosas” e “glórias-da-manhã”; “Catechism” e “When Lilacs” com “lilases” e 
“Absolution” com “prímulas” e “gerânios”; “Castor, Pollux, Alhena, Propus”, com “canforeiro”; “Lines Written 
Against the Day this Hand will Tremble” com “tangerineira” e “árvore-do-âmbar” 
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 Um aspeto que considero fundamental focar, ainda neste item dedicado aos efeitos 

sensoriais e sinestésicos encontrados em Frank X. Gaspar, é precisamente a sua ausência 

inesperada, ou seja, existem instâncias em que Gaspar evoca a língua portuguesa, não permitindo 

porém que o leitor tenha acesso à sua sonoridade. Remeto-me, por exemplo, ao poema “Tia Joanna” 

- (The Holyoke, 7)  - em que o leitor é confrontado com a frase “Go wash, she says in the old 

tongue”. O adjetivo old dá uma amplitude mística à língua evocada, sendo que as suas caraterísticas 

sonoras ficam ao critério da imaginação de cada um. Contudo, é completamente diferente se o 

público alvo for falante de português; nesta situação, a carga mítica que paira sobre a língua em 

questão acaba por se dissipar porque o destinatário consegue dar-lhe um aspeto sonoro. Reitere-se a 

coerência de Gaspar quando fala de realidades referentes aos Açores, inclusivamente a língua 

portuguesa, em relação à palavra old:  

“Go wash, she says in the old tongue” 
(“Tia Joanna”, The Holyoke, 6) 

“The Old Country” 
(“The Old Country”, The Holyoke, 55) 

We meant not ourselves but the os velhos, 
 

 Como dito anteriormente, o verbete old, e o seu correspondente semântico em português, 

“velho” (neste caso declinado para o substantivo plural “velhos”) é o elemento de transporte do 

leitor para este passado intemporal, de memória antiga e nostálgica, que o poeta vai gravando na 

memória do leitor através da sua recuperação poema após poema. Repare-se também na utilização 

do artigo definido antes de old ou “velhos” (a sublinhado) denunciando a existência desta singular 

realidade ancestral, comum e primordial a todos os emigrantes portugueses e seus descendentes, 

mas também resultante do sonho de cada um deles. Para mim, a principal preocupação neste ponto 

foi precisamente evocar toda esta aura de uma forma tão concisa que caiba numa palavra como old, 

que, em português encontra duas possibilidades de tradução: antigo e velho. Por um lado, “antigo” é 

um morfema que sugere antepassados e origem, sendo, por isso, uma hipótese válida para a 
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tradução de old; por outro lado, “velho” é um adjetivo de caráter mais familiar e afetuoso, mais 

usado no registo oral, sendo, por isso, a opção mais recorrente tendo em conta que o próprio 

discurso poético de Frank X. Gaspar se aproxima deste tipo de discurso. 

 

“Go wash, she says in the old tongue” 
(“Tia Joanna”, The Holyoke, 6) 

Vai-te lavar, diz na língua antiga. 

“The Old Country” 
(“The Old Country”, The Holyoke, 55) 

“A Velha Terra” 

to call up their old country we only knew in stories 
(“The Old Country”, The Holyoke, 55) 

a evocar a velha terra deles que apenas conheces das estórias 

The little vilage that all the old ones harbored from 
(“September 10th—Blackbook Unnumbered”, Late Rapturous, 
68) 

a pequena aldeia de onde todos os antigos zarparam 

 

 Completando aquilo que se disse a propósito do heterolinguismo de “velhos” e adjetivos 

relacionados com temas portugueses, é verdade que na tradução não existe a mesma linearidade e 

coerência através do uso do mesmo vocábulo como é feito no texto de partida, mas o que se 

pretende é tirar partido da distinção que a língua portuguesa permite em relação às possibilidades de 

tradução de old, criando desta forma proximidades afetivas e emoções ligadas à exploração do 

passado ancestral na identidade de cada um. Gaspar, tal como o faz para si próprio, deixa que a 

expressão desta longínqua memória cultural caiba no imaginário do leitor, fazendo desta 

experiência, de relembrar as suas origens, algo que cada um (público) pode resgatar à sua maneira.  

 

 Locuções idiomáticas 

 O discurso poético de Frank X. Gaspar, um pouco ao estilo de Allen Ginsberg e da Beat 

Generation, é marcado por uma espontaneidade de escrita que, entre outros efeitos  

linguístico-estilísticos, é visível no tom descontraído de um discurso coloquial. Esta particularidade 

da sua escrita poética traz consigo o uso de expressões próprias da sua cultura e língua maternas, 

que desencadeiam dificuldades no que toca à sua transferência intercultural, bem como problemas 

de ambiguidade e polissemia. Muitas vezes estas locuções idiomáticas - que entendo numa 
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perspetiva ampla do conceito (provérbios, expressões idiomáticas, gíria, jargão, etc..) – 

constituem-se como intensificadores do discurso e o seu uso criativo, envolvendo propriedades 

linguísticas e gramaticais específicas do inglês, envolvem processos de tradução complexos na sua 

transferência para a língua portuguesa. Eis alguns exemplos: 

 

can give you the evil eye herself 
(The Holyoke, 12) 

Equivalência  pode lançar-te um mau-olhado 

Screams he will fuck us 
(The Holyoke, 26) 

Equivalência – calão grita que nos vai lixar 

a stream like piss 
(The Holyoke, 55) 

Equivalência - calão um jato como mijo 

Tell-tale holes. 
(The Holyoke, 33) 

Adaptação (falta de uma expressão 
correspondente em português) 
 
Tell-tale: That makes a fact known, esp. 
An unpleasant fact.89 

cavidades reveladoras 

at a dead low tide 
(The Holyoke, 33) 

Intensificador – transposição 
Uso do superlativo absoluto sintético 
como intensificador em português. 

Numa maré baixíssima 

its postpile / 
pitched crazy by the frost-heaves 
(The Holyoke, 75) 

Adaptação e Reflexividade concetual 
(frost-heaves e postpile) 
Crazy é um intensificador da linguagem 
que, traduzido literalmente (loucamente/ao 
desatino) aumentaria em demasia a 
extensão do verso. Nesse sentido optei por 
intensificar a ideia através de uma 
adaptação da mensagem. Quanto a frost-
heaves e postpile, foi necessário recorrer a 
uma reflexividade concetual, já que não 
existe o referente em português. 

o seu poste de pedras/ 
prestes a tombar pelas elevações do 
caminho, 

Coast Guard's Lifesavers 
(Mass, 3) 

Adaptação 
Adaptação para uma entidade na cultura 
de chegada com funções similares à da 
cultura de partida 

Guarda Costeira 

Lyle Guns 
(Mass, 3) 

Empréstimo 
 

Lyle Guns 

breath freezing/ 
to rime-frost on a mustache 
(Mass, 3) 

Reflexividade concetual/transposição 
(Falta de referente) 

a respiração gelando/ 
até cristalizar o bigode, 

all hands 
(Mass, 17) 

Equivalência tripulação 

But here, look, I show him 
(Field Guide, 17) 

Equivalência - Discurso oral Mas agora, olha, 

Let me turn at the mill 
(Field Guide, 22) 

Adaptação 
Na minha interpretação, do poema “Last 
Hymn to the Night”, a referência do 

Que eu desça à mó de baixo 

                                                
89
 
Fonte: Longman Dicionary of English Language and Culture. 2001. 
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sujeito lírico ao moinho parece remeter 
para a expressão idiomática “through the 
mill”, cuja definição se encontra a seguir: 
 
put someone/go through the mill: (to 
cause to) pass through a time of hard 
training, hard experience, or suffering.90 
 
O sujeito lírico parece querer passar por 
uma má experiência para, de alguma 
forma, renascer outra vez e poder olhar o 
mundo de outra maneira. Assim sendo,  
fiz-lhe corresponder a expressão 
portuguesa “andar na mó de baixo”. 

Beat the living shit out of him 
(Field Guide, 32) 

Adaptação - jargão deram-lhe uma carga de porrada 

these one-eyed queens/ 
of heaven 

Equivalência 
Perde-se a referência ao poker e ao jogo de 
cartas pela menção “one-eyed” no 
original: 
“One-eyed Jack” - valete do jogo de 
cartas. Na tradução, procura-se recuperar a 
conotação perdida pela evocação ao Tarot 
(Papisa), um ícone ligado ao mundo das 
cartas mais familiar na cultura portuguesa. 

estas papisas celestes/ 
de um olho só 

I am taking stock of what I love 
(Field Guide, 41) 

Reflexividade concetual  
(Falta de referente) 

Estou a refletir sobre aquilo que amo. 

Oh, there were footsteps in the Garden, all 
right 
(Blossoms, 10) 

Adaptação - gíria Ai havia pegadas no jardim, sim senhor 

That's putting a good face on it 
(Late Rapturous, 5) 

Expressão idiomática/adaptação Isso é dourar a pílula 

 

 A maior parte das estratégias adotadas para situações de transferência de locuções 

idiomáticas são, de fato, adaptações e equivalências de conceitos aproximados entre as duas 

culturas em estudo. Na minha opinião, as situações mais difíceis são aquelas que até têm 

equivalência na cultura de chegada mas a sua tradução não permite outras dimensões semânticas 

que deem sentido ao texto. O exemplo que mais se destaca é a tradução de One-eyed Queen, que 

pertence à gíria do jogo do poker mas que também remete para o aspeto visual de uma estrela no 

céu, como se fosse o olho brilhante de uma figura feminina de perfil (como na carta do baralho). 

Em português, este nível de conotação implícita que resulta do paralelismo entre a expressão 

utilizada no poker e a imagem evocada da estrela no céu não convivem de uma forma tão nivelada 

como no inglês, desaparecendo desta maneira alguma densidade conotativa. Na tradução, utilizei a 
                                                
90 idem 
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palavra “papisa”, apelando às cartas do Tarot, contudo julgo que o leitorado português não fará esta 

ligação de ideias tão prontamente como o público norte-americano em relação ao texto de partida. 

 

  Marcadores intertextuais remetentes à lusofonia 

 O presente item encerrará o capítulo ao mesmo tempo que se apresenta como uma ponte 

temática para o próximo, que tratará a intertextualidade na poesia de Frank X. Gaspar. A principal 

razão que me faz abordar marcadores intertextuais relacionados com a literatura lusofóna, ainda no 

capítulo da interculturalidade, é a sua importância simbólica: apesar da distância que separa Frank 

X. Gaspar do seu legado cultural açoriano, ele tem insistido numa aproximação à literatura de 

língua portuguesa, concedendo-lhe um peso representativo na sua obra poética. Os marcadores 

intertextuais referentes à esfera literária lusófona (utilizaremos também o termo de origem anglo-

saxónico “alusões”) abrangem autores que atravessam épocas e continentes: desde Padre António 

Vieira e Fernando Pessoa até Eugénio de Andrade, Eça de Queirós e João Cabral de Melo Neto. A 

natureza destas alusões também são diversas: podem ser diretas - por exemplo a menção ao nome 

Fernando Pessoa, e ao seu tratamento como uma personagem em “I'm Not a Keeper of Sheep” 

(Blossoms, 20) – podem ser visíveis através de citações ou calques de obras de outros autores como 

é, por exemplo, a reescrita de “A Eduçação pela Pedra”, de João Cabral de Melo Neto em 

“Education by Stone”  - ou, por último, surgir sob a forma de epígrafes como A Relíquia de Eça de 

Queiróz, que abre o mais recente volume Late Rapturous.   

 Ao evocar autores da lusofonia, na minha opinião, Gaspar deixa que estes dêem voz a um 

conjunto de memórias necessita de recuperar, assim como todo um contexto português perdido no 

tempo, incapaz de ser expressado por outros autores não falantes de português. Isto, no fundo, é 

aquilo que o teórico português João Barrento chama a terceira voz do texto: 

  

  (…) a realidade do poema em tradução (…) não corresponde apenas, nem a um  
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  texto-outro tornado próprio inscrito sobre o outro, mas a uma terceira coisa: nessa 

  nova realidade textual fala uma terceira voz, que eu definiria, de momento, como 

  memória [múltipla, estratificada] da minha língua e da sua tradição poética, ou o meu 

  inconsciente delas (...)91 

 

 Na antologia poética que se propõe, não serão incluídas as epígrafes que abrem os volumes 

poéticos de Frank X. Gaspar. Na minha perspetiva, elas fazem apenas sentido integradas no 

conjunto de poemas que formam os livros bem como num tempo específico – o espaço temporal da 

concepção deles. Contudo, compreendo a importância que as epígrafes têm no desenrolar do 

percurso poético do livro em que se incluem, bem como na leitura adequada deste: afinal, é nelas 

que esta “terceira voz” se manifesta pela primeira vez ao leitor. Citando mais uma vez João 

Barrento: “As epígrafes evidenciam o problema: há terceiras realidades, ausências significantes que 

emergem e se insinuam entre duas presenças (…)” (João Barrento, Poço de Babel, 106)”. 

 Seguindo este raciocínio, se a “terceira voz” de João Barrento se situa entre o texto de 

partida e o texto de chegada, situa-se também algures no processo tradutório acabando, 

inevitavelmente, por ser traduzida no ecos que se deixam propagar ao longo da obra poética. Assim 

sendo, e porque em algumas epígrafes esta “terceira voz” fala em português, vale a pena dedicar 

algumas linhas à sua influência neste processo de tradução.  

 É visível, desde logo, a inclusão de epígrafes provenientes de autores lusófonos em 

português e outras em inglês, sendo estas últimas normalmente mais extensas e de introdução aos 

volumes poéticos. Fala-se, por exemplo, do excerto de A Relíquia, de Eça de Queirós, presente na 

abertura do mais recente volume de poesia Late Rapturous. Apesar de o género literário não 

coincidir (Eça de Queiróz sempre trabalhou em prosa e a maioria da produção literária de Gaspar é 

                                                
91  João Barrento. O Poço de Babel – para uma Poética de Tradução Literária. Lisboa: Relógio d'Água Editores, 

2002, 109. 
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poesia), o poeta norte-americano encontra n'A Relíquia uma obra que realça as dicotomias 

religioso/profano, Deus/Diabo e o desejo carnal/sagrado que servem de fio condutor temático para o 

resto do livro. O tema da viagem e da procura de um lugar sagrado é também um ponto que une os 

dois escritores, embora no caso de Eça de Queirós num sentido mais ficcionado e no de Frank X. 

Gaspar trazendo essa ficção para o seu mundo real, projetado através do seu eu lírico. 

 De longe mais presente em toda a obra poética de Frank X. Gaspar, especialmente no 

volume “A Field Guide to the Heavens”, é Fernando Pessoa. No seu artigo “A Poetics of 

Disquietude for Gaspar’s Tales of the Soul”, Teresa F. Alves encontra vários pontos de 

convergência entre os dois poetas fazendo referência, em primeiro lugar, à visão da noite e do seu 

céu partilhada por ambos como espaço privilegiado para uma introspeção reflexiva: 

 

  (…) Fernando Pessoa, whose epigraph, at the beginning of Field Guide to the  

  Heavens is both an invitation to enter the intertextual dialogue and the manifest  

  acceptance of a particular cultural legacy of which he is one of the commanding  

  voices. In this connection, the use of Pessoa’s epigraph as a key to enter a Field  

  Guide to the Heavens and its poetic universe mapped by the stars of the heavens and 

  the anguishes of the human soul becomes doubly meaningful (…)92  

 

 A mesma autora menciona também os jogos e alternâncias de identidade, que em Frank X. 

Gaspar se patenteiam na multiplicidade do eu poético (que se abordará mais tarde no presente 

ensaio), e em Fernando Pessoa no uso e desdobramento do autor-personagem em heterónimos. Este 

fenómeno tem primeiramente que ver com o processo criativo de ambos os poetas, nas suas 

deambulações imaginárias e visionárias, e com o modo como estas propendem para estados de 

                                                
92 Teresa F. A. Alves. “A Poetics of Disquietude for Gaspar’s Tales of the Soul” in Narrating the Portuguese 

Diaspora. Francisco Cota Fagundes, Irene Marias F. Blayer, Teresa F. A. Alves, Teresa Cid, eds. New York, 
Washington D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford : Peter Lang, 2011, 90. 
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elevação da alma numa dinâmica entre reino físico e espiritual. Um exemplo é o poema “A Witness 

gives his version” (Field Guide, 57) onde o sujeito lírico se manifesta como uma não presença, 

enquadrada pela epígrafe de Pessoa “I am someone other than 'I' of whom I do not know if he 

exists...” 

 Falando ao nível da tradução, a grande questão que se põe nestes casos mistos de 

intertextualidade e interculturalidade é a origem das citações: as que são em português (“I Am Not a 

Keeper of Sheep” - Blossoms, 20) provêm das obras originais em português, mas epígrafes como a 

de Eça de Queiróz em Late Rapturous ou a de Fernando Pessoa em A Field Guide to the Heavens 

ou mesmo no poema “A Witness Gives His Version”, atrás supracitado, provêm de traduções. 

Devido à particularidade de o público a quem se destina a tradução ter estes autores como canónicos 

e de referência cultural, torna-se, a meu ver, imperativa a tradução destes marcadores intertextuais a 

partir dos seus originais em português em vez de a partir dos fragmentos traduzidos para inglês em 

Frank X. Gaspar. Deste modo, a tradução não corre o risco de se afastar demasiado dos referentes 

literários que os leitores portugueses têm na memória. 

 O fenómeno atrás explicado está bem patente na tradução do poema “Education by Stone” 

(Field Guide, 74): as alusões ao poema “Educação pela Pedra”, de João de Melo Neto, são 

transcrições da sua versão em inglês, por James Wright93 a qual, na minha opinião, nem sempre se 

apresenta linear com o poema original em português. Deste modo, houve necessidade de proceder a 

uma comparação entre o poema em português do brasil, da autoria de João Cabral de Melo Neto, e a 

sua tradução em inglês para ver de que maneira foram consideradas equivalências e 

correspondências semânticas, linguísticas e estilísticas. Apenas desta forma a tradutora poderá 

decidir se adotar a versão original nas citações enquadradas em “Education by Stone”, de Frank X. 

Gaspar, poderá afetar o seu conteúdo semântico. 

                                                
93 João Cabral de Melo Neto. Selected Poetry. Ed. Djelal Kadir. James Wright (tr.). USA: University Press of New 

England, 1994, 130. 
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“A educação pela pedra” João Cabral de Melo Neto “Education by Stone” James Wright 

A educação pela pedra 

 

Uma educação pela pedra: por lições;  

para aprender da pedra, frequentá-la;  

captar sua voz inenfática, impessoal  

(pela de dicção ela começa as aulas).  

A lição de moral, sua resistência fria  

ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 

a de economia, seu adensar-se compacta:  

lições de pedra (de fora para dentro,  

cartilha muda), para quem soletrá-la.  

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar,  

e se lecionasse não ensinaria nada;  

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  

uma pedra de nascença, entranha a alma. 

Education by Stone 

 

An education by stone: through lessons, 

to learn from the stone: to go to it often, 

to catch its level, impersonal voice 

(by its choice of words it begins its classes). 

The lesson in morals, the stone's cold reistance 

to flow, to flowing, to being hammered: 

the lesson in poetics, its concrete flesh: 

in economics, how to grow dense compactly; 

lessons from the stone, (from without to within, 

dumb primer), for the routine speller of spells. 

 

Another education by stone: in the backlands 

(from within to without and pre-didactic place). 

In the backlands stone does not know how to lecture, 

and, even if it did would teach nothing: 

you don't learn the stone, there: there, the stone, 

born stone, penetrates the soul. 

 

Principais diferenças encontradas na tradução de James Wright 

“A educação pela pedra”  
João Cabral de Melo Neto  “Education by Stone” James Wright 

para aprender da pedra, frequentá-la; Deixa de haver polissemia, 
nomeadamente no que toca ao campo 
semântico da educação (= frequentar um 
curso). 

to learn from the stone: to go to it often, 

captar sua voz inenfática, impessoal Mantém-se o significado mas a versão 
original é mais austera na escolha de 
palavras, o que é caraterizador da poesia 
de João de Melo Neto. 

to catch its level, impersonal voice 

(pela de dicção ela começa as aulas) Perde-se a componente auditiva na 
qualidade polissémica de “dicção” 

(by its choice of words it begins its classes) 

ao que flui e a fluir, a ser maleada O texto de partida deixa transparecer a 
qualidade mole da pedra que harmoniza 
com o processo de transformação sugerida 
pelo verbo “fluir”. A tradução, pelo 
contrário, dá uma aspeto duro à pedra pela 
introdução de “hammered” que, na minha 
opinião, não é coerente com o agente de 
transformação líquido sugerido por 
“flow”.Percebo, no entanto, a colocação 
de hammered devido ao sentido de algo 
que é trabalhado insistentemente. 

to flow, to flowing, to being hammered 

para quem soletrá-la. Modulação/transposição 
Introdução de polissemia e aliteração que 
não existe no original 

or the routine speller of spells. 

no Sertão Falta de referente específico em inglês in the backlands 
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 Tal como veremos nalguns exemplos mais à frente, no capítulo da intertextualidade, as 

citações que Frank X. Gaspar inclui nos seus poemas (neste caso “Education by Stone”, Field 

Guide, 74) nem sempre são transcrições lineares das suas fontes. Neste exemplo concreto, altera-se 

a pontuação (de dois pontos para vírgula), excluem-se palavras (routine) bem como se agrega a 

informação recolhida de diferentes versos para caber num único em Frank X. Gaspar (“To being 

hammered, the lesson in poetics, the speller of spells.”). Olhando para as diferenças acima 

encontradas, na minha opinião e na minha interpretação do poema “Education by Stone” de Frank 

X. Gaspar, nenhuma delas interfere no seu texto ao nível das principais redes semânticas. Apenas a 

modulação e transposição do original (em português) e que resulta em “the speller of spells”, no 

poema de Frank X. Gaspar, deixa um impasse; ao retirar o termo routine, a expressão torna-se ainda 

mais polissémica e ambígua. No meu entender, esta ambiguidade é bem-vinda porque faz parte do 

estilo poético de Frank X. Gaspar, mas deixa de pertencer ao estilo de João Cabral de Melo Neto. 

Sendo que, no âmago de “Education by Stone”, de Gaspar está o contraste entre as suas pedras 

tumulares, que guardam corações e memórias, e a pedra fria de João Cabral de Melo Neto, que 

remete para a laje em branco (a pedra é educativa em Melo Neto porque dela se pode fazer tudo), 

penso que é necessário manter ao máximo as alusões citadas. Para além desta razão, a dimensão 

mágica de “the speller of spells” não pertence ao contexto temático, sendo por isso prescindível e 

assim preferível conservar o reconhecimento que o poeta brasileiro tem nos países de língua 

portuguesa, optando-se por transcrever as citações a partir do poema em português. 

 Julgo ainda que este poema encerra outra particularidade linguística que exige particular 

cuidado com a sua tradução: o morfema stone, nas suas declinações singular e plural, remetem para 

referentes distintos. Em todo o poema, Frank X. Gaspar serve-se da polissemia de stone para se 

referir à pedra de João Cabral de Melo Neto (no singular) e às pedras tumulares (plural) que se 

erguem nos campos de um cemitério. Isto, na minha opinião, para mostrar como a mesma matéria 

se transforma em objetos que representam, para o homem, tantas coisas distintas na sua vida. Em 
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português, não é possível manter esta polissemia: o termo pedra é um hiperónimo de lápide e, no 

mínimo, precisaria de um elemento qualificativo como “pedra tumular”, por exemplo. Esta escolha 

afetaria a extensão dos versos e tão pouco traria a componente polissémica encontrada em Gaspar, 

tendo-se, assim optado por “laje”.  

 

the east wind guttered/ 
over the fields of tilting stone, above the beloved dead, who/  
must love the stones in the field as they love the field? 

o vento de leste abria/ 
valas nos campos de lajes inclinadas, sobre os adorados mortos/ 
que devem amar as lajes no campo tanto quanto amam o campo? 

As the stone loves, in turn, in its way, hardened and 
misunderstood: 

Como a pedra ama, por seu lado, à sua maneira, endurecida e 
incompreendida: 

So the stone teaches, and the stones teach, and you sat at their 
feet/ 
and stumbled over your lessons. 

Então a pedra ensina, e as lajes ensinam, e sentaste-te a seus 
pés/ 
e tropeçaste nas tuas lições. 

 

 A tradução deste poema, em particular, perde no jogo de palavras e, portanto, também na 

ambiguidade que se pretende recriar; no entanto, como todos os poemas que evocam autores e obras 

do mundo lusófono, ganha na recuperação das suas fontes alusivas quando devolvida ao contexto da 

língua portuguesa.  

 Apesar de haver mais algumas alusões à literatura lusófona na obra de Frank X. Gaspar 

(Padre António Vieira em Late Rapturous, 12) apenas se fará menção ao poema “One Arm and 

Another Arm” (Blossoms, 51), cujo título e epígrafe remetem para a obra poética O Peso da 

Sombra, do poeta português Eugénio de Andrade. O paralelismo entre ambos os poemas é óbvio: 

Gaspar parte de um momento sugestionado por Eugénio de Andrade e explora-o ao seu estilo muito 

próprio, através da ambiguidade interlocutória, com o tratamento da luz e a elevação espiritual que 

começa na observação das coisas normais do mundo. A imagem das folhas no chão, a sua 

sobreposição, torna-se também imagem de amor fraterno e o braço o elemento de ligação entre 

afetos. Mais do que suporte para uma análise linguístico-textual, este poema torna tangível o 

próprio processo de tradução no seu papel de convergência cultural, neste caso especificamente a 

portuguesa e a norte-americana, representadas pelos dois poetas visíveis neste poema. Esta ideia 
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tem origem no artigo de Teresa F. Alves, “Disquietude or the Leap into the Sea”94, que encontra na 

imagem dos braços uma metáfora para a realidade norte-americana e portuguesa e a sua interação, 

resultando num espaço que poderia eventualmente ser todo um universo de produção criativa e 

literária de união entre estes dois países geograficamente voltados um para o outro.  

 É certo que o poema “One Arm and Another Arm” convoca certas especificidades de 

tradução, muitas delas já mencionadas em exemplos anteriores: a manutenção de elementos 

intertextuais e/ou interculturais na tradução, a preocupação em traduzir certas palavras simbólicas 

de acordo com o texto aludido (neste caso “braços”, “lugar”, “folhas”) e a especificidade inerente à 

tradução de um texto para a mesma língua que o texto paralelo aludido. A interpretação que Teresa 

F. Alves confere ao poema, todavia, permite quase vê-lo como um retrato tangível da dimensão 

metatextual e metalinguística que a utilização de marcadores interculturais traz à obra de Frank X. 

Gaspar. No fundo, é um resumo do objetivo fundamental deste capítulo: encontrar “um  lugar” 

(metafórico) “em que um braço e outro braço sejam mais do que dois braços”95 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Teresa F. Alves, “Disquietude or the Leap into the Sea”.  In Adelaide Meira Serras et al. eds., "A Scholar for All 

Seasons" Homeangem a João de Almeida Flor. Lisboa: DEA-FLUL/Edições Colibri, 2013, 929-945,  943. 
95 Eugénio de Andrade, Poesia, Fundação Eugénio de Andrade, Portugal: Papelmude, 2000, 331. 
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3. NORMAS OPERACIONAIS  

3.3 NORMAS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS 

– INTERTEXTUALIDADE E TRADUÇÃO 
 

  The LITERARY WORK consists, exhaustively or essentially, of a text, that is to say 

  (a very minimal definition) in a more or less lengthy sequence of verbal utterances 

  more or less containing meaning. But this text rarely appears in its naked state,  

  without the reinforcement and accompaniment of a certain number of productions, 

  themselves verbal or not, like an author's name, a title, a preface, illustrations. One 

  does not always know if one should consider that they belong to the text or not, but 

  in any case they surround it and prolong it, precisely in order to present it, in the  

  usual sense of this verb, but also in its strongest meaning: to make it present, to  

  assure its presence in the world, its "reception” (…).96 

   

  Tonight I am speaking in tongues again.97  

 

 Acredito que a intertextualidade, em Frank X. Gaspar, é um dos atributos da sua poesia que 

mais conotações e ambiguidade confere ao seu discurso, sendo por esta razão uma aspeto de maior 

importância a considerar na sua tradução. Por um lado, a intertextualidade, no caso específico de 

Gaspar, anda de mão dada com a interculturalidade: no capítulo anterior focou-se o papel dos vários 

tipos de marcadores interculturais na sua poesia – nomeadamente a sensação de estranheza no leitor 

e a dimensão da alteridade na sua produção poética; neste capítulo mostrar-se-á como a 

intertextualidade pode também prolongar/acentuar ainda mais este efeito. Por outro lado, e ao 

contrário do que acontece com marcadores interculturais - que descrevem maioritariamente aspetos 

                                                
96 Gérard Genette, “Introduction to the Paratext”. Marie Maclean (tr.). New Literary History, 22:2 (Spring, 1991): 261. 
97 Frank Gaspar, Field Guide, 3. 
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de uma identidade situada em comunidades - os marcadores intertextuais servem para o poeta se 

definir a si próprio como autor, numa busca ativa pela sua própria voz e identidade poéticas: a 

Bíblia e outros textos místicos revelam uma procura espiritual, ao passo que a evocação de vultos 

de diversas tradições literárias é uma forma de expressar alguma coisa (um estado de espírito, uma 

atitude poética, um pensamento) sem o dizer de forma direta. 

 A principal dificuldade que um discurso recheado de marcadores intertextuais coloca é o da 

identificação de todos eles. A (boa) leitura da obra poética de Frank X. Gaspar depende, mais do 

que da destreza ao nível estilístico e linguístico da língua de chegada, de um vasto conhecimento 

das obras e dos autores canónicos norte-americanos e portugueses (principalmente), da Bíblia e de 

outros textos místicos de maior importância (o Corão e os ensinamentos de Buda) e também do 

mundo das artes plásticas. Mary M. Orr, na sua contribuição para Encyclopedia of Literary 

Translation into English, debruça-se precisamente sobre os perigos de uma má interpretação do 

texto de partida, principalmente quando se trata de uma tradução que procure introduzir um cânone 

novo numa cultura (como é o caso): 

 

  (…) where the translation has been too hastily produced, or where the translator  

  mistakes conceptual idiom and terminology, or fails to render nuance or ambiguity, 

  major representations of the original may occur, or worse, whole schools of  

  subsequent thinking can be built on erroneous foundations because intertexts from  

  the translation are assumed to be correct98 

 

 Outra dificuldade transversal, sentida neste campo, foi na transferência de marcadores 

intertextuais que não são reconhecíveis no contexto cultural de chegada, isto é, como fazer o 

                                                
98 Mary M. Orr. “Intertextuality” in Encyclopedia of Literary Translation into Eglish. Ed. Olive Classe, vol.1. USA: 

Fitzroy Dearborn Publishers. 2000, 113. 
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público português identificar a presença de Whitman, Poe, Emerson, etc..se eles, à partida, não 

fazem parte da memória literária de grande parte do leitorado de chegada? Uma das estratégias 

poderia consistir na explicitação, através de notas de tradutor, fazendo o leitor ver que se encontra 

perante um elemento intertextual. Utilizando como exemplo o poema “When Lilacs” (Field Guide, 

67), do qual já falaremos, à luz desta solução era possível colocar uma nota no título fazendo 

referência ao poema “When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd” da autoria de Walt Whitman. 

Todavia, no meu entender, o calque parcial de Gaspar no título deixa adivinhar a intenção de deixar 

esta associação na penumbra e, para além disso, a tradução orientada para a adequação à cultura de 

partida faz com que este tipo de processos deite a perder a ambiguidade e multiplicidade de leituras 

que se pretende num trabalho poético. Desta forma, a opção mais recorrente foi a de proceder à 

tradução da poesia de Frank X. Gaspar sem a adição de elementos explicativos, deixando o 

aprofundamento destas questões a cargo do leitor – aliás, muitos dos marcadores intertextuais em 

causa são alusões diretas a autores ou às suas obras, o que torna fácil a sua identificação (George 

Herbert, do poema homónimo [Field Guide,17], Fernando Pessoa/Alberto Caeiro em “I Am Not a 

Keeper of Sheep” [Blossoms, 20] e João Cabral de Melo Neto em “Education by Stone” [Field 

Guide, 74] são alguns dos muitos exemplos).  

 Existe um poema, contudo, ( “I Can See the Lapis Lazuli” [Late Rapturous, 33]) que 

permite ainda outro tipo de abordagem em relação à transferência entre marcas intertextuais nele 

presente. Para além de uma alusão direta a Milton (“of course it's all about Milton”), o poeta adota 

um estilo no seu discurso que remete para o autor aludido, ou pelo menos à época em que ele viveu: 

nomeadamente a construção sintática e a introdução da interjeição que abre o poema (ilustrado a 

seguir). 
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“On the Morning of Christ's Nativity”, Milton “I Can See the Lapis Lazuli”, Frank X. Gaspar 

Oh! run; prevent them with thy humble ode,  Oh! The Dark Beautiful one (...) 

  

Adotando a mesma linha de pensamento aquando da tradução do poema “His Face” por analogia 

(em vez de mimese), desta vez optou-se por transmitir um apontamento da lírica camoniana no 

verso de abertura do poema “I Can See the Lapis Lazuli”. É certo que não existe uma associação 

específica a John Milton, mas pelo menos permite-se ao leitor ser transportado para uma época, e 

para um estilo de um poeta português que lhe é, em termos de notoriedade e representatividade, 

correspondente na cultura portuguesa. Na tradução sugerida proponho então, que o primeiro verso 

do original “I Can See the Lapis Lazuli” remeta para um trabalho de Luís Vaz de Camões, mais 

especificamente o soneto “A Vós Seu Resplendor Deu Sol e Lua”. Este soneto, todavia, não foi 

escolhido ao acaso: por um lado, a sua temática anda à volta da beleza que remete para Beautiful; o 

conceito de beleza, contudo, é transmitido por Camões pelo substantivo “resplendor”, realçando o 

efeito da luz na própria noção de beleza, tão presente em Milton. Por outro lado, e também tão 

recorrente em Milton, é a necessidade da existência de dois opostos para a criação de um todo: no 

caso do soneto “A Vós Seu Resplendor Deu Sol e Lua”, a sua ideia de Beleza (Resplendor) é criada 

a partir da justaposição de opostos ligados à luz (Sol) e sombra (Lua) que tanto fazem lembrar a 

dicotomia luz-trevas/céu-inferno de Paradise Lost. Assim, a proposta de tradução é: 

 

“I Can See the Lapis Lazuli”, Frank X. Gaspar Tradução 

Oh! The Dark Beautiful one (...) Oh! Vós, o Negro Resplendor (...) 
 

 

 Assim se pode ver que a natureza dos marcadores intertextuais pode determinar certas 

escolhas e estratégias de tradução. Voltando ao exemplo supracitado, a tradução proposta seria 

impossível se o poeta aludido não fosse Milton mas sim um poeta contemporâneo, por exemplo. 
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Nas linhas que se seguem, serão focadas algumas das principais fontes dos marcadores intertextuais 

encontrados em Frank X. Gaspar e relevadas as dificuldades de tradução sentidas, mostrando 

soluções tendo em conta as especificidades contextuais dessas mesmas fontes. 

 

 Influência de textos místicos e sagrados 

 A Bíblia 

 

  So when I'm on my knees in the stacks hummimg to the Budha, or mumbling to the 

  Prophet, or swaying to the Psalms, don't judge me. When I puzzle over the Sutras, 

  leave me to my defects.99 

 

  We too must write Bibles, to unite again the heavens and the earthly world.100 

 

 Se há algo que marca a obra de Frank X. Gaspar no seu todo, é a sua dimensão 

profundamente espiritual, que se cruza com os ritos sagrados de várias religiões. Para mim, existe 

uma clara separação entre espiritualidade e religiosidade na medida em que o poeta encontra nas 

várias tradições e narrativas místicas, trazidas até nós pelos textos sagrados, um caminho individual 

até à iluminação da alma. Estes textos sagrados fazem-se sentir quer através da forma quer através 

de uma simbologia codificada, trazendo novos valores semânticos ao seu discurso. 

 A Bíblia é inegavelmente um dos textos mais poderosos da nossa civilização ocidental, não 

só em termos místicos e morais mas também pela sua presença na própria construção da linguagem: 

crentes ou não, todos nós vivemos de alguma maneira sob a sua influência. De fato, encontramos 

ecos bíblicos nas mais diversas produções literárias e nas mais diversas épocas. Walt Whitman e 

                                                
99 Frank X. Gaspar, Blossoms, 57. 
100 Emerson, Waldo. Essays and Lectures, ed. Joel Porte. New York: Library of America, 1983, 761. 
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Emerson, de quem falaremos mais tarde, são disso exemplos101. 

 No que toca à tradução de elementos intertextuais bíblicos, a principal dificuldade centra-se 

na inexistência de um texto bíblico de referência em português. No panorama literário  

anglo-saxónico, a Authorized King James Version (KJV) é, de longe, aquela que é mais 

referenciada no sistema literário (aliás, é também a versão utilizada por Gaspar), assim como a mais 

popular entre todos os estratos sociais. Em Portugal não existe uma tradução da Bíblia com tanta 

representatividade quanto a KJV, o que torna difícil estabelecer uma correspondência entre estes 

textos paralelos, influenciando assim o texto de chegada. Tendo em conta que a Bíblia dos 

Capuchinhos é a que surge mais frequentemente citada num contexto académico em Portugal, esta 

foi a consultada no processo de tradução dos poemas selecionados de Frank X. Gaspar. 

 Nas linhas que se seguem tentar-se-á fazer um levantamento conciso da variedade e 

abrangência dos marcadores intertextuais alusivos à Bíblia Romana presentes na produção poética 

de Frank X. Gaspar. A pergunta que se coloca é: quererá o poeta, através do recurso a elementos 

alusivos às Escrituras, sacralizar o seu discurso? Ou precisamente o contrário, trazer a Bíblia ao 

mundo terreno, as suas imagens e alegorias à vida quotidiana, modalizando o discurso bíblico pela 

linguagem do dia-a-dia? A meu ver nem uma coisa nem outra, embora ambas. Penso que a 

preocupação de Gaspar não se centra primeiramente no estilo do discurso, embora este reflita, 

naturalmente, uma forma de reflexão introspetiva por parte do sujeito poético que é resultado da 

criação de pontes concetuais entre o material e o místico por via de um discurso recheado de 

imagens, metáforas e formas poéticas inspiradas em textos místicos. Na minha maneira de ver, a 

presença da Bíblia no discurso poético de Frank X. Gaspar tem uma função quase reconciliadora 

entre o mundo espiritual e o mundo material, mostrando o poeta um profundo respeito pela obra 

                                                
101 Emily Stark Zitter, no artigo “Songs of the Canons: Song of Solomon and “Song of Myself” Walt Whitman 

Quarterly Review vol.5. University of Iowa: [Fall 1987], 8-15), estabelece paralelismos estruturais e temáticos entre 
o trecho bíblico “Song of Solomon” e o poema “Song of Myself” de Whitman. Por outro lado, Harriet Rodgers Zink 
mostra como Emerson recorre frequentemente à Bíblia, não só deixando marcas intertextuais nos seus poemas mas 
também na construção dos ensaios filosóficos que estabeleceram a sua repetição como “The Poet” e “Nature”. 
(Harriet Rodgers Zink. Emerson's Use of the Bible. USA: University of Nebraska. 1935). 
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acerca da qual Ralph Waldo Emerson escreveu: “There is no room left, - and yet I might as well not 

have begun as to leave out a class of books which are the best: I mean the Bibles of the world, or 

the sacred books of each nation, witch express for each the supreme result of their experience...”102 

 

 Palavras e imagens simbólicas 

 A Bíblia tem, de fato, uma presença muito forte na obra de Frank X. Gaspar, sendo que uma 

das dificuldades do tradutor é fazer uma leitura da sua poesia estando consciente da sua grande 

influência. As escolhas lexicais estarão diretamente relacionadas com uma identificação acertada de 

trechos e imagens bíblicas e uma reflexão da sua relação com o texto poético. Torna-se essencial 

preservar no texto traduzido a carga simbólica que as imagens e as narrativas bíblicas acarretam, 

pelo que deve haver a preocupação do tradutor em criar “pontes” lexicais e semânticas que 

sustentem a simbologia bíblica através da combinação de campos semânticos alusivos à Bíblia, 

integrando-os no discurso de Frank X. Gaspar: 

 

Texto de Partida Texto de chegada 

raise = elevar; ascender; ≠ subir (Jesus ascendeu aos céus) 

darkness = trevas; ≠ escuridão, negrume, etc.. 
Remete para o Génesis 

stone = Pedra; ≠ rocha 
Remete para o episódio de Jesus a sair do túmulo. 

Garden Jardim (com maiúscula) 
Remete para o jardim do Éden e tem caraterísticas diferentes de 
garden = quintal intercultural. Em termos de exuberância 
fitomórfica confunde-se com a natureza dos românticos. 

 
 
 

A estrutura dos versos: Polissíndoto, repetição e paralelismo 

 A marca alusiva à Bíblia que provavelmente salta mais à vista na poesia de Frank X. Gaspar 

é o uso do polissíndoto que advém da repetição da conjunção and, surgindo geralmente no início 

                                                
102 Waldo Emerson. “Books”. The Essencial Writings of Ralph Waldo Emerson. USA: Classic Books 

International. 2010, 194. 
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dos versículos da King James Version (KJV).  Esta construção é especialmente preponderante no 

início do livro nos Génesis, um dos capítulos bíblicos mais simbólicos para Gaspar. Poemas como 

“Late Rapturous” e “Pond” (Late Rapturous, 27 e 46) são exemplos de como o poeta se apropria 

desta arquitetura versicular. Embora gramaticalmente estranhas (principalmente em português, que 

aceita menos repetição do que a língua inglesa), procurou-se conservar estas estruturas de modo a 

não apagar a ligação intertextual à Bíblia103: 

Texto de Partida Tradução 

(…) I staggered up against the wind/ 
and it blew may tears back, and I finally ducked into a little 
place selling/ 
hot soup in paper bowls, and everyone was taking something 
off/ 
(…) 
 
(Late Rapturous, 27) 

Cambaleei contra o vento/ 
e ele soprava-me as lágrimas para trás, e finalmente mergulhei 
num pequeno sítio/ 
que vendia sopa quente numa tigelas de papel, e toda a gente 
despia algo (…) 
 

(...) and then it thickened and he was everywhere under a black 
quilt. (..) he was the fish and the fish were in him (…)  
 
(Late Rapturous, 46) 

(…) e adensou-se e ele estava em toda a parte sob um negro 
manto (...) ele estava nos peixes e os peixes estavam nele 

 

 O mesmo capítulo do Génesis enquadra o poema “Last Hymn to the Night” (Field Guide, 

22), numa visão recriadora da noite por parte do sujeito poético. Este aspeto de criação bíblica é 

ilustrado sobretudo através da apropriação de frases imperativas repetidas verso a verso, com uma 

estrutura paralela aos versículos do primeiro capítulo dos Génesis: 

 

Génesis (KJV) “Last Hymn to the Night”, Frank X. Gaspar 

(….) Let the waters 
bring forth abundantly the moving 
creature that hath life, (...) 
(Gn 1, 20) 
 
(….)Let the earth 
bring forth the living creature after 
his kind, 
   
(Gn 1, 24) 

“Let the house sleep./ 
 Let the city carry on its restless percussions,/ 
let the urban possums raid the fruits of my lemon trees,/ 
(...) 
 
 
 
 
 
(Gaspar, Field Guide, 22) 

 
                                                
103  Existe uma exceção, no poema “The Wild Swans”, em que penso existir a necessidade de colocar a conjunção 

“que” no verso “The wood glowed, though the sun was yellow, and buttered/ the leaves and branches with its 
yellowness.”. Como no poema em causa não existem outras instâncias de intertextualidade com a Bíblia, optou-se 
por um maior rigor gramatical em vez de preservar o polissíndoto alusivo à Bíblia. 
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 Na tradução de “Last Hymn to the Night”, para além da imprescindível consulta à obra de 

Milton (já que este poeta é referido na epígrafe) foi necessário recorrer à referência bíblica 

selecionada para consulta em português (Bíblia dos Capuchinhos) para encontrar a arquitetura 

sintática correspondente à locução focada em cima. Desta forma, o leitor conseguirá estabelecer um 

paralelismo na sua memória em relação ao texto bíblico. 

 

Bíblia dos Capuchinhos Tradução de “Last Hymn to the Night”, 

Que as águas sejam povoadas de inúmeros seres vivos (…) 
(Gn 1, 20) 
Que a terra produza seres vivos (…) 
(Gn 1, 24) 

Que a casa durma. 

 Que a cidade continue as suas repercussões irrequietas,  

que os gambás da cidade pilhem os frutos dos meus limoeiros, 

 

 Alusões diretas e indiretas 

 Na antologia apresentada existem vários poemas em que são desde logo identificadas 

alusões à Bíblia ou à religião católica através de estruturas sintáticas particulares, como se viu nos 

exemplo anteriores, através da menção a ritos específicos do cristianismo (“Mass for the Grace of a 

Happy Death”104) – pode ser a simples ida à igreja ou à catequese (“Tia Joanna”, “Cathequism” 

(The Holyoke, 7 e 25); ou cânticos, em “Hymn”, “Psalm”, (Mass, 50 e 52) e “Amazing Grace” (The 

Holyoke, 28); ou a presença de figuras bíblicas na narrativa poética como é o caso do poema “The 

Tree” (Field Guide, 99) em que Deus interpela diretamente o sujeito poético. Em todos estes 

exemplos as marcas intertextuais com a Bíblia são diretas, não constituindo obstáculos à sua 

identificação por parte do tradutor. 

  “Amazing Grace”, contudo, é um poema que ilustra o lado cultural que a religião cristã 

apresenta e a dificuldade que esse aspeto acarreta para a transferência linguística do poema. O título 

“Amazing Grace” é, ao mesmo tempo, o título de uma música cantada nas missas e celebrações 

cristãs nos EUA que não tem tradução nem correspondentes do género em Portugal. Por ser uma 
                                                
104 Nome de um missal romano antigo cujo correspondente em português é “Oração pedindo a Graça de uma Boa 

Morte” Fonte: Robert L. Tuzik. Praying the Roman Missal. Pastoral Reflections on the Revised English Translation. 
Chicago: Archiocese of Chicago: Liturgy Training Publications, 2011, 186. 
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música espalhada pelos meios de comunicação e assim conhecida mundialmente, apesar de não 

pertencer às celebrações cristãs portuguesas, assume-se que o público luso esteja minimamente 

familiarizado com este título. Pelas dificuldades metalinguísticas de ordem cultural que a tradução 

deste título apresenta, optou-se pelo empréstimo do texto de partida, ou seja, a manutenção do título 

em inglês “Amazing Grace” no poema em português - com grafia em itálico para indicar uma 

instância de não tradução.105 

 Noutros casos, porém, a ligação intertextual dos poemas à Bíblia não é, de todo, tão óbvia. 

“Acts” (Mass, 19) e “An Ark cast into the Flags” (Field Guide, 36) são dois exemplos que vale a 

pena referir: ambos os poemas têm em comum uma narrativa relativamente despojada de 

simbolismo cristão e um título que, uma vez desvendado, funciona como uma espécie de moldura 

sagrada que lhes confere um significado bíblico. Mais do que apenas surpreendente, a atribuição de 

valor simbólico associado à Bíblia nas duas narrativas, aparentemente profanas, é uma forma, a meu 

ver, de criar um paralelismo emocional entre o sujeito poético e os seus leitores através de um fundo 

comum partilhado entre eles.  

 

 “Acts” (Mass, 19) 

 Não se pode dizer que o poema “Acts” não tem absolutamente nada que remeta para a 

religião cristã e católica: existe uma breve menção a um sinal da cruz e a narrativa poética centra-se 

na celebração da Páscoa. Contudo, estes aspetos parecem não ser mais do que pano de fundo para 

esta história que essencialmente retrata as singularidades de um povo fora do seu contexto original. 

O título “Acts”, pela sua polissemia, não é imediatamente identificado como sendo uma alusão 

                                                
105 Para além da ligação intertextual que se estabelece ao nível da religião cristã, o verso “Blue flies/ gathered on 

the warm glass of the windows” contém uma remissão para o poema “I heard a Fly buzz - when I died”, de Emily 
Dickinson, através da imagem da mosca e da sua presença como metáfora da morte. Tal como Emerson, de quem se 
falará mais tarde, a influência da poetisa não transparece necessariamente apenas ao nível da linguagem mas sim 
pela forma de estar do sujeito poético, principalmente no que toca a situações de solidão e isolamento espiritual, 
recorrentes na poesia de Frank X. Gaspar. A presença de Emily Dickinson na produção poética do poeta em estudo, 
embora constante e altamente determinante no que toca à interpretação de alguns poemas, não será analisada neste 
trabalho de projeto por não envolver problemas de tradução relevantes nos poemas selecionados. 
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direta ao livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento: por exclusão de partes (tendo em conta os 

demais significados que Acts pode ter), pela imagem da reunião de um grupo de homens e a ténue 

referência a um povo deslocado, pode então ser feita a ligação ao texto bíblico supracitado. Sabendo 

que Atos dos Apóstolos trata temas como as primeiras comunidades cristãs, a ressurreição de Cristo 

(motivo da celebração Pascal), e principalmente uma transferência geográfica (que passa pela 

propagação da fé cristã por todo o império romano a partir de Jerusalém), o poeta consegue fazer 

passar uma imagem subjetiva da história dos seus antepassados emigrantes. De certa forma, esta 

informação paralela que chega através dos Atos dos Apóstolos engrandece e clarifica a mensagem 

do poema: não se trata apenas de descrever uma tradição familiar, é a epopeia dos marinheiros e 

capitães de barcos que, tal como os Apóstolos, se envolveram num movimento de diáspora pela 

missão de um povo; e são as crenças desse povo que se espalham por terras desconhecidas, tal como 

se espalhou a fé dos judeus pelo enorme Império Romano. Este poema é especialmente importante 

porque, como se frisou no início deste capítulo, é uma ilustração da convergência entre 

intertextualidade e interculturalidade na poesia de Frank X. Gaspar sob o pano de fundo da religião. 

 

 “An Ark Cast Into the Flags” (Field Guide, 36) 

 Neste poema, o leitor é confrontado com um espetáculo de surf e longboard no qual o filho 

do sujeito poético é participante. Ao longo de toda a narrativa poética, o sujeito lírico de Gaspar 

encontra-se numa posição de observador/comentador de toda a azáfama que toma conta daquela 

praia californiana, referindo, apenas num toque de intimidade, a sua preocupação de pai ao ver o 

filho desaparecer nas ondas do mar a cada mergulho. De um modo ainda mais contrastante que o 

anterior, este poema é coroado por um título alusivo ao Antigo Testamento, mais especificamente à 

história de Moisés: 
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   And when she could not longer 

   hide him, she took for him an ark of 

   bulrushes, and daubed it with slime 

   and with pitch, and put the child 

   therein; and she laid it in the flags 

   by the river's brink. 

   (KJV, Exod. 2, 3) 

 

 Em conversa com Frank X. Gaspar, este referiu que a escolha do título tinha que ver com o 

paralelismo existente no gesto simbólico de “largar” um filho para as águas entre o sujeito poético 

em “An Ark Cast into the Flags” e a mãe de Moisés; a arca torna-se prancha e a margem do rio Nilo 

a praia da Califórnia. A meu ver, este título quebra também a posição passiva do pai em relação ao 

filho; vem dar uma carga dramática e emocional que praticamente não se encontra na narrativa 

poética, mas que desvia o foco temático do evento desportivo para a ligação entre pai e filho. Em 

termos de tradução, como anteriormente no poema “Last Hymn to the Night”, foi necessário 

recorrer à Bíblia para encontrar correspondentes semânticos que mantivessem ecos com o texto 

sagrado. Eis o trecho correspondente ao supracitado da KJV na Bíblia dos Capuchinhos: 

    

   Não podendo mantê-lo escondido por mais tempo,  

   arranjou-lhe uma cesta de papiro, calafetou-a com  

   betume e pez, colocou nela o menino, e foi pô-la  

   nos juncos da margem do rio. 

   (Exod. 2, 3) 

 

Perante a comparação dos versículos em inglês e português nota-se desde logo a diferença 
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semântica entre ark e “cesto” na versão portuguesa. Isto coloca um dilema ao tradutor: se bem que 

cesto, semanticamente, é a palavra certa para este contexto – em Portugal, existe uma memória 

cultural coletiva da imagem de Moisés, em bebé, a ser colocado num cesto – a tradução  por arca 

tem uma dimensão bíblica muito maior: lembremo-nos da arca de Noé, por exemplo, e a imagem do 

dilúvio que se pode associar a este poema em particular. De modo a conservar a imagem bíblica que 

está na nossa memória em relação à história de Moisés, e assumindo que a utilização de arca 

poderia causar uma certa estranheza na construção dessa imagem, optou-se pelo termo em 

português “cesto” ficando: 

 

Texto de Partida Tradução 

“An Ark Cast into the Flags” “Um Cesto Lançado aos Juncos” 
 

  

 Figuras Bíblicas 

 A presença de Santos, Anjos e outras figuras religiosas (os apóstolos e os autores dos 

Evangelhos) faz-se sentir em toda a obra poética de Frank X. Gaspar. Eles estão intimamente 

ligados à obra de Deus, pelo que um encontro com eles é, de certa forma, estar perante o divino. O 

poeta não faz destes encontros uma experiência religiosa mas acima de tudo espiritual, numa 

procura de elevação da alma. Ao considerar a produção poética de Gaspar, é visível a preferência 

por três personagens Bíblicas: 

 

- S. Francisco de Assis e S. Francisco Xavier 

Inspirado pelo nome que têm em comum – mais até com S. Francisco Xavier, há uma identificação 

por parte do poeta em relação a estes dois santos que é verificada pela sua menção mais frequente 

do que outras figuras do género. O poeta nunca é explícito no que toca à diferenciação entre eles, o 

que dificulta o processo tradutório: normalmente S. Francisco de Assis é aludido juntamente com 
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uma referência a animais, reportando à sua dedicação a eles em vida: por exemplo nos versos “And 

she would tell again / how Saint Francis caught her in the woods (…) He was a power, / a beast” 

(“Ernestina the Shoemaker's Wife”, The Holyoke, 12) e no  título “Then Saint Francis 

Blessed the Creatures” (Late Rapturous, 5). 

 

- Anjo/Arcanjo Gabriel 

Com o seu nome a abraçar a parte central de One Thousand Blossoms, o Anjo Gabriel é outra das 

figuras bíblicas que surgem recorrentemente na produção poética de Frank X. Gaspar. O título do 

poema “I go Out for a Smoke and Become Mistaken for the Archangel” sugere uma confusão de 

identidades entre o Anjo e o sujeito  poético o que me faz crer que o autor encontra uma certa 

relação entre a sua condição de poeta e a de mensageiro de Gabriel. Embora assim seja, o sujeito 

poético declina a hipótese de ser um mensageiro da mesma natureza que Gabriel, ou seja, ter a 

capacidade para transmitir a palavra divina, assumindo uma posição de humildade espiritual 

partilhada com “George Herbert”, como se falará mais à frente: “They mistake me for something 

I'm not: a messenger, perhaps—yes a messenger.” (Blossoms, 3) e no poema “I Invite the Angel 

Gabriel, but Only the Wind Comes”: “I am not the chosen one whom the Angel speaks. (…) I don't 

mind speaking to the Magnificence, night after night, without an answer. (Blossoms, 40) 

Ainda neste poema, observamos uma transferência de crença religiosa através da imagem 

mitológica judaica da Árvore das Almas - aqui evocada pela árvore e as tangerinas que caem dela - 

em que é o Anjo Gabriel que distribui o seu fruto (as almas) pelas pessoas ainda por nascer.  

 

   “As for the Tree of Life in Paradise, its blossoms are souls. It produces new 

   souls, which ripen, and then fall from the tree into the Guf, the Treasury of 

   Souls in Paradise. There the soul is stored until the angel Gabriel reaches into 
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   the treasury and takes out the first soul that comes into his hand.”106 

   

 O gesto de apanhar as tangerinas caídas parece sugerir o mesmo movimento do Anjo  

 Gabriel, apanhando as almas, resultando assim, mais uma vez, numa espécie de   

 justaposição de identidades. 

  

Budismo e filosofias místicas orientais 

  

 Whatever the specific cultural setting of any of his [Frank X. Gaspar's] poems or  

 prose works may be, his multifaceted work nonetheless serves to raise important   

 questions as to what other, less examined spaces might become involved in the   

 reimagining a dialogue between the Lusophone world, especially through its less  

 recognized diaspora cultures, and Asia.”107 

 

 No artigo “Portuguese past, still imperfect: revisiting Asia in luso-diasporic writing”108, 

Christopher Larkosh estabelece uma relação de proximidade entre a escrita de diáspora lusa e a 

cultura oriental, realçando a sua presença em Um Estranho em Goa, de José Eduardo Agualusa, e 

na obra poética de Frank X. Gaspar. As filosofias místicas orientais, que nos ficaram na memória 

coletiva histórica desde a época dos Descobrimentos, são agora recuperadas segundo uma 

perspetiva multiplicadora de deslocações geográficas (África –  EUA – Portugal – Ásia) e 

projetadas no futuro através do trabalho, que ainda está por vir, destes dois autores. Existe aqui um 

percurso temporal e um novo conceito de distâncias implícitas que interagem com a imaginação do 

leitor e com a sua bagagem cultural. 
                                                
106 Howard Schwartz. Tree of Souls. New York: Oxford University Press, 155 
107 Christopher Larkosh, “Portuguese past, still imperfect: revisiting Asia in luso-diasporic writing”, The Making 

of the Luso-Asian World – Portuguese and Luso-Asian Legacies in southeast Asia, 1511-2011. vol.1 (2011): 268. 
108 Idem, 261. 
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 Por coincidência, tanto a história de Portugal como a história de vida de Frank X. Gaspar 

passaram pelo Oriente. Destacado para integrar a marinha durante a guerra do Vietname, o que lhe 

providenciou material para os poemas “R&R”, “Mission” e “Lookouts Foul Weather” (Mass, 34, 35 

e 36), por exemplo, Gaspar acumulou vivências em países como a Tailândia, a China (Hong-Kong), 

o Vietname, entre outros, que trouxeram novos ventos à sua produção poética. Principalmente Night 

of a Thousand Blossoms, mas também Mass for the Grace of a Happy Death e o mais recente 

volume Late Rapturous, contêm inúmeras referências ao budismo: desde os perfumes de plantas 

simbolicamente representativas na cultura do Extremo Oriente - que nos vêm através de evocações 

sensoriais olfativas e visuais à planta do jasmim, à tangerineira e ao limoeiro109, por exemplo - até à 

integração de práticas e rituais religiosos oriundos da Ásia no dia-a-dia do sujeito poético: o Tao Te 

Ching (Blossoms, 41), os ensinamentos de Buda (idem, 35), a alusão ao santo Bodhidarma (idem, 

25) lavando Buda no jardim (Late Rapturous, 43), ou à leitura de um velho livro de poesia chinesa 

(idem, 18). 

 A produção poética de Frank X. Gaspar inspirada em textos místicos motiva, tal como 

aconteceu na Bíblia, a apropriação de formas de versificação e arquiteturas poéticas que não 

correspondem aos cânones em vigor ou ao que se considera clássicos. É certo que a forma poética, 

em Gaspar, não obedece a critérios que não os dele próprio, mas o poema “Diving for Money” (The 

Holyoke, 29) destaca-se pela singularidade da sua arquitetura em comparação com todos os outros. 

Os versos extremamente condensados (por vezes contendo apenas três palavras) e o início do 

poema, com uma estrofe de três versos, fazem lembrar o Haiku japonês. No poema “Late 

Rapturous” (Late Rapturous, 27), o sujeito poético refere: “I'd go in on skis by myself and write 

haiku in the candlelight because I believed such things would improve my inner being”. Deste 

modo, existe o estabelecimento de uma ligação entre a elevação da alma e a forma poética em si; 

                                                
109 Refiro-me às seguintes passagens como exemplos: “When the house sleeps huddled in the city's jasmine 

night?” (Blossoms, 5); “let the urban possums raid the fruits of my lemon trees (…) Let the jasmine bloom.” (Field 
Guide, 22); “Tremble (…) without horizon like the oranges on my mandarine tree braking (...)” (Field Guide, 56) 
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“Diving for Money” adquire uma dimensão espiritual muito particular que se acumula à já existente 

nas componentes semântica e lexical do poema. Na tradução deste poema em específico, interessa 

conservar as reminiscências interculturais que ele desperta por ser tão diferente de todos os outros. 

Ao contrário do que se passou na conversão do soneto shakespeariano para um italiano no poema 

“His Face”, a excentricidade da forma requer, no meu entender, que a tradução acompanhe as 

caraterísticas e regras que ditam a sua arquitetura oriental. Tendo em conta que Frank X. Gaspar 

não se submeteu por completo às regras do Haiku japonês, é normal que a sua tradução também se 

livre desse constrangimento; contudo, a simplicidade das palavras, a condensação dos versos e as 

curtas estrofes, crescendo até ao final do poema, foram guias essenciais para manter a filosofia Zen, 

sempre impregnada no estilo do haiku. 

 

You must never move 
your eyes from it: 

Modulação/mudança de estrutura 
frásica  
A tradução literal para “nunca podes 
mover os olhos dela”, para além de uma 
construção lexical demasiado extensa, é 
algo estranha em português. A 
modalização com o verbo “tirar” colmata 
estas duas situações. Estando a frase na 
negativa, ajuda a alcançar a força 
ilocutória que never lhe dá no texto 
original. 

Não tires nunca 
os olhos dela: 

your hands cup 
in rigid prayer, 

Modulação/transposição 
O verbo no presente do indicativo cup é 
substituído por uma locução adverbial 
qualitativa, pois não existe um verdadeiro 
correspondente em português. 

as mãos em concha 
numa rigorosa prece 

You scoop them from the world 
while the quiet longing 

Modulação/mudança de imagem 
O gesto de tirar algo da superfície em 
inglês é diferente da que se transmite em 
português: a primeira modifica a 
superfície através de uma cova 
(semelhante a tirar gelado de um 
recipiente com uma colher) mas a segunda 
não (é semelhante a pegar num objeto que 
já está no chão). 

colhe-las do mundo 
enquanto a muda ânsia 

comes to you, aching deep 
in the lobes of your chest 

Embora haja um tradução literal da 
palavra lobes para português, a polissemia 
de “lobos” cria uma ambiguidade bem-
vinda no poema. Assim há uma sensação 
de ganho qualitativo, uma espécie de 
superação da tradução em relação ao texto 
de partida que vale a pena relevar. 

chega até ti, doendo fundo 
nos lobos do teu peito 
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 Voltando a Larkosh e ao seu artigo “Portuguese past, still imperfect: revisiting Asia in  

luso-diasporic writing” pode dizer-se que ele serve de conclusão para este capítulo: Frank X. 

Gaspar integra, na sua visão poética, as contribuições dos vários textos místicos nas suas investidas 

pelo mundo espiritual. De um modo análogo à justaposição verificada do legado cultural português 

e americano na sua expressão criativa, Gaspar consegue uma conjunção de imagens simbólicas, 

oriundas das mais diversas orientações místicas, aceitando-lhes os paradoxos morais e contradições 

culturais no modo como vê as suas manifestações nas narrativas do dia-a-dia. Esta sua frase torna-se 

particularmente descritiva do meu ponto de vista: “What is the sacred word on the Street?”110. 

 As constantes marcas intertextuais, evocativas de textos sagrados em Frank X. Gaspar, vão 

no sentido de o poeta se fazer expressar criativamente quando se trata de temas tão abstratos e 

subjetivos como é o da sua própria espiritualidade. Não existe uma moral intrínseca a estas 

narrativas interpoladas pela mística religiosa; para Gaspar, é mais importante o diálogo entre as 

diferentes formas de o espírito conviver com a matéria.  

 Cabe ao tradutor aperceber-se das origens simbólicas no remapeamento de todos os textos 

sagrados envolvidos na produção poética de Frank X. Gaspar, bem como a identificação das zonas 

mitologicamente híbridas resultantes da justaposição desses textos. No processo tradutório, a 

consciencialização da sua influência irá obrigar a opções ao nível da forma e do conteúdo de modo 

a conservar o reconhecimento destas marcas intertextuais no texto de chegada. 

 

 A influência de memórias literárias 

 A presença de memórias literárias faz-se notar principalmente através de uma teia alusiva 

que Frank X. Gaspar vai expondo nos seus poemas e/ou como epígrafes dos seus livros e respetivos 

capítulos. Os marcadores intertextuais, contudo, não se fazem sentir sempre da mesma forma; 

enquanto uns se limitam simplesmente à menção de um nome (George Herbert em “George 

                                                
110 Frank X. Gaspar, Field Guide into the Heavens, 3 
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Herbert”), outros são mais difíceis de localizar, pois escondem-se atrás de um tema, de um título 

incompleto (Whitman em “When Lilacs”), de um verso (Milton em “Field Guide to the Heavens”), 

ou então transparecem, ao de leve, uma atitude poética algures já vista (Emerson em “Honokaa 

Town, Geckos Chirping, Deep Night, No Telescope”).  

 No discurso poético de Frank X. Gaspar predominam as alusões a obras e vultos da 

literatura internacional. Nas linhas seguintes, analisarei este tipo de referências subdividindo os 

sujeitos aludidos em épocas e correntes literárias, dando i) um panorama geral da influência destes 

na obra poética de Gaspar e ii) uma descrição das principais dificuldades de tradução (e respetivas 

soluções) que se colocam na interação entre texto, texto aludido e tradução. 

 

 Os poetas metafísicos e dimensão sensorial na poesia devota 

   

  Gaspar’s method of building images matches the holy with the ordinary; he  

  considers the heavens alongside the neighbor’s cat. Gaspar, in a sense, writes  

  contemporary metaphysical poetry. No one poem falls into abstraction, nor does it 

  stay within the confines of a  straightforward narrative. His poems see beyond the 

  scope of the world, while not neglecting the world itself.111 

 

 Foi no sentido pejorativo que o crítico setecentista Samuel Johnson cunhou o termo 

“metafísicos” para um grupo de poetas ingleses do século XVII. Entre eles encontravam-se os 

poetas John Donne (1572-1631) e George Herbert (1593-1633), que acabaram por se afirmar como 

os dois maiores representantes deste movimento poético lírico. Na visão de Johnson faltava, na 

produção poética deles, um espírito emotivo e um sentido de reflexão subjetiva, o que deturpava o 

                                                
111 (Dot Dannenberg, "What is the Sacred Word on the Street". Web. 

<http://frankgaspar.com/articles/dannenberg.html> 12 Mar. 2013) 
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objetivo último da poesia: o de envolver afetivamente o leitor. Hoje em dia, ao contrário do que se 

passou durante três séculos, este grupo de poetas é consagrado e visto como uma fonte de influência 

importante na literatura anglo-saxónica do século XX. Contrapondo-se ao sentimentalismo 

exagerado da corrente barroca que proliferava na Europa, a poesia dos metafísicos distinguia-se por 

uma racionalidade intelectual que não se se eximia de um discurso encriptado por justaposições de 

metáforas, alegorias e jogos de paradoxos e oxímoros. 

 Tanto Donne como Herbert vinham de famílias abastadas, tiveram um nível de educação 

muito superior à média da época em que viveram e estavam ligados, cada um à sua maneira, ao 

clero. Sob a influência do espírito iluminista e de descobertas científicas que se fazia sentir por toda 

a Europa, a sua produção poética era a expressão muito intelectualizada, mas também humanista, de 

uma espiritualidade humilde, na procura de uma relação individual com Deus, o Universo e a 

realidade secular. O espírito extremamente religioso da sua poesia, mais do que advir somente da 

sua devoção religiosa, era também o reflexo da experiência das suas vidas.112 

  O poema “The Collar”, de George Herbert, é o exemplo de um trabalho que expõe as 

mais sérias dúvidas e crises emocionais do sujeito poético em relação a Deus (o sujeito poético põe 

em causa a sua submissão a Ele, todavia aceita-a no final), deitando por terra a ideia geral que se 

formou de este tipo de poesia ser pouco aberta à emotividade. De fato, em George Herbert, Deus 

surge como o seu principal interlocutor e é nele que o poeta deposita as suas mágoas e momentos de 

fraqueza como clérigo: 

 

  I struck the board, and cry’d, No more. 

         I will abroad. 

  What? shall I ever sign and pine? 
                                                
112 “As with his most influential models, the parables of Jesus, Herbert’s illustrations of the central mysteries of 

God and his creation take the form of sharply observed but ‘plain’ stories drawn  from, and illuminated by, 
everyday experience. (Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Oxford: Clarendon Press, 
1994, 202) 
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  (...) 

  But as I rav’d and grew more fierce and wild 

        At every word 

  Me thoughts I heard one calling, Child! 

        And I reply’d, My Lord113 

 

 No poema “The Tree” (Field Guide, 9), de Frank X. Gaspar, assistimos também a um 

diálogo entre o sujeito poético e Deus que funciona como materialização do seu estado de espírito 

num sentimento misto de subserviência e oposição a Ele (a espiritualidade humilde, tal como ilustra 

também o exemplo supracitado). Talvez seja este um dos poemas de Frank X. Gaspar em que o 

conflito espiritual se revela de forma mais dramática; seja pela proximidade física com Deus 

(sugestionada pelo diálogo), seja porque, ao contrário de Adão na Bíblia, o sujeito poético obedece 

a Deus, acabando por mutilar a árvore do seu jardim e matar a sua descendência num acesso de 

raiva, por aceitar a sua condição de servo. 

 

  Then God said to me, stop 

  feeling sorry for yourself—isn't it 

  enough that I love you ? But I was 

  angry (..) 

  (...) 

  and then God told me to be humble, so I trellised 

  the sweet peas 

  (Gaspar, Field Guide, 9) 

 
                                                
113 George Herbert. The Complete English Poems. Ed. John Tobin. London, Camberwell, Toronto,New Delhi, 

Albany, Rosebank and New York:Penguin Group, 2004, 144. 
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 O caráter racional e demasiado intelectual com que a poesia dos metafísicos ingleses foi 

conotada, em oposição ao poeta da reflexão subjetiva114, é compreendido por Gaspar, assumindo 

esta diferença entre ele e George Herbert quando, no poema homónimo ao poeta inglês (Field 

Guide, 17), desenha um esquisso geométrico que ilustra esta relação: “(…) His mind runs 

perpendicular to my own (…)”. As linhas perpendiculares, representando, eventualmente, direções 

opostas em termos de expressão criativa, intersetam-se obrigatoriamente num ponto: este ponto 

materializa-se na alusão ao poema “Vanity”115 de Herbert, com a referência a Fleet Astronomer116 

pelo sujeito lírico e a sua vertente da exploração astronómica através da observação do céu noturno, 

que é partilhada por Gaspar como metáfora para a exploração espiritual, principalmente no livro A 

Field Guide to The Heavens. No entanto, Frank X. Gaspar reconhece também o caráter emotivo da 

poesia de Herbert e dá-lhe uma dimensão de beleza poética subjetiva que vai para além do 

pensamento intelectualizado: “George Herbert, whose / lines are too beautiful for the intellect, (...)” 

(“George Herbert”, Field Guide, 17) 

 

 A dimensão sensorial na poesia devota (iconografia e musicalidade) 

 No poema “George Herbert” (Field Guide, 17) o céu é o ponto de encontro entre o poeta 

metafísico e o sujeito lírico de Frank X. Gaspar. Todavia, e segundo a minha interpretação pessoal, 

esta reunião continua para além deste poema: em “Last Hymn to the Night” (Field Guide, 22), 

embora não haja a referência direta a George Herbert, como no exemplo anterior, a sua presença é 

sentida por efeitos sinestésicos e sensoriais, nomeadamente visuais e auditivos. A forma assimétrica 

e aparentemente aleatória das linhas, espalhadas pela página, faz lembrar um mapa labiríntico do 
                                                
114T.S. Elliot escreve: “Something happened to the mind of England between the time of Donne and Herbert and the 

time of Tennyson and Browning; it is the difference between the intellectual poet and the reflective poet.” 
 (T.S. Eliot in Ronald Carter & John Mcrae, The Routledge History of Literature in English – Britain and England, 

London and New York: Routledge, 1997, 107). 
115George Herbert. The Complete English Poems, 78. 
116A introdução de Fleet Astronomer, expressão transcrita do poema “Vanity”, de George Herbert, coloca o problema 

de ter que se proceder à tradução para português desta expressão. Contudo, foi criada uma nota de rodapé para 
esclarecer o leitor que esta expressão remete para o poeta metafísico inglês, transcrevendo-a na língua original, e 
acrescentando que nunca foi traduzida em português até à data.  
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céu estrelado, com zonas de mais concentração e outras mais vazias fazendo parecer galáxias e 

nebulosas. A forma tem uma componente icónica comparável a trabalhos como “Easter Wings”117, 

de George Herbert, na preocupação em justapor grafismo e texto para dar um nova dimensão 

simbólica ao discurso.  

 No que toca à tradução, a transferência da forma de “Last Hymn to the Night” de uma língua 

para outra já foi abordada anteriormente: falou-se na importância de conservar palavras e 

expressões em lugares significantes bem como na busca de manter a extensão dos versos para que o 

texto traduzido seja, igualmente, uma tradução da iconicidade procurada por Gaspar neste poema. 

Contudo, tomando consciência da influência de Herbert e Milton no poema “Last Hymn to the 

Night”, em específico, acumulam-se outras dificuldades de tradução àquelas atrás mencionadas de 

ordem mais genérica. Trata-se, por exemplo, de destacar certas palavras carregadas de valor 

simbólico no contexto discursivo dos dois poetas aludidos (neste caso provenientes da simbologia 

bíblica) mas, sobretudo, uma outra caraterística dos poetas metafísicos ingleses (sobretudo John 

Donne): o poder de atribuir uma musicalidade complexa à poesia, através da criação de ritmos 

internos e principalmente, em Gaspar, a recorrência à aliteração. Assim, a acrescentar à difícil tarefa 

de criar uma tradução mimética para português de “Last Hymn to the Night”, com todas as 

restrições que daí advêm, terão de ser pensadas formas de transferir a sua musicalidade para a 

tradução. A seguir, exemplificam-se algumas das opções tomadas de modo a manter, o mais 

possível, as marcas intertextuais, a sua musicalidade, e situações de ganho ou perda em relação ao 

texto de partida. Não será só o poema “Last Hymn to the Night” que estará sob escrutínio mas 

também outros, nomeadamente “The Tree” (Field Guide, 9) em que se notam resquícios da 

influência da poesia lírica metafísica. 

 

 

                                                
117 George Herbert. The Complete English Poems, 38. 
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“Last Hymn to the Night” (A Field Guide to the Heavens, 22) 

Let the city carry its restless percussions Aliteração: 
No original temos uma aliteração com os 
sons “y”, “ss” e “r” que procurei manter 
na tradução. A introdução do verbo 
“prosseguir” em ver de “continuar” teve 
que ver com a dimensão sonora que se 
quer preservar. 

Que a cidade prossiga as suas 
repercussões irrequietas, 

Let the urban possums raid the fruits of 
my lemon trees,/ 
let my driveway/ 
reflect the pumice shine of the moon. 

Aliteração: 
A escolha do verbo “pilhar” vem no 
sentido de manter a aliteração sentida com 
a repetição do “p” e “s” do original, em 
que na tradução se consegue a repetição de 
“p” e “lh”. 

que os gambás da cidade pilhem os frutos 
dos meus limoeiros,/ 
que a minha entrada 
reflita o brilho púmice da lua. 

Let the distant thrum of the refrigerator Onomatopeia: adaptação/mudança de 
imagem 
A preocupação foi privilegiar o efeito 
sonoro que a palavra há de ter no leitor e 
não a correspondência semântica. Assim, 
procedeu-se à adaptação de uma 
onomatopeia para uma palavra que, para 
além de ter origem onomatopaica, forma 
uma imagem do instrumento que provoca 
o som esperado. 

que o tambor distante do frigorífico 

(…) the sodium glow/ 
of streetlight striking halos in their 
branches, 

Modulação/Mudança de imagem 
A imagem do “halo” é importante porque 
remete para o imaginário devoto da poesia 
de George Herbert, embora não seja  
muito popular em português. O verbo “to 
strike” é de tradução difícil em português 
por originar diversas correspondências 
mas nenhuma delas verdadeiramente 
equivalente (“atacar”, “afligir”, “bater”, 
etc.). Através de uma modulação para o 
verbo “acender” foi possível, na minha 
opinião, fazer passar a força ilocutória do 
verso de partida. 

(…) o brilho sódico/ 
das luzes da rua acendendo-lhes halos nos 
ramos, 

 

“The Tree” (A Field Guide to the Heavens, 9) 

naming Utilização de palavras contidas em 
campos semânticos bíblicos ou ligados à 
igreja católica que aludam ao discurso 
dos poetas metafísicos 

nomear 

runners mensageiros 

will rise up elevar-se-á 

(to) hose Modulação/Explicitação  
Como não existe um correspondente em 
português do verbo “to hose”, que encerra 
em si mesmo o instrumento utilizado – a 
mangueira - foi necessário modalizar a 
mensagem em português substituindo “to 
hose” por um verbo e depois explicitando 
com o instrumento. A escolha do verbo 
lavar foi no sentido de recuperar o seu 
valor simbólico bíblico. 

lavar à mangueira 

cut and hack 
 
 

Evocação de som/aliteração 
O uso de dois verbos monossilábicos de 
origem onomatopaica provocam um efeito 
difícil de reproduzir em português, já que 
a morfologia deles na tradução em 
português não o permitem. 
Infelizmente são dois casos de perda de 

cortar e serrar 

Green and gray verde e cinza 
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efeito acústico que não se conseguiu 
recuperar, mesmo através de 
compensações noutros locais do texto. 

it will crack the sidewalk/ 
and rise up waving and whistling 

Aliteração 
Na escolha de palavras privilegiou-se a 
aliteração presente no original, mesmo que 
para isso a sua equivalência em termos 
semânticos se desviasse um pouco. 

vai estalar o passeio 
e elevar-se-á sacudindo e silvando 

 I/ 
attacked the saplings that had sprung up/ 
window-high and wrist-thick 

Aliteração e paralelismo: 
modulação/adaptação 
Neste caso existe uma marcação de ritmo 
interno que se processa através da 
introdução de uma aliteração reforçada por 
um paralelismo ao nível da sintaxe (o uso 
do hífen). Em português, este efeito não é 
conseguido com o nível de condensação 
do inglês, mas criou-se um estrutura 
sintática passível de estabelecer um 
paralelismo interno (a repetição do grau 
comparativo dos adjetivos alto e grosso) e 
também uma aliteração proveniente da 
adaptação de window para “porta”. Esta 
adaptação foi feita pelo simples motivo de 
não parecer que o conceito de janela seja 
estritamente necessário para o efeito que 
se quer recriar no texto. 

ataquei as rebentos que tinham brotado,/ 
tão altos como portas e tão grossos como 
punhos 

 

John Milton e o tratamento da luz 

 É com o céu noturno de John Milton que Frank X. Gaspar abre o volume Field Guide to the 

Heavens. São dois os versos citados por Gaspar, a partir da obra-prima Paradise Lost, que dão uma 

dimensão intemporal e mística ao que poderia ser uma comum visão noturna do céu citadino a partir 

de um vulgar jardim. Intemporal porque, com a alusão a Paradise Lost, o leitor é imediatamente 

transportado para os mitos dos primórdios da existência humana, que ainda continuam na nossa 

memória coletiva, e místico porque o imaginário de Milton contém uma mistura de personagens, 

que remetem tanto para a Bíblia como para a mitologia clássica118, criando assim extensões de uma 

espiritualidade pagã, um efeito também presente em Gaspar através da menção a figuras oriundas 

das mais diversas esferas da espiritualidade. 

 Ao contrário dos poetas que o antecederam uma geração, os metafísicos, a preocupação de 

                                                
118  “‘Lycidas’ blends elements of the pagan and the Christian, and intermixes gods and saints, nymphs and 

angels. It mirrors the contemporary idea of revealed Christianity as an enlightened extension of aspects of pagan 
spirituality by moving from a grieving and almost stoic acceptance of loss to an assertion of a sure and certain hope 
of the Christian Resurrection.” in Andrew Sanders. The Short Oxford History of English Literature. New York: 
Oxford University Press. 1994, 229. 
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Milton não era criar uma poesia devota, embora menções a elementos e a narrativas bíblicas sejam 

constantes. Aliás, Milton escreveu vários hinos e salmos segundo tradições cristãs, tal como os seus 

antecessores, mas viveu num período de maior descrédito da Igreja, o que lhe permitiu formar uma 

perspetiva pessoal acerca de algumas questões que envolviam a liberdade religiosa, para além da 

defesa do regime republicano (ideologicamente afastado do clero) e da liberalização do divórcio. 

Foi do casamento deste par improvável (homem vs divino) que nasce a sua obra de referência 

Paradise Lost: inspirado pelos grandes poemas épicos como a Ilíada, a Eneida e mesmo Os 

Lusíadas, Milton cria uma obra que, em vez de enaltecer um povo ou uma nação, opta por mostrar a 

desgraça da humanidade, fruto da sua incapacidade de conviver com a ordem divina. Esta é a obra 

que melhor confirma a visão cósmica do poeta inglês, convertendo as conturbações políticas e 

religiosas, pelas quais a Inglaterra passava, em grandes questões filosóficas que abrangem toda a 

humanidade. A meu ver, a introdução dos excertos de Paradise Lost em “Field Gide to the 

Heavens”, e os marcadores intertextuais alusivos a John Milton em geral, perspetivam uma visão 

universal, problematizando o destino da raça humana, condenada desde o início, justapondo assim o 

Mito e a realidade da existência da humanidade.  

 

 Alusões diretas 

 Sob o ponto de vista de tradução, Milton distingue-se de George Herbert, por exemplo, por 

haver um cânone já introduzido em Portugal, culminando com a mais recente versão de Paradise 

Lost, em português, pela editora Livros Cotovia119. Este volume, contudo, deixou de ser 

comercializado e, com isso, o público português deixou de ter mais uma oportunidade de estar em 

contacto com este poeta inglês. A tradução supracitada, todavia, serve de referência para a tradutora 

e servirá de base para retirar elementos necessários à integração de marcadores intertextuais no 

texto de chegada. O poema “A Field Guide to the Heavens” (Field Guide, 3), por exemplo, inclui 

                                                
119 John Milton, trad. Daniel Jonas. O Paraíso Perdido, Lisboa: Livros Cotovia. 2006. 
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três citações de John Milton, mais precisamente da sua obra emblemática Paradise Lost, que estão 

integradas no discurso do sujeito lírico de Gaspar. Assim, para traduzir este poema, pensou-se que o 

primeiro passo seria recorrer à referência de Paradise Lost que existe em português e procurar os 

versos correspondentes aos versos citados por Gaspar. Assim temos: 

Paradise Lost, John Milton Paraíso Perdido, trad. Daniel Jonas 

1) The towers of heaven are filled/ 
    With armed watch (…) 
 
2) Aloof the vulgar constellations thick 
 
3) Sing, heavenly muse 

Há torres no Céu cheias/ 
Com armas de vigília (…) 
 
À parte das gerais constelações 
 
Canta, celestial Musa 

“A Field Guide to the Heavens”, Frank X. Gaspar Tradução de “A Field Guide to the Heavens” 

1) Are not the towers of heaven filled with armed watch? 
 
2) Aloof the vulgar constellations thick 
 
3) Sing, heavenly muse 

Não estão as torres do céu cheias de armas de vigília? 
 
Espessa, à parte das gerais constelações 
 
Cantai, celestial Musa 

 

 No primeiro par de versos, a primeira diferença visível entre o poema de John Milton e a 

citação de Frank X. Gaspar é a modulação sintática que este lhe dá para a tornar numa pergunta 

retórica. A tradução que se propõe, naturalmente, acompanhará esta mudança; no entanto, surge 

logo uma dificuldade com a substituição verbal de are [=ser/estar] por “Há” [haver] feita na 

tradução de Jonas. No contexto da tradução da obra de Milton, esta opção é irrelevante, mas numa 

situação de um verso integrado num outro texto, penso que esta mudança de sentido faz diferença. 

Deste modo, para além da modulação da frase para uma interrogação, existe também a recuperação 

do verbo estar em Paradise Lost.  

 Na segunda citação, Gaspar é totalmente fiel ao verso de John Milton; contudo, na tradução 

de Daniel Jonas não consta o adjetivo correspondente a thick que, para a tradução do poema “A 

Field Guide to the Heavens”, é crucial. Desta maneira, a segunda citação foi traduzida a partir do 

verso original de Milton. Na minha opinião, é necessário frisar este ponto porque a tradução poderia 

ser completamente diferente tendo o conteúdo de Paradise Lost como pano de fundo, mas, no 

excerto que agora se analisa, este único verso é separado do seu contexto literário de partida.  



 

111 
 

 O terceiro caso apresenta-se como o menos problemático; todavia, a tradução proposta para 

o poema de Gaspar diverge da tradução de Jonas na pessoa do tempo verbal – Jonas utiliza a 

segunda do singular no imperativo (“canta”) e eu sugiro a segunda do plural no imperativo 

(“cantai”). Isto tem que ver com a tentativa de dar referências de uma época literária específica ao 

leitor, fazendo corresponder a memória literária do autor à do público luso. Esta solução já foi 

ilustrada no início deste capítulo, tendo o poema “I Can See the Lapis Lazuli” (Late Rapturous, 33) 

como exemplo, e, por razões de coerência, adotei-a também para este poema. Relembrando a 

estratégia, trata-se de dar um sabor camoniano ao poema de Frank X. Gaspar inspirado em Milton 

(praticamente coetâneo de Luís de Camões e influenciado pelo trabalho épico Os Lusíadas), tendo 

em conta que o próprio poeta luso-americano integrou palavras de pouco uso no inglês moderno 

corrente como verily – um arcaísmo - e lament – palavra de origem latina. A solução que, para mim, 

pareceu mais equilibrada foi precisamente a colocação dos imperativos na segunda pessoa do plural, 

aproximando-se da forma de tratamento mais popular na escrita camoniana (vós). Sendo que a 

língua inglesa é dúbia em relação a formas de tratamento quando traduzida para línguas românicas, 

muitas vezes a escolha destas formas de tratamento é feita pelo tradutor conforme a sua 

sensibilidade, a proximidade afetiva ou estilo que este quer dar ao texto traduzido. Por este motivo, 

esta opção de tradução não implica alterações de sentido no texto de chegada, opera apenas ao nível 

do aspeto. 

 

Listen to all the stars with names as old as Mesopotamia: Escutai as estrelas todas com nomes tão antigos como 
Mesopotâmia 

Listen: Dschubba, Antares, Acrab. Escutai: Dschubba, Antares, Acrab. 

Eat every fruit, sleep soundly: Comei todos os frutos, dormi 
profundamente: 

 

 Neste ponto, vale a pena fazer uma ressalva: da antologia apresentada, são três os poemas 

que remetem, de modo claro, para John Milton a um nível intertextual: “A Field Guide to the 
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Heavens” (Field Guide, 3), “Last Hymn to the Night” (idem, 22) e “I Can See the Lapis Lazuli” 

(Late Rapturous, 33). No primeiro e no último adotou-se o processo de tradução que se acabou de 

resumir, tornando a linguagem num ponto de convergência de dois pólos de memórias literárias: a 

do autor – norte-americana – e a do recetor da tradução – portuguesa. Em “Last Hymn to the 

Night”, contudo, tal não ocorreu. Isto deve-se, maioritariamente, a duas razões: a primeira é que, na 

minha opinião, a nível intertextual os marcadores alusivos à Bíblia, na sintaxe acima de tudo, 

sobrepõem-se aos de Milton. Ao contrário dos outros dois poemas que contêm pistas de uma 

linguagem maneirista (as interjeições, arcaísmos e termos fora de uso) que podem ser exploradas 

pelo tradutor, “Last Hymn to the Night” deverá ser analisado num contexto bíblico. A segunda 

razão prende-se com a natureza da alusão a John Milton. Se em “A Field Guide to the Heavens” e “I 

Can See the Lapis Lazuli”, o poeta inglês e a sua obra aparecem integrados no texto, justapondo 

elementos estilítico-textuais aos de Gaspar, em “Last Hymn to the Night”, Milton surge na epígrafe; 

é uma condição que influencia, obviamente, a leitura do poema, contudo está fora dele. Esta 

epígrafe (divinest Melancholy) inscreve-se no poema “Il Penseroso”120, que não é mais do que um 

elogio ao sentimento de melancolia e de introspeção meditativa. Aqui, o poeta britânico parece 

fazer quase questão de transmitir a necessidade de convocar este estado de espírito para a expressão 

da sua voz poética. “Il Penseroso”, contudo, é apenas um elemento de um par poético formado pelo 

poema gémeo “L'Allegro”121: semelhantes na forma e na estrutura, completam-se na sua diferença, 

evocando sentimentos e modos de ver a vida contraditórios - melancolia vs alegria – representados 

pelas suas personificações femininas Melancolia e Eufrosina (Mirth em inglês). Com esta 

associação de opostos, Milton mostra que não existe qualquer tipo de hierarquia nem subordinação 

entre os dois estados emocionais, encontrando consolo e prazer em cada um deles: 

  

                                                
120 John Milton, The Complete Poetry and Essencial Prose of John Milton. Ed. William Kerrigan, John Rumrich, 

Stephen M. Fallon. New York: The Modern Library, 2007, 46. 
121 John Milton, The Complete Poetry and Essencial Prose of John Milton, 41. 
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  These pleasures Melancholy give, 

  And I with thee will choose to live. 

  (“Il Penseroso”) 

 

  vs 

 

  These delights if thou canst give, 

  Mirth, with thee I mean to live. 

  (“L'Allegro”) 

 

 A evocação da Melancolia, por parte de Frank X. Gaspar, no poema “Last Hymn to the 

Night”, desequilibra a balança emocional deixando adivinhar um estado de espírito que tende 

irreversivelmente para a melancolia e para uma visão contemplativa e introspetiva da realidade que 

o envolve. O crescendo que parte de algo muito particular, e quase cómico, como o saque dos 

gambás aos limoeiros, e que termina com grandes emoções universais como a esperança e o amor 

(“[...] for like you, I'm moving  beyond / love and hope”), tem algo de miltoniano, no sentido em 

que existe um percurso do olhar do autor em relação ao mundo que passa por um progressivo 

afastamento das coisas pequenas até às questões fundamentais da vida humana. 

 

 O tratamento da luz 

 Outro aspeto que, do meu ponto de vista, vale a pena evocar é a presença constante e o 

tratamento da luz na obra poética dos autores em análise. Tanto Milton como Frank X. Gaspar 

expressam uma infinidade de tons e intensidades luminosas na sua poesia através do recurso a um 

vastíssimo campo semântico relacionado com a luz. Para ambos, a luz toma proporções bíblicas que 

se devem ter em conta na tradução, em especial a dicotomia light/darkness. Em toda a obra 
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Paradise Lost, Milton serve-se da luz (e da ausência dela) para caraterizar opostos e assim criar 

uma fronteira sensorial entre o bem e o mal. O Céu, Deus e as figuras celestes são elementos 

luminosos e radiantes, associando-se, em termos semânticos, a qualidades como a harmonia, a graça 

e a paz. O Inferno e Satanás, por outro lado, materializam-se sempre através de vocábulos 

relacionados com a escuridão e a ausência de luz, sendo conotados com a corrupção, o caos e a 

perdição da alma.  

 

  Angels ascending and descending, bands 

  of Gurdians bright (...) 

  (Paradise Lost, 3. 511) 

   vs 

  (...) This deep world 

  of darkness do we dread?” 

  (Paradise Lost, 2. 262) 

 

 Frank X. Gaspar apercebe-se destas oposições e, tal como se viu na ligação contrastiva dos 

poemas “Il Penseroso” e “L'Allegro”, elas existem para demonstrar que um lado só existe perante a 

existência do outro - as duas partes acabam por fazer parte de uma mesma realidade: 

 

  Milton, poking under those eaves, feeling his way around the  

  contours of heaven—and hell, too, because they need each other so much,  

  (…)  

  When we cried for more light122, 

                                                
122Este verso pode ser tido como um marcador intertextual referente a Goethe, que nos seus últimos momentos de vida 

terá suplicado por mais luz (“Mehr Licht!”). Durante a sua vida, Goethe foi um aficionado pela luz e pelos seus 
efeitos no homem tanto fisica como metaforicamente. 
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  what were we calling for, and to whom? Here, now, all angels are dark 

  and beautiful, (...) 

  (Late Rapturous, 33) 

 

 Seguem-se algumas estratégias de tradução para manter a incidência da luz e os contrastes 

ou outros efeitos associados. 

 

under that bright table 
(Holyoke, 5) 

Tradução literal 
A tradução por “luzidia” em vez de 
“brilhante” teve que ver com a criação de 
um efeito aliterativo com o som “z” entre 
as palavras “mesa” e “luzidia” 

mesa luzidia 

telling lightly the rose of all her knowing 
(Holyoke, 7) 

Luz metafórica 
Incluí este exemplo porque, na minha 
opinião, o elemento polissémico light pode 
também remeter para uma revelação 
espiritual. Penso que o autor poderia ter 
considerado outros adjetivos, mas, na obra 
de Frank X. Gaspar, a luz também é 
metafórica. 

dizendo ao de leve o rosário de toda a sua 
sabedoria 

 
 

 

our faces/  
flushing with light when it rises up 
(Holyoke, 26) 

Transposição 
Passagem do verbo para adjetivo 

as nossas faces/  
coradas com a luz quando se eleva. 

the sunlight/  
blazing white 
(Holyoke, 27) 

Alteração da ordem sintática da oração  
Em português, substantivos não servem de 
adjetivos tal como no inglês. Perdendo a 
economia de palavras, foi necessário 
alterar a ordem dos elementos na oração e 
adequar a dupla adjetivação a uma 
estrutura gramatical familiar no português. 

a luz/ 
branca e incandescente do sol 

I'd find a bar at first graying 
(Holyoke, 33) 

Explicitação 
Esta expressão não se encontra na língua 
portuguesa. O próprio efeito visual da cor 
cinza não corresponde à forma como a 
cultura portuguesa vê a nascer do dia 
(talvez mais o rosa ou amarelos). 
Considero, contudo, que a dimensão 
icónica e cromática da poesia de Frank X. 
Gaspar é demasiado importante e se 
sobrepõe a adaptações metalinguísticas 
como “o primeiro raiar da aurora”. Assim, 
a tradução é literal, embora pense que em 
português necessite de uma explicitação 
através da palavra “aurora”. 

encontrar um aluvião ao primeiro cinza 
da aurora 

But here the light lies differently 
(Holyoke, 44) 

Tradução literal 
Personificação 

mas aqui a luz repousa de maneira 
diferente 
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light/ 
lodging in yellow reeds 
(Holyoke, 50) 

Tradução literal 
Personificação 

luz/ 
abrigada em caniçais amarelos 

light spilled through like water 
(Holyoke, 59) 

Bíblico/Sinestesia 
Os conceitos de luz e água, ambos de um 
simbolismo muito marcado na Bíblia, 
misturam-se. 

luz derramou por elas como água 

she breaks the daylight apart 
(Holyoke, 71) 

Modulação 
Na minha opinião, a tradução de break 
apart por “quebrar” ou “partir” ficava 
aquém da imagem de luz em fragmentos 
dispersos que nos fica do texto de partida. 
Assim tomou-se a iniciativa de traduzir 
pelo verbo “estilhaçar”, atribuindo os 
atributos do vidro (brilho e transparência) 
ao efeito visual, bem como auditivo 
devido ao ser caráter onomatopaico. 

Estilhaça a luz do dia, 

The sunlight/  
showing through to the small dark hand 
(Holyoke, 71) 

Modulação/expllicitação 
A língua inglesa permite dar a entender 
direções e sentidos de trajetória com uma 
economia surpreendente de palavras. Em 
português, tal como noutras línguas 
românicas, nestes casos é necessário 
modalizar a expressão explicitando o lugar 
dos objetos no espaço e a direção do 
movimento. 

luz do sol 
espreita pela sua pequena e escura mão 

travel/  
beyond these fingers of light and dakness 
(Holyoke, 75) 

Personificação/Bíblico Viajar/ 
para além destes dedos de luz e trevas 

not a gleam of light in them 
(Mass, 3) 

Adaptação 
Em português, a tradução literal, (“brilho 
de luz”) seria redundante. Como se está a 
falar do olhar, adaptou-se a expressão 
“brilho no olhar” para a tradução deste 
excerto. 

Sem o mais pequeno brilho 

cold light 
(Mass, 4) 

Paradoxo/tradução literal Fria luz 

the light/  
swelling from the flowers 
(Mass, 9) 

Modulação/ Personificação 
A tradução literal “inchava”, na minha 
opinião, não tem o mesmo poder 
ilocutório do original. Para isso, a opção 
recaiu em “brotar” um verbo que, neste 
caso evoca uma imagem mais fiel ao texto 
de partida e ao mesmo tempo pertence ao 
campo semântico da botânica, explorado 
ao de leve no poema em causa. 

a luz 
brotava das flores 

shifting darkness 
(Mass, 35) 

Tradução literal (Bíblico) trevas cambiantes 

shining forth 
(Field Guide, 3) 

Modulação 
Tal como num exemplo atrás descrito, a 
impossibilidade de fazer passar direções 
com uma economia de palavras tão grande 
implica proceder a modalizações para dar 
o sentido de espaço e a posição do objeto 
em relação a ele. 

Brilham na dianteira 

they are ablaze 
(idem) 

Transposição 
adjetivo >> verbo 

incendeiam 

eyes of darkness 
(idem) 

Tradução segundo contexto bíblico 
Personificação/bíblico 

olhos das trevas 
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light bouncing from shadow to shadow 
(Field Guide, 10) 

Tradução literal 
Personificação 

luz a saltitar de sombra em sombra 

steep dark of morning 
(Field Guide, 17) 

Tradução literal 
Contradição 

íngreme escuridão da manhã 

shimmering at the edge 
(Field Guide, 18) 

Tradução literal Brilhando na orla 

pumice shine 
(Field Guide, 22) 

Tradução literal Brilho púmice 

sodium glow 
(Field Guide, 22) 

Tradução literal Brilho sódico 

streetlight striking halos 
(Field Guide, 22) 

Tradução literal  os lampiões acendendo-lhes halos 

they glitter at our feet 
(Field Guide, 41) 

Tradução literal luzem aos nossos pés 

the/  
light has taken a whole new slant 
(Blossoms, 51) 

Modulação 
Mudança da voz passiva para a voz ativa 

a luz que se inclinou de uma forma 
completamente nova 

 

 Analisando o quadro acima, vemos que muitas das dificuldades de tradução têm que ver 

com a transferência de direções e sentidos de uma língua para a outra; tendo em conta que esses 

procedimentos requerem modulações e transposições tendentes para o alongamento, este processo 

pode vir a criar problemas na extensão dos versos desejada. A colocação de algumas colunas com a 

descrição “Tradução literal” serve para demonstrar que, na língua inglesa, o campo semântico 

ligado à luz e ao brilho é bem mais extenso do que no português. Isto pode gerar, no texto 

traduzido, algumas repetições, falhas na transferência exata da qualidade da luz expressa no texto de 

partida bem como a necessidade de, por vezes, ter de qualificar essa luz acrescentando adjetivos, 

alterações de ritmo e outros efeitos indesejados. 
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 O transcendentalismo de Emerson transposto para a realidade portuguesa 

 e o eu universal de Whitman como expressão da memória em  Frank X. Gaspar 

 

  O demónio existe. É grande escultor da Realidade. Deus é o grande poeta da verdade. 

  A Realidade é uma estátua. A verdade uma canção.123 

 

 De uma maneira geral, pode dizer-se que tanto Emerson como Whitman, cada um à sua 

maneira, assumiram um papel central no que se refere à construção de uma literatura 

verdadeiramente caraterística dos EUA. Filtrando o espírito romântico vindo da Europa, o 

transcendentalismo, com Emerson como porta-voz, vem declarar a independência literária124 de 

uma nação, também ela em fase de construção, após a sua recém independência. Os 

transcendentalistas, desenvolvendo uma filosofia organicista, criaram uma nova tendência, 

intimamente ligada à América nascente bem como alicerçada na celebração de uma leitura pessoal 

da natureza, no poder da imaginação e na crença da alma como espírito iluminado pelo divino a 

partir da observação e da experiência natural, valência proclamada na independência dos EUA.  

 Em Frank X. Gaspar patenteia-se também a necessidade de renascimento espiritual na 

maneira como o sujeito poético encontra a redenção espiritual no que o rodeia; revelam-se marcas 

desta perspetiva de renovação espiritual no modo como o sujeito lírico (ou a alma dele) se relaciona 

com as suas memórias e o seu mundo: “[The Poet] conforms things to his thoughts”125 

 A arquitetura natural da visão romântica transcendentalista é bela, resultante de uma 

imaginação poética sublime e transformadora e é nela que o estado de alma do poeta se reflete: 

                                                
123 Teixeira de Pascoaes, O Pobre Tolo. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, 122. 
124 Veja-se “The start [of the period of the American Renaissance] is less precise, but Emerson's Nature (1836), 

with its repudiation of the past and the “retrospective age” and the assertion of a new version (…) will serve, 
followed by his oration “The American Scholar” of the following year, for many, then and now, the nation's true 
declaration of literary independence.” in Richard Ruland, e Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism: a 
history of American literature. USA: Penguin Group Penguin Books USA Inc. 1991, 104-107. 

125 Emerson, W. in Fieldson, C. Symbolism and American Literature. Chicago: The University of Chicago Press. 
1953, 121 



 

119 
 

 

  But if a man would be alone, let him look at the stars. The rays that come from those 

  heavenly worlds, will separate between him and what he touches. One might think 

  the atmosphere was made transparent with this design, to give man, in the heavenly 

  bodies, the perpetual presence of the sublime. Seen in the streets of cities, how great 

  they are! If the stars should appear one night in a thousand years, how would men 

  believe and adore; and preserve for many generations the remembrance of the city of 

  God which had been shown! But every night comes out these envoys of beauty, and 

  light the universe with their admonishing smile.126 

 

 A este excerto podem contrapor-se alguns versos do poema de Gaspar “Honokaa Town, 

Geckos Chirping, Deep Night, No Telescope” (Field Guide, 41), encontrando-se paralelismos no 

que toca à relação individual entre o eu lírico e o universo, a natureza e a sua própria voz poética: 

 

  Well, certainly the poetry of Earth is not dead, and I am 

  still wandering companionless among the stars—I am still 

  appareled in celestial light 

  (…) 

  I am taking stock of what I love. 

  I am driven to the simple declarative. I am watching 

  Cassiopeia with her heirloom clusters and Andromeda 

  with her blurry jewel, how they take truth and scatter it 

  on the sea of photons, how they are mindless of any such  

  thing as beauty. 
                                                
126 Waldo Emerson, “Nature”, The Essencial Writings of Ralph Waldo Emerson. USA: Classic Books 

International, 2010, 5. 
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  (…) 

  They [The stars] have  

  a language of their own, though they keep their poems 

  filed away in their most secret places. 

  (...) 

  

 Palavras como poetry, light, love, beauty, language formam no seu conjunto uma autêntica 

alusão a Emerson; não propriamente à sua poesia, mas às ideias de uma série de ensaios, 

nomeadamente “Nature” e “The Poet”. Do meu ponto de vista, a tradução de “Honokaa Town, 

Geckos Chirping, Deep Night, no Telescope” (Field Guide, 41) é apenas possível tendo em mente o 

sentido da paisagem emersoniana e a sua relação simbólica com a voz do poeta. 

 Considerando a produção poética de Gaspar no seu todo, persiste este paralelismo entre o 

meio natural e o estado de espírito do poeta – veja-se as paisagens gélidas de neve em poemas de 

infância (“The Harbor in Winter” e “Ice Harvest” (The Holyoke, 5 e 49) e a envolvência 

contrastante do seco e escaldante deserto no mais recente volume Late Rapturous (“Black Notebook 

#7 Deert Queen Motel”, por exemplo, ou “June/July—Eleven Black Notebooks”). 

 Como já foi mencionado, Emerson e o pensamento transcendentalista não surgem no 

discurso de Frank X. Gaspar através de marcas intertextuais tão claras como é o caso de John 

Milton ou George Herbert. É uma linha de pensamento subjacente ao texto, que se vai revelando 

com a leitura sucessiva e atenta dos poemas de Gaspar. Mais do que algo a ser notado pelo leitor, é 

uma filosofia literária de que o tradutor terá de estar imbuído para compreender alguns dos 

mecanismos criativos e estilístico-textuais do poeta. Assim sendo, a maior dificuldade de tradução 

que se põe, neste caso, é encontrar um movimento literário, no sistema português, que possa ter 

pontos de contacto com o transcendentalismo norte-americano, para assim se conseguir criar um 

certa empatia com o leitor português. Tendo em conta a estreita relação deste movimento literário e 
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o próprio sentido de nacionalidade norte-americana, esta tarefa parece particularmente difícil: se a 

relação encontrada entre Milton e Camões se alicerçava no movimento humanista e no interesse 

pela epopeia, aqui não é esse o caso.  

 Olhando para o panorama literário português desde o princípio do século XX, deparamo-nos 

com Teixeira de Pascoaes e o movimento panteísta que, de um modo análogo ao 

transcendentalismo, pressupõe a integração do divino (Deus) e o Homem numa mesma unidade que 

é o universo: 

 

  (…) para [Pascoaes] haveria uma evolução através de todos os seres, haveria uma 

  ordenação hierárquica que descia de Deus à matéria. A natureza seria, assim, o  

  Espírito espraiado de diversos modos e encarnado nos corpos de diferentes maneiras, 

  como a Alegria, o Amor e outros sentimentos que advêm todos da Origem ou ponto 

  ideal. 

   Mas, o panteísmo evolucionista pascoalino, a participação de Deus nos seres, 

  a divisão de Divindade pressupõe o regresso à Unidade.127 

 

Como refere Maria de Castro Soares no excerto supracitado, a Natureza é ao mesmo tempo origem 

e manifestação do espírito e materialização do divino, o que estabelece um ponto comum entre o 

romântico metafísico dos EUA e o panteísmo de Pascoaes. Esta Natureza, contudo, não tem uma 

dimensão simbólica nacional semelhante à dos EUA. A vertente nacionalista portuguesa é 

enaltecida essencialmente através dos mitos históricos ligados aos descobrimentos, dentro das 

linhas do movimento literário do Saudosismo e da Renascença Portuguesa. Como já vimos, no 

capítulo anterior, em Frank X. Gaspar, o misticismo saudosista patenteia-se, sobretudo, através da 

                                                
127 Maria Luísa de Castro Soares, Profetismo e Espiritualidade de Camões a Pascoaes. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2007, 280 
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menção às histórias dos velhos e da recuperação de memórias ancestrais que evocam a nostalgia 

típica portuguesa, levada ao expoente máximo que é a Saudade.  

 Perante este pano de fundo, clarificaram-se algumas dúvidas quanto à tradução de 

expressões como longing (“Winter Berries”, Mass, 12) por “saudade”, com a consciência de que ao 

incluir o termo na tradução se estaria a “aportuguesar” uma emoção que, no texto de partida, não 

teria o significado específico de “saudade” nem toda a dimensão sociocultural específica da cultura 

portuguesa que ela encerra. Em ambos os movimentos – o transcendentalista de Emerson e 

Whitman e o panteísmo de Pascoaes, aliado ao seu Saudosismo – existe uma visão cosmológica do 

mundo e dos seus elementos; não devemos, porém, esquecer que, enquanto o enaltecimento 

nacional dos EUA é projetado no presente e no futuro (através da variedade e extensão dos EUA), o 

de Portugal projeta-se no passado, através da saga marítima dos Descobrimentos que mais tarde 

Camões espiritualizou (Maria Luísa de Castro Soares, Profetismo e Espiritualidade,184). 

 Whitman foi o grande poeta norte-americano que cantou o sonho trancendencialista de 

Emerson. A produção de Whitman traduz-se num autêntico cântico à miríade populacional e 

paisagista, constituindo um estilo poético revolucionário até à data, tanto na forma como no 

conteúdo.  

 A forma, em Whitman, exacerba toda uma liberdade poética e criativa inspirada pela 

expansão e potencialidade dos EUA e materializa-se no verso livre, um verso sem métrica e sem 

esquemas de rimas, que se vai moldando com a introdução acumulativa de conteúdos semânticos. 

Esta necessidade de uma escrita sem restrições é também partilhada por Frank X. Gaspar, onde já se 

viu, no capítulo dedicado à tradução da forma, a supremacia do verso livre que se molda conforme 

influências intertextuais e a distribuição de conteúdos semânticos. 

 Em termos de conteúdo, o poema “When Lilacs” (Field Guide, 67) de Frank X. Gaspar é o 

que melhor serve de homenagem a Whitman. Ele cruza-se, ao nível da intertextualidade, com uma 

das suas obras-primas - “When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd” (Leaves of Grass, 383) – 
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através da alusão criada pela transcrição parcial do título e, de uma forma um pouco mais 

subliminar, pelo valor simbólico da flor do lilás. Tanto na obra aludida como no poema de Frank X. 

Gaspar, o lilás representa a vida, a alegria do eterno retorno da primavera, mas também a 

implicação da perda e da morte. Ao apropriar-se de parte do título do poema aludido, Frank X. 

Gaspar apropria-se igualmente da sua simbologia; o tema da morte, embora não sendo mencionado 

em Frank X. Gaspar, fica latente pela dimensão simbólica dos lilases trazida pelo eco de Whitman.  

 Repetindo o processo de tradução das citações provenientes de Paradise Lost, no poema “A 

Field Guide to the Heavens” (Field Guide, 3), o primeiro passo a ter em conta para a tradução do 

calque parcial do título “When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd” foi verificar a existência de 

uma tradução em português do volume Leaves of Grass, de Whitman, onde se insere o poema 

supracitado. A resposta estava na tradução, de Maria de Lourdes Guimarães, cujo título é Folhas de 

Erva128. Sendo uma tradução recente e de qualidade reconhecida (prémio de Tradução do Pen Club 

2002), pareceu um ponto de partida sólido para a sua comparação com texto de partida de Whitman 

em inglês: 

 

Tíulo da versão original de Walt Whitman Título da versão traduzida por Maria de Lourdes Guimarães 

When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd A Última Vez que os Lilases Floriram no Jardim Junto da Porta 
 

Analisando a tradução de Maria de Lourdes Guimarães em comparação com o texto de Whitman, 

observa-se: i) uma troca na ordem sintática na frase (“última” aparece no início enquanto no título 

de partida é a terceira palavra) e ii) a tradução de Dooryard, que por não ter um correspondente em 

português, é adaptada para uma expressão mais longa e explicativa (“Jardim Junto da Porta”). À 

partida, esta última expressão é irrelevante para a tradução de “When Lilacs”, pois não consta no 

título, mas a alteração da ordem dos elementos sintáticos poderá causar algumas questões que se 

prendem com a relevância e formas de interpretação. 

                                                
128 Walt Whitman, Folhas de Erva. Trad. Maria de Lourdes Guimarães. Lisboa: Relógio d'Água Editores, 2010. 
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 Pode ler-se esta transcrição parcial como uma forma de aceder à memória do leitor, 

funcionando as duas palavras inicias como pistas de reconhecimento do poema original de 

Whitman criando uma espécie de efeito dejá-vu. Desta forma, a componente semântica é pouco 

relevante e interessa mais a colocação de palavras-chave que ajudem ao reconhecimento do texto de 

partida; a escolha das duas primeiras palavras na frase teriam assim o único propósito de fazer o 

leitor completar o título através da sua memória literária.  

 A nova posição do termo “última” no início do título na tradução portuguesa, levou-me a 

pensar na hipótese de o incluir assumindo valoração da memória sintática da tradução portuguesa. 

Nesse sentido, a minha proposta de tradução recai para - “A Última Vez que os Lilases” em lugar 

de uma hipótese de maior literalidade semântica como “Quando Lilases”. Na minha perspetiva, a 

intenção do poeta é aludir ao poema de Whitman para recuperar o valor simbólico da flor do lilás, 

trazendo apenas ecos de Whitman ao poema em causa. A introdução de “última” no título traduzido 

de Gaspar tem alguma pertinência: para além de ser fiel ao título que funciona como referência para 

o público português, traz uma dimensão nostálgica que vai ao encontro da perspetiva poética de 

Teixeira de Pascoaes de que se falou há pouco. 

 É impossível falar em Walt Whitman, no contexto deste ensaio, sem evocar o tema da  

auto-representação, bem como as suas manifestações, quando se compara a sua obra poética à de 

Frank X. Gaspar. Do lado de Whitman, “Song of Myself” (Leaves of Grass, 52) é provavelmente o 

poema em que este tema mais sobressai. O eu lírico é o resultado de fragmentos representativos de 

outros, que por sua vez se formam através de relações de empatia entre eles e o sujeito lírico. O I, 

em “Song of Myself”, engloba o escravo, a mulher, o noivo, entre outros; o poeta é todas estas 

pessoas e muitas mais sem, no entanto, deixar de ser ele próprio. É uma visão da individualidade 

que engloba a coletividade, um I universal. Esta visão de uma identidade representativa do sujeito 

lírico surge pelo lado transcendentalista que carateriza Whitman como poeta: o I, especialmente em 

“Song of Myself” , não se refere a um sujeito lírico de natureza puramente autobiográfica, mas sim 
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a uma entidade de dimensão cosmológica, que ultrapassa as barreiras do género (por um lado 

identifica-se com uma mulher e por outro com a figura do noivo, por exemplo) e mesmo as da 

morte: “I pass death with the dying and birth with the new-wash'd/ babe, and am not contain'd 

between my hat and boots, (...)129”   

 Apesar de na poesia de Frank X. Gaspar haver, por contraste a Whitman, um sujeito poético 

mais intimamente autobiográfico, a sua construção auto-representativa não deixa de assentar, 

igualmente, em imagens projetadas de outras pessoas; neste caso pessoas ligadas às suas memórias 

de vida e ao seu passado ancestral açoriano. O poema “The Harbour in Winter” (The Holyoke, 5), 

por exemplo, é totalmente construído à volta das histórias contadas pela fértil imaginação (ou 

sonho) da mãe do sujeito poético. Ele conta-as tão vividamente como se fosse abarcando, desta 

maneira, as recordações da mãe na sua própria construção de identidade. No seu último livro, Late 

Rapturous, existe claramente a procura de uma voz poética que afasta lentamente o sujeito poético 

das memórias de vida e se deixa abrir para um sujeito poético universal, que tal como o de 

Whitman, vence até a própria morte: “Was it death he fell out of then, that long nothing before life,  

(...)” (Late Rapturous, 66). 

 Onde Gaspar e Whitman mais se alinham, todavia, é no uso do you. Este you sugere 

inequivocamente a participação do leitor e é, também, numa relação simétrica com o I, uma 

entidade de dimensão representativa que pode abarcar igualmente leitor, sujeito lírico e a 

humanidade em geral. Em History of American Literature, Richard Gray, falando especificamente 

de Walt Whitman, resume perfeitamente os efeitos, a simbologia e o significado que a introdução 

deste you representa para o poeta de “Song of Myself”: 

 

  An intimate contact between the ‘I’ and ‘you’ of the poem, the abolition of gaps 

  temporal, spatial and cultural between poet and audience, an encounter between 

                                                
129 Walt Whitman. Leaves of Grass, USA: University of Harvard. 1897, 29 
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  author and reader through the filmy gauze of language (…). 

 

  (...) the dilemma of people shut up in the solitude of their own hearts seems to be 

  temporarily forgotten, or rather transcended, because the poem itself has become an 

  act of communion. 

 

  Whitman, then, attempts to solve the problems of isolation and audience confronting 

  the American poet, and the debate between individualism and community 

  endemic in American literature and culture, by turning his poem into a gesture of 

  relationship, a bridge between ‘I’ and ‘you’.130 

 

 Esta unidade do you, através da sua multiplicação, que se vê em Whitman, estende-se 

igualmente à obra poética de Frank X. Gaspar, tendo neste último essencialmente que ver com a 

memória como forma de expressão criativa. Muitas vezes o que sucede são diálogos entre o eu 

presente (do momento da escrita) e o eu passado (o eu vivido); em termos textuais, este fenómeno 

patenteia-se quando autor transita do pronome pessoal I para para a segunda pessoa you 

(especialmente) ou terceira he/they, quando é claro que fala de si próprio. Este foi, sem dúvida, um 

dos aspetos que mais dificuldades de tradução despertou, devido às diferentes manifestações e 

construções de formas de tratamento entre a língua inglesa e portuguesa. 

 

Possibilidades de tradução de you em português 

 
 
you 

Tu (2ª pessoa singular) 
Nós (1ª pessoa plural) 
Vós (2ª pessoa plural) 
Sujeito indefinido/impessoal (se apassivante) 

 

                                                
130 Richard Gray, A History of American Literature, 236 
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 A correspondência do you em Frank X. Gaspar para as diversas opções em português , no 

meu entender, deve ser ponderada poema a poema, ou mesmo verso a verso, tendo em conta o nível 

de aproximação/distância que se quer transmitir entre o sujeito lírico e o leitor, que normalmente se 

engloba neste you. Mais do que apenas decidir entre as várias possibilidades de tradução do you, 

existem também progressões dramáticas no texto que passam pela alteração/evolução de formas de 

tratamento, que se referem ao sujeito lírico quando fala dele próprio, devendo refletir-se na 

tradução. Em seguida, serão expostos exemplos de poemas onde a tradutora se viu confrontada com 

este tipo de situações: 

 

“The Old Country” (The Holyoke, 55) 

My mother would never sweep at night,/ 
would never let us sweep. 

we >> nós A minha mãe nunca varria à noite,/ 
nunca nos deixava varrer. 

You learn someday to lie/ 
with your head pressed down, 

you >> tu 
(no meu entender, reflete a passagem do 

mundo material para o espiritual e 
introspetivo) 

Um dia vais aprender a deitares-te/ 
com a cabeça contra o soalho, 

The voices of the dead/ 
are never what you expect, 

you >> nós 
(afastamento para uma  

situação mais geral) 

As vozes dos mortos/ 
nunca são o que esperamos, 

And this old country is any place/ 
we have to leave. The voices/ 
calling us back are dust 

we >> nós E esta velha terra é todo o sítio/ 
que temos de deixar. As vozes/ 
que nos chamam de volta são pó 

I have traveled to the far edge/ 
of a country now 

I >> eu Viajei então para o mais distante/ 
extremo de um país 

 

“Offering” (Mass, 55) 

From one hill you can sight along/ 
the marble headstones 

you >> impessoal De uma colina pode-se avistar ao longo/ 
das lápides de mármore 

 

“I'm Not a Keeper of Sheep” (Blossoms, 20) 

How little I knew about the world when I 
let him in 

I >> eu Sabia tão pouco acerca do mundo quando 
o deixei/  
entrar 

One must never let Pessoa across one >> impessoal 
(é uma espécie de conselho, uma 

afirmação que se aplica a toda a gente) 

Nunca se deve deixar Pessoa passar 

He sits so assumingly at the table you give 
him a small/  
drink 

you >> nós Senta-se ali tão despercebido à mesa e 
damos-lhe uma pequena/  
bebida 

He will tell you stories, and you will you >> tu Conta-te estórias, e reconheces-te em 
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recognize youself in every/ 
sentence 

(há um aumento progressivo de 
proximidade desde o uso do impessoal, 

passando pela segunda pessoa plural até à 
primeira singular) 

cada frase 

 

“Mission (Blossoms, 35) 

You don't really want to look, buttressed/ 
as you are in your explosive seat,/ 

you >> tu 
(diálogo entre o eu presente e o eu 

passado) 

Na verdade não queres olhar, banzado/ 
como estás naquele teu lugar explosivo,/ 
 

 

 O principal problema que se coloca no processo de tradução deste tipo de situações centra-se 

na correspondência entre as formas de tratamento dos sujeitos.  A transição do pronome pessoal I 

para you vem colocar algumas dificuldades no processo de tradução para português, já que nem 

sempre é claro o grau de afastamento que o poeta prefere manter. Por vezes este you parece ser uma 

entidade indefinida, (ver exemplo “Offering” no quadro acima), já que a segunda pessoa do singular 

abrange em inglês um grau de impessoalidade que não é atribuível em português na segunda pessoa.  

 Existe também um you mais próximo quer do leitor, quer do autor, quando este generaliza 

ou universaliza certos gestos ou atitudes - “you give him a small / drink, and he begins to speak to 

you, and then you realize / your day is ruined, your plans will come to nothing, you / will end by 

trying every subterfuge you know to get him / to leave, but he will wait and wait.” – em “I'm Not a 

Keeper of Sheep”, (Night of a Thousand Blossoms, 20). Neste caso, poderá ser equacionado o uso 

da primeira pessoa do plural já que é um recurso que se usa na língua portuguesa para este tipo de 

situação. Deste modo, o tradutor não exclui completamente o leitor da narrativa e mantém uma 

relação de proximidade para com o sujeito lírico que o uso do pronome impessoal não permitiria.  

 O fato de o par de línguas inglesa e portuguesa não se corresponder em termos de tratamento 

interpessoal, e, ainda para mais sendo o português uma língua de sujeito nulo, afeta a tradução da 

obra de Frank X. Gaspar no seu todo e particularmente no que toca à separação do seu “eu” passado 

e presente. Mas esta dificuldade linguística é apenas uma pequena parte do problema: a poesia de 

Frank X. Gaspar está assente nas relações entre memórias e os afetos, e estas alternâncias do seu 
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“eu” lírico refletem precisamente isso. A principal tarefa do tradutor será, portanto, saber separar os 

vários níveis de proximidade e\ou distanciamento que o sujeito lírico mantém em relação às suas 

memórias, transcrevendo a proximidade afetiva certa, que não é de todo linear e direta, dependendo 

essencialmente do instinto e da sensibilidade adquirida na leitura da totalidade da obra de Frank X. 

Gaspar. 

 

 A vertente gótica de Edgar Allan Poe e a adjetivação 

 Num reflexo negro das paisagens americanas moldadas pela natureza emersoniana, Edgar 

Allan Poe adota uma estética muito própria, capaz de evocar os mistérios sobrenaturais alavancados 

pelo terror, a solidão, a morte e o desconhecido, em direção a uma beleza mórbida, sempre num tom 

assumidamente melancólico: “[Poe argues that] The end of poetry is the contemplation of the 

Beautiful; the highest manifestation of beauty is associated with sadness; 'Melancholy is thus the 

most legitimate of all the poetic tones”131. 

 A poesia da solidão, das criaturas grotescas e do delírio de Poe, transcende o sentido das 

palavras em escala tão larga que o poeta recorre inevitavelmente a efeitos sensoriais e sinestésicos 

(nomeadamente do foro auditivo através de repetição e aliteração) e ambientes mágicos, 

visualmente ricos e envolventes, empolados por um uso notável da adjetivação, mostrando assim a 

verdadeira comunhão da natureza obscura com a beleza poética. Isto tudo, diz Poe, pensado em 

produzir um certo efeito no leitor, ou seja, um apelo à transcendência do sentido por via de 

evocações prosódicas: 

 

  I say to myself, in the first place, “Of the innumerable effects, or impressions, of  

  which the heart, the intellect, or (more generally) the soul is susceptible, what one 

  shall I, on the present occasion, select?” Having chosen a novel, first, and secondly a 

                                                
131  From Puritanism to Postmodernism, 135-136. 
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  vivid effect, I consider whether it can be best wrought by incident or tone—whether 

  by ordinary incidents and peculiar tone, or the converse, or by peculiarity both of 

  incident and tone—afterward looking about me (or rather within) for such  

  combinations of event, or tone, as shall best aid me in the construction of the  

  effect.132 

   

 Apesar de todas as turbulências de espírito, Frank X. Gaspar é um poeta da vida e da luz. 

Contudo, em Late Rapturous, talvez o volume de Gaspar que considero mais virado para a 

introspeção, penso que existe um certo espírito de isolamento intelectual que, não se associando 

diretamente à solidão decadente de Edgar Poe, deixa que o sujeito poético se faça transportar para a 

contemplação dos mistérios da vida (e da morte), por via da melancolia ou da tristeza, capaz de 

transformar a paisagem envolvente numa espécie de seu reflexo com caraterísticas mágicas ou 

sobrenaturais. Falo especificamente do poema “The Wild Swans” (Late Rapturous, 44), porque, 

emoldurado pela imagem do lago na floresta, faz lembrar “The Lake”133 ou “The City in the Sea”134 

da autoria de Edgar Poe, pela inversão do mundo que apresenta, sugerindo a inversão da razão. 

Entre os dois poemas existem paralelismos e a recorrência de algumas opções estilístico-textuais 

(essencialmente a adjetivação e o paradoxo), já para não falar em aspetos temáticos que, na minha 

perspetiva, me levam a crer que “The Wild Swans” é uma alusão ao poeta Edgar Poe através de 

uma miríade de imagens e elementos presentes em “The Lake” e “The City in the Sea”: 

 

 

 

                                                
132 Edgar Allan Poe. "The Philosophy of Composition". Poe. Essays and Reviews. New York: Literary Classics of 

the U.S., 1984, 13-14. 
133 Edgar Allan Poe, The Collected Tales and Poems of Edgar Allan Poe. (Modern Library Edition) New York 

and Toronto: Random House, 1992, 1014. 
134 Idem, 963. 
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“The Lake” “Wild Swans” “The City in the Sea” 

To his lone imagining 
Whose solitary soul could make 
An Eden of that dim Lake.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Poe, Complete Works) 

(…) and then the pond, glistening smooth 
like the tear over an eye./ 
 
(…) the wind for a moment came, and 
shushed/ 
all through the trees, and not a ripple rose 
on the pond 
 
 
(...) How deep/ 
they had walked into the quiet, how far 
away, how alone, even when/ 
the swans turned into geese, even while 
the yellow sun laved the forest./ 
 
(Gaspar, Late Rapturous, 44) 

In each idol's diamond eye — 
Not the gaily-jeweled dead 
Tempt the waters from their bed; 
For no ripples curl, alas! 
Along that wilderness of glass — 
No swellings tell that winds may be 
Upon some far-off happier sea — 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Poe, Complete Works) 

 

 Para além das aproximações óbvias no que toca aos espaços evocados, existem outras 

semelhanças visíveis: sugestões sensoriais como a passagem do vento e as palavras de origem 

onomatopaica associadas ao seu efeito na paisagem e no sujeito poético (shushed em Gaspar e 

murmuring em Poe), bem como efeitos aliterativos, jogos prosódicos, que constituem as principais 

razões pelas quais Fernando Pessoa, um dos mais célebres tradutores de Poe, considerava obra 

poética de Edgar Allan Poe um verdadeiro desafio à tradução. Eis alguns destes efeitos recriados no 

poema “Wild Swans” de Frank X. Gaspar e algumas propostas de tradução: 

 

The woods glowed aliteração A floresta brilhava 

though the sun was yellow, and buttered/ 
the leaves and branches with its 
yellowness 

Aliteração consonantal (“b) 
repetição (yellow) 

apesar do amarelo sol, e untava as/  
folhas e galhos com a sua cor amarela. 

glistering smooth Adjetivação 
(chama-se a atenção para a dificuldade de 
acumular adjetivos como na lingua 
inglesa, tendo de recorrer a adjetivos 
ligados por conjunções) 

liso e brilhante 

bullish and noisy and black on the black 
pond. 

Adjetivação 
aliteração (r) 
dicção 
repetição (preto) 
De modo a conservar o mais possível os 
efeitos estilísticos acima mencionados, 
abdicou-se do lexema mais poético 
“negro” e substituiu-se por “preto”. 

Arruaceiros e barulhentos e pretos sobre o 
preto lago. 

shushed all through the trees Onomatopeia 
O texto de partida tem uma carga mais 
audível do que a portuguesa. 

silenciando/  
tudo por entre as árvores 
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And not a ripple rose on the pond flat as 
iron/  
and fat in the distance 

Aliteração/rima 
(alteração do local da aliteração e 
impossibilidade de recriar uma das 
aliterações) 

e nem uma onda se ergueu no lago,/ 
largo na distância 

 

 Para além destas considerações, há a apontar as similitudes inerentes à imagem do vórtice no 

poema “The Lake” e a do poço em “The Wild Swans”. Na introdução de Edgar Allan Poe – Obra 

Poética Completa, Margarida Vale de Gato chama a atenção para a simbologia do vórtice no poema 

gótico, estabelecendo a união entre o estado de alma do poeta e a força negativa impulsionada pelo 

movimento da água em espiral descendente: “(...) a perspetiva caleidoscópica [do vórtice] é 

susceptível de transviar o 'imaginário isolado' do poeta. Logo, em lugar de elevar a alma, poderá 

fazê-la presa de ameaça solipsista e sujeitá-la a ser tragada pela voragem (...)”. 135 Esta força 

destruidora não existe em Gaspar – aliás, em “Wild Swans” o lago permanece imóvel ( “(...) and not 

a ripple rose on the pond, flat as iron (...)”); a imagem da depressão evocada por Poe pelo vórtice é 

substituída pela clausura do poço profundo, onde a força da gravidade, de uma forma silenciosa e 

inevitável, se torna a responsável pela impossibilidade da elevação da alma. No entanto, em “Black 

Notebook #5” (Late Rapturous, 38-39), a imagem do vórtice surge em pleno, materializando uma 

espécie de introspeção desencadeada por um estado de alma quase em delírio, provocado pela fatiga 

ou sonolência extrema: “(...) they were / all leaving something, each of them, unguessable and 

sovereign in / the deepest vault, or profound in those inner whirlwinds / of marvel and fatigue.”. A 

imagem do vórtice, com a sugestão de movimento direcional, justaposta à aliteração presente em 

inner whirlwinds (que optei por traduzir por semelhança prosódica, “redemoinhos internos”), faz 

lembrar poemas da autoria de Poe como por exemplo “The City in The Sea”136: 

  

 

                                                
135Edgar Allan Poe. Trad. e introdução Margarida Vale Gato. Edgar Allan Poe. Obra Poética Completa. Lisboa: Tinta-

da-china. 2009, 13. 
136Edgar Allan Poe. Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing 

Group, Inc. 
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  But light from out the lurid sea 

  Streams up the turrets silently --- 

  Gleams up the pinnacles far and free --- 

  Up domes --- up spires --- up kingly halls --- 

  Up fanes --- up Babylon-like walls 

  (Edgar Allan Poe, The Collected Tales and Poems, 963.) 

 

 Um outro aspeto de convergência, já referido, que existe entre Edgar Allan Poe e Frank X. 

Gaspar é a adjetivação: ambos têm uma linguagem rica em imagens e estímulos sensoriais que são 

proporcionados pelo uso intensivo e inteligente de adjetivos. Inteligente, no meu entender, porque a 

adjetivação não tem uma função exclusivamente qualificativa mas serve também de indicador 

rítmico e de estímulos auditivos. Veja-se o exemplo no primeiro verso do poema “The Raven”, da 

autoria de Edgar Allan Poe: “Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, 

(...)137”. O poeta romântico serve-se de aliterações colocadas estrategicamente nos adjetivos - os 

longos sons dos ditongos “ae” e “ea” em repetição  - interrompidas pela seca consoante no verbo 

pondered. 

 No caso de Frank X. Gaspar, o seu intuito no uso da adjetivação, na minha perspetiva, é 

semelhante: é certo que não existe o discurso rebuscado que encontramos em Edgar Allan Poe nem 

a vertente ornamental tão acentuada da linguagem, mas aproxima-os a musicalidade propiciada por 

uma dicção cuidada e pelo uso combinatório de adjetivos e outros qualificadores. Em Gaspar 

encontramos igualmente aliterações e padrões rítmicos, mas a principal dificuldade na tradução da 

sua obra prende-se com a agregação/justaposição de elementos qualificadores através da 

hifenização: dupla adjetivação, substantivo/adjetivo, ou ainda advérbio/adjetivo. Sendo a língua 

inglesa muito mais flexível do que a portuguesa no que toca à conversão de palavras para diferentes 

                                                
137 Edgar Allan Poe, The Collected Tales and Poems, 943. 
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classes, o poeta utiliza frequentemente esta estratégia: por um lado, permite uma enorme economia 

de palavras e, por outro, produz jogos de sons que reproduzem efeitos auditivos que têm bastante 

em comum com aqueles que se mencionou mais acima, em Poe. Como se verá na compilação de 

exemplos que se segue, o resultado da tradução em português é, na esmagadora maioria do casos, 

muito maior em extensão (devido à introdução obrigatória de conjunções e conetores) e é apenas na 

minoria dos casos que o efeito sonoro é reproduzido de um modo análogo ao original – por vezes é 

impossível conservar aliterações devido à diferença fonética e de extensão do texto traduzido: 

 

white-washed fences 
(The Holyoke, 9) 

[adjetivo-adjetivo] 
Equivalência/transposição 
Perda da aliteração 

caiadas/ 
cercas 

sharp-smelling hervas 
(The Holyoke, 12) 

[Adjetivo- advérbio] 
Transposição 

intenso cheiro das ervas 

salt-rimmed heels 
(The Holyoke, 13) 

[substantivo-adjetivo] 
Transposição/mudança de estrutura na 
oração 

As solas 
[das sua botas de trabalho,] debruadas de 
sal, 

fingers balled in our pockets 
(The Holyoke, 13) 

[Substantivo convertido em adjetivo] 
Transposição 
Ganho em termos de aliteração 

os dedos numa bola dentro dos bolsos 

Straw-choked flat 
(The Holyoke, 33) 

[substantivo-adjetivo] 
Transposição/mudança de sintaxe 

planície sufocada de palha 

Shale-dark grey 
(The Holyoke, 33) 

[substantivo-adjetivo] 
Transposição/mudança de sintaxe 

cinza xistoso e escuro 

long-handled saws 
(The Holyoke, 49) 

[adjetivo-substantivo convertido em 
adjetivo] 
Transposição 

serras  
de cabo longo 

stiff-shouldered 
(The Holyoke, 49) 

[adjetivo-substantivo convertido em 
adjetivo] 
Transposição 

de ombros hirtos 

thin-faced kid 
(The Holyoke, 49) 

[adjetivo-substantivo convertido em 
adjetivo] 
Transposição 

uma miúda de cara fina 

wind-ruf on the tide 
(The Holyoke, 73) 

[substantivo-substantivo] 
Transposição 
(novo conceito formado pela justaposição 
de termos) 

vento nos rufos da maré. 

long-remembered shade 
(Mass, 9) 

adjetivo-Substantivo convertido em 
adjetivo 
Transposição 

uma sombra há muito na memória 

Each corner with lingering spirits 
(Mass, 19) 

substantivo convertido em adjetivo 
Transposição 

[enchia ] todos os cantos  
de espíritos que ficavam 

maple-skinned [woman] 
(Mass, 19) 

[substantivo-substantivo convertido em 
adjetivo] 
Transposição/explicitação com a 
introdução de uma comparação  

sua pele como um ácer 
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still-rising loaves 
(Mass, 19) 

[advérbio-verbo convertido em adjetivo] 
Polissemia (perda de conotação em still) 

os pães ainda a crescer 

fierce, dark, rocking/  
creatures, working us like furies 
(Mass, 34) 

Enumeração/adjetivação feras, escuras, bichos/ 
bamboleantes, trabalhando-nos como 
fúrias 

sod-roofed/  
and iron-doored 
(Mass, 49) 

[substantivo-substantivo convertido em 
adjetivo nas duas instâncias destacadas] 
Perda de efeitos aliterativos 

telhados de turfa/  
e portas de ferro, 

scull-place 
(Mass, 49) 

[substantivo-substantivo] 
Transposição 

sítio de caveiras 

window-high and wrist-thick 
(Field Guide, 9) 

substantivo-adjetivo nas duas instâncias 
destacadas. 
Transposição/ explicutação/Introdução 
de uma comparação e adaptação para 
conservar o ritmo e musicalidade através 
da criação de uma aliteração 

altos como portas e grossos como punhos 

ivy-choked 
(Field Guide, 67) 

[substantivo-verbo adjetivado] 
Transposição 

estrangulada pela hera 

On the weathered bench 
(Blossoms, 52) 

Transposição/explicitação banco gasto pelo tempo 

 

 Voltando ao poema “Wild Swans”, vale a pena mencionar o simbolismo atribuído ao cisne, 

que oscila sempre entre os opostos: o masculino e o feminino, a luminosidade (cisne Branco) e o 

oculto (cisne preto), tornando-se um ser mágico quando nele convivem os opostos em 

simultâneo138. Mais uma vez, através da imagem destas criaturas fantásticas em metamorfose oculta 

e sinistra, acompanhadas pelo recalcamento do ritmo em (bullish and noisy and black on the black 

pond), é impossível não criar a associação a “The Raven”, talvez o poema mais representativo de 

Poe, onde faz o elogio ao Corvo, uma criatura que, ao marcar a passagem do mundo real para o 

reino da melancolia lúgrebe, se tornou ele próprio símbolo do seu criador. 

 

 

 

 
                                                
138Fonte: Cirlot. A Dictionary of Symbols. Ed.2, London: Routledge & Kegan Paul Ltd 1962.  É também de destacar a 

homofonia entre a palavra “signe” e “cygne”, explorada particularmente pelo simbolismo francês, em especial no 
soneto “Le vierge, le vivace et le bel” de Stéphane Mallarmé (1985); de resto, as leituras de Frank Gaspar de poetas 
simbolistas transparecem noutros poemas, por exemplo, “Hymn”, cujo primeiro verso é reminiscente do tropo dos 
apetites, explorado tanto por Arthur Rimbaud como por Paul Verlaine. Também na mitologia clássica, através da 
transformação de Leda e as Metamorfoses de Ovídio é visível o tropo da metamorfose associado aos cisnes. 
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 A Beat Generation e a prosódia da liberdade individual 

 

  (…) poetry can stand out as the one beacon of sanity: a beacon of individual clarity, 

  and lucidity in every direction—whether on the Internet or in coffee houses or  

  university forums or classrooms. Poetry, along with its old companion, music,  

  becomes one mean of communication that is not controlled by the establishment.139 

 

 No final do século vinte (anos 1950), um grupo de artistas plásticos, músicos e poetas140 

recuperam um sentimento de renovação nacional que, de certa maneira, se aproxima da vertente 

transcendentalista de Walt Whitman na sua expressão poética, mais especificamente no estilo e na 

preferência do verso livre como libertação de constrangimentos formais da poesia tradicional. Desta 

vez, não existe uma declaração de independência de um país mas sim uma declaração de 

independência de vozes artísticas em relação a sistemas e instituições que comandavam a sociedade 

norte-americana. Aliás, Allen Ginsberg, a principal voz poética desta contracultura batizada de 

Beat141, foi um acérrimo ativista das causas proclamadas pela revolução cultural do pós-guerra 

(ligada ao movimento hippie), acreditando que esta viragem filosófica e cultural iria sanar uma 

sociedade demasiado voltada para o capitalismo e para a industrialização.  

 

 

                                                
139 Allen Ginsberg in Marc Olmsted, “Genius All the Time. The Beats, Spontaneous Presence, and Primordial 

Ground”. The Philosophy of the Beats. Ed. Sharin N. Elkholy. USA: The University Press of Kentucky, 2012, 191. 
140 Entre este grupo encontram-se Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Neal Cassady, Lawrence 

Ferllinghetti, entre outros de menor relevância. 
141 Veja-se a defenição do termo propositadamente polissémico Beat de Richard Gray: “The term ‘beat 

generation’ seems to have been coined by one of the most famous members of the group, Jack Kerouac; and it 
has several relevant connotations. In a musical sense, the word ‘beat’ suggests keeping the beat, being in the 
groove or harmony with others. More specifically, it implies the jazz beat: beat poetry is, as one of the group 
has termed it, ‘typewriter-jazz’, aimed at catching the abrupt, syncopated rhythms, the improvisational dash 
and bravura of jazz, bebop and swing. In a social, psychological and vaguely political sense, ‘beat’ connotes 
the ‘beaten’ condition of the outsider, who is down perhaps but certainly not out.” in Richard Gray, A History 
of American Literature, 641. 
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  A escrita espontânea e a revelação da alma do poeta 

 A poesia Beat, apesar de socialmente reivindicativa, não tinha um caráter meramente 

político. Na introdução ao livro The Beats: Writings of a Beat Generation142, o próprio Ginsberg 

explica a sua dimensão espiritual: “An inquisitiveness into the natures of consciousness, leading to 

acquaintance with Eastern thought, meditation practice, art as extension or manifestation of 

exploration of the texture of consciousness, spiritual liberation as result.”143  

 Tudo isto encontramos em Gaspar: as deambulações entre diversos estados de consciência 

através da meditação e da contemplação do mundo (“Field Guide to the Heavens”, “Last Hymn to 

the Night”- Field Guide, 3 e 22), a “exploração da textura da consciência” através da memória e dos 

efeitos sensoriais evocados pelas diferentes fases de vida do sujeito lírico – como já referido, a 

neve/gelo em narrativas referentes à infância (“Ice Harvest”, “The Harbour in Winter [The Holyoke, 

49 e 5]) vs paisagens do deserto escaldante de poemas mais recentes como “June/July Eleven Black 

Notebooks, Desert Queen Motel” ou “Black Notebook #7, Desert Queen Motel (Late Rapturous, 

66). Veja-se também os paralelismos literários, em termos estéticos, entre a produção poética da 

Beat Generation e da de Frank X. Gaspar através de: “a boisterous experimentation, (…), in 

Gregory Corso's words, 'the use of mixtures containing spontaneity, 'bop prosody', surreal-real 

images, jumps, beats, cool measures, long rapid vowels, long long lines and the main content, 

soul.'”144 

 A espontaneidade da escrita é realmente um aspeto que liga inequivocamente a prosódia e o 

discurso de Frank X. Gaspar ao dos escritores Beat, principalmente porque, como eles, Gaspar 

parece acreditar na ligação entre a linguagem espontânea e a pureza emocional, no sentido em que a 

alma do artista é revelada de um modo mais verdadeiro, segundo afirma Kerouac, o criador da prosa 

espontânea: “Time being of the essence in the purity of speech, sketching language is undisturbed 

                                                
142Anne Waldman, The Beats: Writings of a Beat Generation. Boston: Shambhala Publications. 1996. 
143Allen Ginsberg, introduction in Anne Waldman. The Beats: Writings of a Beat Generation, xv-xvi 
144idem,  xxi 
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flow from the mind of personal secret idea-words, blowing (as per jazz musician) on subject of 

image.”145 

 No poema “A Supermarket in California”, da autoria de Allen Ginsberg, é visível o modo 

como a escrita espontânea se liga ao mundo espiritual, não só pela dicção e prosódia, mas também 

pela abundância de justaposições que fazem dos objetos do dia-a-dia pontos de partida para a 

elevação espiritual - “Potatoes” e “The Holyoke” (The Holyoke, 10 e 20) são exemplos disso na 

poesia de Gaspar - e alusões diretas a figuras literárias146, que funcionam como eixo entre o mundo 

físico e simbólico.   

 

 A métrica da respiração 

 Desde logo é notória uma aproximação entre os poetas Beat (nomeadamente Allen 

Ginsberg) e Frank X. Gaspar através do estilo formal e atitude reivindicativa a ela subjacente:  

fala-se na preponderância do verso livre, por vezes quase prosaico, e sem rimas. Foram já referidos 

os volumes mais recentes Night of a Thousand Blossoms e Late Rapturous, onde surge uma forma 

poética mais cheia na página, tanto em altura como em largura, culminando em textos 

extremamente densos, justificados à direita e à esquerda (block poem). Tudo isto foi referido no 

capítulo dedicado às normas matriciais e a Walt Whitman. Certas especificidades na arquitetura 

formal em Frank X. Gaspar sugerem, ainda assim, mais níveis de intertextualidade com a estética 

formal da Beat Generation. Trata-se, principalmente de quebras nos versos em locais quase 

impróprios, ou aparentemente sem lógica, na poesia de Frank X. Gaspar: Teresa F. Alves ressalta o 

                                                
145Jack Kerouac, "Essentials of Spontaneous Prose". Ed. Ann Chaters, The Portable Beat Reader, New York, Viking. 

1992, 69 
146“ (…) I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, / poking among the meats in the refrigerator and 

eyeing the grocery / boys. / I heard you asking questions of each: Who killed the / pork chops?  What price bananas?  
Are you my Angel? (in Allen Ginsberg. Howl and other poems. The pocket Poets Series. San Francisco: City Lights 
Books, 2006). Em Gaspar encontramos este fenómeno em “George Herbert” (Field Guide, 17) e “I Am Not a 
Keeper of Sheep” (Blossoms, 20), por exemplo.  
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instinto musical do autor através da criação de ritmos que não cabem na métrica tradicional147, 

vendo este fenómeno como sucessão da filosofia de Charles Olson e do seu manifesto “Projective 

Verse”148 em que Olson declara “(...) I take it that PROJECTIVE VERSE teaches, is, this lesson, 

that that verse will only do in which a poet manages to register both the acquisitions of his ear and 

the pressure of his breath.”. De fato, o legado de Olson influencia grande parte da poesia após 1950, 

nomeadamente Ginsberg quanto à captação dos ritmos respiratórios, fazendo interrupções de linha 

conforme sucessões de inspiração e expiração. Como se depreende da citação abaixo, esta 

respiração não só tem que ver com o reflexo humano, mas também com a respiração controlada 

para produzir música: 

 

  ‘My breath is long,’ Ginsberg declared, ‘that’s the Measure, one physical-mental 

   inspiration of thought contained in the elastic of breath.’ His breath, his 

speech was   to be the organizer of the line, a perception to which he was helped not only 

by    Whitman and Williams but also by the advice of Jack Kerouac. A jazz 

musician,    Kerouac observed, and especially a saxophone player when 

improvising, is ‘drawing   breath and blowing a phrase . . . till he runs out of breath, and 

when he does, his    sentence, his statement’s been made’149 

 

 Note-se na transcrição seguinte, por exemplo, a referência ao jazz, as aliterações (flats 

floating), repetições (of) e alternâncias de extensões dos versos que mimetizam diferentes 

                                                
147Teresa Alves. “Acordes medievais e renascentistas em Frank X. Gaspar”, in Teresa F. A. Alves et al. “And gladly 

wolde [s]he lerne and gladly teche”: Homenagem a Júlia Dias Ferreira. Lisboa: DEA-FLUL/Edições Colibri, 
2007, 735-752. 

148Charles Olson. “Projective Verse”. 1950. Web. <http://www.poetryfoundation.org/learning/essay/237880> 20 Jan. 
2014. 

149Richard Gray. A History of American Literature, 642. Neste trabalho de projeto, ficam por tratar alguns 
cruzamentos intertextuais óbvios, ao nível da impressão de imagens, entre William Carlos Williams e Frank X 
Gaspar. 
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intensidades respiratórias no poema “Howl”150 de Allen Ginsberg. Estas recursos fazem a ligação da 

poesia à música (como já se viu no item dedicado a George Herbert), mas também é preciso não 

esquecer que a musicalidade se patenteia através da consciência do corpo humano, enquanto produz 

música, e que se reflete na métrica: 

 

  I saw the best minds of my generation destroyed 

   by madness, starving hysterical naked, 

  dragging themselves through negro streets at dawn 

   looking for an angry fix . . . 

    (. . .) 

  who poverty and tatters and hollow-eyed and high 

   sat up smoking in the supernatural darkness 

   of cold-water flats floating across the tops 

   of cities contemplating jazz . . .151 

 

 Tomando como exemplo o poema de Frank X. Gaspar, “February, The Moors” (The 

Holyoke, 73), é visível a métrica respiratória de Ginsberg através de um verso que culmina numa 

pausa longa, evocada pela pontuação (dois pontos), seguido de dois dísticos paralelos pela 

introdução de uma anáfora entre eles e pela introdução de versos de comprimento alternado 

dispostos de maneira simétrica: 

 

  This is how it must be simply: 

 

                                                
150 Allen Ginsberg. Howl and other poems, 9. 
151 Idem. 
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  Because I loved a person in a certain way,  

   nothing happened, 

 

  or because I loved a person in a certain way, 

   someone fell from sleep, far off. 

 

 Olhando também para o poema “The Ant” (Blossoms, 36),  presenciamos a introdução de 

três versos anafóricos, mais curtos e/ou mais pausados – através da pontuação – do que os demais, 

lembrando desta forma mais uma vez “Howl”: 

  (...) 

  who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural  

   darkness of cold-water flats floating across the tops of cities contemplating 

   jazz,  

  who bared their brains to Heaven under the El and saw Mohammedan angels  

   staggering on tenement roofs illuminated,  

  who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and  

   Blake-light tragedy among the scholars of war,  

  (...) 

  (Allen Ginsberg. Howl and other poems, 9.) 

  vs 

 

  (…) 

  We stifled our questions, which were many. 

  We befuddled by all the glory. 

  We were worried about the Prophet—He wanted  
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  to get everything right, He tried so hard. 

  (...) 

  (Frank X. Gaspar, Blossoms, 36) 

 

 No que toca à tradução, a principal dificuldade encontrada foi precisamente manter, no texto 

de chegada, todas estas sugestões à respiração por dois motivos principais: i) os discursos poéticos 

de Ginsberg e de Gaspar têm uma tonalidade que os aproxima ao discurso oral e que têm sobretudo 

que ver com um caráter de “escrita espontânea”. A réplica exata dos ritmos e das pausas existentes 

no texto de partida pode não traduzir a entoação desejada, já que esta varia de língua para língua. O 

resultado seria então um discurso, em termos de entoação e ritmo, demasiado desfamiliarizado 

relativamente ao discurso oral da língua de chegada. ii) Olhando novamente para as palavras de 

Ginsberg “My breath is long, that’s the Measure, one physical-mental inspiration of thought 

contained in the elastic of breath”  (retiradas do excerto supracitado), na minha opinião, o ritmo 

respiratório que serve de medida da métrica é a respiração do próprio autor. Este é um aspeto que 

cunha o poema de uma individualidade autoral, quase como uma impressão digital, intransmissível, 

incapaz de ser replicada por outros. Para a tradução da poesia de Gaspar, assim como a de Ginsberg, 

é fulcral a sua leitura em voz alta, dado que estes elementos de ordem audível ultrapassam a análise 

linguística. 

 Quanto à transferência interlinguística das anáforas acima expostas, colocam-se algumas 

questões no que diz respeito à maior intolerância de repetições por parte parte da língua portuguesa 

do que na inglesa. Voltando mais uma vez ao poema de Frank X. Gaspar, “The Ant”, note-se a 

proposta de tradução: 

 

“The Ant” - Frank X. Gaspar Tradução 

(…) 
We stifled our questions, which were many. 

(…) 
Sufocávamos as nossas perguntas, que eram muitas. 



 

143 
 

We befuddled by all the glory. 
We were worried about the Prophet—He wanted  
to get everything right, He tried so hard. 

Atordoava-nos tamanha glória.. 
Preocupávamo-nos com o Profeta – Ele queria 
que tudo ficasse bem, esforçou-se tanto 

 

 Na vertente escrita, a língua portuguesa aceita poucas repetições a não ser que façam parte 

de opções criativas ou estilísticas, como é o caso. O exemplo acima exposto coloca o tradutor numa 

posição difícil: se, por um lado, se reconhece a importância estilística das anáforas no texto de 

partida, por outro, a sua tradução literal em português iria resultar em construções pouco familiares 

e pouco fluidas. Desta forma, a minha opção foi prescindir das anáforas, contando com as rimas 

(pobres) resultantes da flexão dos verbos colocados em primeiro lugar no verso. 
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4. NORMAS OPERACIONAIS  

4.4 NORMAS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS 

– IMAGENS E TROPOS RECORRENTES  

NA POESIA DE FRANK X. GASPAR 

 

 Ao longo deste ensaio tenho demonstrado como a memória ocupa um papel fundamental no 

discurso poético de Frank X. Gaspar. Por um lado, abordei a presença de uma memória ancestral, 

ligada ao legado cultural deixado pelos seus antepassados açorianos e, por outro, apontei como o 

autor se faz valer de uma memória literária que compreende um vasto leque de fontes alusivas, 

expandindo a mensagem do texto para outros níveis simbólicos. Neste capítulo em particular, 

pretendo continuar a analisar a memória como elemento de expansão criativa na escrita poética de 

Frank X. Gaspar, todavia segundo a perspetiva do leitor: o poeta recorre a tropos e imagens que 

surgem repetidamente no seu percurso literário e que se vão enraizando na memória do leitor, 

criando espaços e elementos simbólicos que este aprende a identificar. Do ponto de vista da 

tradução, eles geram redes semânticas que convém ter em conta na transferência da mensagem para 

o texto de chegada152. 

 Entre os vários tropos presentes na poesia de Frank X. Gaspar, existem alguns que já foram 

abordados sob o ponto de vista da tradução (como o da Luz), outros que não o serão – porque não 

colocam questões de tradução relevantes ao nível linguístico-textual ou porque não acrescentam 

novos parâmetros de análise ao presente trabalho de projeto – e outros dois (Respiração e 

Passagem/Limiar) que colocam algumas dificuldades de tradução que vale a pena analisar, pois 

ajudam a complementar a análise poética que tem vindo a ser feita.  

 
                                                
152 Vale a pena fazer uma referência ao trabalho “Translation and the Trials of the Foreign” , de Antoine Berman, 

onde o autor chama a atenção para a destruição de redes semânticas subjacentes ao texto como uma das tendências 
deformantes da tradução. In Venuti (ed.) The Translation Studies Reader, 292-293. 
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 TROPO DA RESPIRAÇÃO 

 

  To begin with there's the breath, in and out, one world entering 

 another world and then leaving it again, (...)153 

   

 “Symbolically, to breathe is to assimilate spiritual power. (…) The ‘proper rhythm’ of Yoga-

breathing is associated with the ‘proper voice’ demanded by the Egyptians for the ritual reading of 

the sacred texts. Both are founded upon imitation of the rhythms of the universe.154 Existe, desde as 

mais antigas civilizações, uma associação entre o universo, o mundo sagrado e a respiração; sendo 

esta, e o seu ritmo, o ponto de encontro entre os três. Assim, o ato de respirar torna-se mais do que a 

simples assimilação de ar; como aliás o próprio Frank X. Gaspar escreve na epígrafe deste capítulo, 

são mundos inteiros que entram e saem do nosso corpo, fazendo de nós, humanos, o centro destes 

movimentos de vai-e-vem, lembrando-nos da nossa frágil condição como seres vivos, e evocando a 

sua dimensão espiritual. Veja-se dois exemplos complementares, mostrando precisamente esta 

relação entre a vida - como existência - e a respiração:  

 

  “Then it is jasmine in the night, night of a thousand blossoms,  

  and my wife in one room breathing and my son in one room  

  breathing, and me in one room breathing. (…) 

  (Frank X. Gaspar, Blossoms, 5) 

 

  “(...) and the bridge like a rib- 

  cage bleaching, collapsed  
                                                
153 Frank Gaspar, Late Rapturous,16. 
154  Cirlot, J.E.. A dictionary of Symbols. 2ª Ed. London: Routledge, 2001, 32-33. 
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  in the oily shallows (…) 

  (Frank X. Gaspar, The Holyoke, 49) 

 

Note-se no primeiro excerto, como a presença das pessoas nos é dada pelo seu ato de respirar em 

vez de uma formulação mais simples, como o uso de um verbo como “estar”. Deste modo, a 

existência delas é acrescida de valor anímico através da dimensão espiritual da respiração. O efeito 

do cheiro do jasmim bem como da repetição da expressão “in one room breathing”, traz ao texto 

uma vida própria, já que provoca no leitor uma sensação física do ato de inspirar provocada pela 

referência à flor (cheiro), assim como o estabelecimento de um padrão rítmico gerado pela 

repetição, fazendo quase lembrar o próprio ritmo instigado pela alternância entre inspiração e 

expiração.  

 O segundo exemplo, a meu ver, vem corroborar as conclusões tiradas no primeiro através do 

contraste: a ideia da respiração (neste caso a falta dela) é dada pela palavra ribcage (caixa torácica). 

A referência ao esvaziamento e à ruína desta faz-nos acreditar que ela não pode cumprir a sua 

função pois não existem pulmões dentro. Também aqui existe um efeito sinestésico,  

acrescentando-se uma visualização, que traz a ideia da morte através da descoloração progressiva da 

estrutura. A própria menção à água do mar, em vez de remeter para o ritmo do vai-e-vem das marés, 

fazendo desta maneira um paralelismo com o acto de respirar, é nos dada como uma água estagnada 

e suja, sem qualquer possibilidade de fervilhar de vida. 

 À luz desta ideia – a da respiração como sopro vital – as linhas que se seguem servem para 

mostrar e explicar, do ponto de vista da tradução, mais algumas das suas manifestações na 

expressão criativa de Frank X. Gaspar, nomeadamente no que toca a i) a relação entre a respiração e 

o tema da religião; ii) personificação de objetos inanimados através de respiração; iii) a recorrência 

à sinestesia no sentido de evocar aspetos físicos ligados ao ato de respirar. Para explicar a 

simbologia deste tropo, serão referenciados poemas que não se incluem na antologia poética; 
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porém, os exemplos práticos de tradução terão em conta a sua presença no material poético 

selecionado. 

 

 

 A respiração e o seu simbolismo religioso 

 O tropo da respiração reflete-se repetidamente no discurso criativo de Frank X. Gaspar, por 

um lado, através da forma das estrofes e da extensão do verso, possivelmente no seguimento de um 

entendimento prosódico do sistema poético norte-americano a partir da segunda década do século 

XX (exposto no capitulo anterior) e, por outro, tal como o da luz, como tema simbólico, 

intersetando-se de uma maneira óbvia com o tema da religião. Reitere-se que existe uma 

concordância generalizada - pelo menos entre os textos sagrados mais difundidos - de que a 

respiração tem uma componente sagrada, quase mística, que a liga à vida: lembre-se o símbolo 

“Ankh”, que colocado à frente da boca dos antigos faraós egípcios significava “Sopro de Vida”; 

veja-se igualmente a importância da respiração na meditação nas religiões orientais e na criação do 

homem a partir do sopro de Deus que encontramos no Corão155 e na Bíblia156. A obra de Frank X. 

Gaspar, não apenas pela influência da sua educação católica durante a infância, mas também porque 

é profundamente espiritual, recupera inúmeras vezes o sentido da respiração associada à religião e 

particularmente à Criação. Note-se a epígrafe deste capítulo (Late Rapturous, 16) e o uso da 

locução adverbial to begin with, sugerindo a expressão in the beginning, presente no primeiro 

versículo do Génesis. 
                                                
15571Your Lord said to the angels, ‘I will create a man from clay. 
 72 When I have shaped him and breathed from My Spirit into him, 
 bow down before him.’” 
 (Haleem, M. A. S. Abdel. The Qur'an. Oxford world's classics. New York: Oxford University Press Inc., 2004. 

Print. (293) 
156And the LORD God formed man 
 of the dust of the ground, and 
 breathed into his nostrils the breath 
 of life; and man became a living 
 soul. 
 The Holy Bible (King James Version) Gn 2, 7. 
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 Do ponto de vista da tradução, é essencial que o tradutor esteja consciente da dimensão 

metafísica que o ato de respirar adquire nas diferentes manifestações de origem religiosa evocadas 

por Frank. X. Gaspar. Isto para que estas fontes se espelhem no texto de chegada de um modo 

coerente com o texto de partida. Muitas vezes as simbologias inerentes aos diferentes textos 

sagrados entrecruzam-se, dificultando ainda mais a tarefa. Na minha perspetiva, este aspeto torna-se 

claro fazendo uma análise contrastiva em termos de inspiração religiosa entre os livros The 

Holyoke, o livro de Gaspar que mais alude à educação fortemente cristã do sujeito poético, e A 

Night of a Thousand Blossoms, uma obra que incide mais sobre a procura de elevação espiritual 

inspirada nos ensinamentos do budismo.  

 

 Coisas que respiram: a personificação de objetos comuns através da respiração 

 Não são raras as vezes, na poesia de Frank X. Gaspar, que os objetos quotidianos ascendem 

ao mundo dos “vivos” (living, citando o poeta) – através de personificações recriadas através da 

respiração. Para o ilustrar, cito um excerto do poema “Ernestina the Shoemaker's Wife”, em que o 

movimento vagaroso da brisa a tocar numas cortinas é comparado com o ato de respirar pela 

alternância rítmica dos movimentos de inspiração e expiração, e pela imagem destas a encherem-se 

de ar para se voltarem a esvaziar, à semelhança de pulmões. 

   

  (...) they let me go  

  and kept talking behind the curtains 

  that breathed in and out in the slow air, 

  (Frank X. Gaspar, The Holyoke,12) 

  

 Do mesmo modo, no poema “Beggars and Angels” (Mass, 20), observamos como a roupa 

apanhada do estendal, endurecida pelo gelo e pela neve, se eleva ao reino dos seres vivos pela 
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sugestão de um suspiro. Esta maneira particular de expiração remete de imediato para a imagem do 

movimento de distensão da roupa congelada pelo frio a derreter em frente ao calor emanado do 

fogão:“(...) and those transfigured shapes sighing in the steady heat of the stoves.” (Frank Gaspar, 

Mass for the Grace, 20). 

 No que toca à tradução, é interessante notar instâncias de personificação através da 

atribuição da respiração a objetos inanimados, como nos mostram alguns dos exemplos 

supracitados. Em baixo, encontram-se estes e outros exemplos, ao lado da sua tradução, para 

mostrar que nem sempre a tradução literal é a estratégia possível/mais acertada: 

 

and kept talking behind the curtains/ 
that breathed in and out in the slow air, 
(The Holyoke, 12) 

Modulação/transposição 
Direcionalidade do ar através da 
introdução dos verbos “inspirar” e 
“expirar” e não comprometimento da 
extensão do verso. 

e continuavam a conversar atrás das 
cortinas/ 
que inspiravam e expiravam o ar 
vagaroso, 

This  
is what happens when you die, 
he says, holding his breath, 
closing his eyes.” 
(The Holyoke, 10) 

Tradução literal É isto 
que acontece quando se morre, 
diz, sustendo o fôlego, 
fechando os olhos. 

breath back, stalking, becoming 
the rocks, the streaming weeds 
(The Holyoke, 40) 

Equivalência (idiomático) Retraído fôlego, à socapa, tornamo-nos 
rocha, correntes de algas, 

She rose then on heavy breath 
(Mass, 9) 

Tradução literal Elevou-se então  
de fôlego pesado 

It is like walking through a curtain of 
danger and sitting,/  
breathing hard, on its far side 
(Field Guide, 17) 

Modulação/transposição/equivalência 
 

é como caminhar através de uma cortina de 
perigo  
e sentarmo-nos,/ 
a ofegar, do lado de lá. 

 

 Muitas das dificuldades levantadas têm que ver com os atributos de direção/sentido do ar 

através de construções lexicais cuja tradução literal não é possível em português (breathe in ≠ 

respirar para dentro; e o verbo “inspirar”, embora deixe transparecer a direção do ar de fora para 

dentro, não é tão latente como o advérbio in em inglês). A construção gramatical invulgar patente 

em breath back também coloca problemas: por um lado, levantam-se questões de interpretação – na 

visualização da imagem sugerida pela expressão – por outro lado, a tradutora é confrontada com a 

decisão de transferir este nível de agramaticalidade para a tradução ou, pelo contrário, ser mais 
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explícita, já que a imagem evocada já é, por si, suficientemente estranha para a cultura de chegada.  

A expressão heavy breath, por seu lado, embora idiomática, encontra correspondência em português 

permitindo a sua tradução literal. O maior desafio foi, então, encontrar formas de tradução que não 

perdessem no aspeto da direção bem como tentar recriar, de alguma maneira, níveis de intensidade 

respiratória que mantivessem a vitalidade e a organicidade do texto de partida. 

 

 

 TROPO DO LIMIAR/PASSAGEM 

 

  Outside the door is the life 

 that his life runs to.157  

 

 Ao percorrer a obra de Frank X. Gaspar, o leitor é várias vezes confrontado com a sugestão 

de que o sujeito poético se encontra numa situação de limiar, no eixo de separação entre dois 

mundos, ou de duas realidades distintas. Estas dualidades têm geralmente que ver com transições de 

estados de espírito, diferenças temporais (passado/presente), momentos de reflexão do sujeito 

poético que implicam a passagem de um estádio de vida para outro ou simplesmente duas formas de 

ver uma mesma coisa.  

 O tropo do Limiar/Passagem, assim como acontece em todos os outros, tem influência na 

expressão criativa do autor, pois amplia o sentido simbólico de certos objetos ou espaços que, por 

sua vez, poderão exigir uma reflexão mais aprofundada durante o processo tradutório. Objetos 

como o telescópio, as cortinas, as soleiras das portas, etc., deixam de ter apenas a dimensão 

semântica óbvia para se estabelecerem como uma espécie de fronteira física e emocional, bem 

como veículos de passagem. 

                                                
157Frank X. Gaspar, Holyoke, 61. 
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 O telescópio: a extensão do olho e o limite do percetível 

 No volume Field Guide to the Heavens, o simples hobby da astronomia é repetidamente 

elevado a uma espécie de rito de passagem do mundo das coisas do mundo real para aquilo que está 

para além do que é humanamente tangível, procurando simbolismos e histórias nas estrelas que 

possam dar resposta às inquietações da alma do sujeito poético, como sublinha Teresa F. Alves 

acerca do poema “Field Guide to The Heavens” (Field Guide, 3) e da alusão a Milton: “(...) both 

poets attempt, in their own discrete ways, to deal with what sits beyond human comprehension, 

diverging necessarily where cultural, spatial, and temporal circumstance are concerned, (...)”158. 

Esta transcendência para aquilo que está para além da compreensão humana evidencia-se no já 

citado poema “George Herbert” (Field Guide, 17)  – em que o telescópio, que à partida é um 

instrumento científico do conhecimento e da razão, se torna numa extensão do olho humano, 

permitindo fazer a passagem do real para o imaginário: 

 

  But here, look, I show him how I sweep the sky, 

  slowly, slowly, back and forth, how to come upon 

  something obliquely, unexpected, at first just a wisp, 

  a figment, but then holding it, shimmering at the edge 

  of seeing, like an idea you can't quite pull into focus, 

  that faint gauze, that almost-nothing that is a whole world. 

  (Frank X. Gaspar, Field Guide, 17) 

 

 A expressão “the edge of seeing” evoca claramente os limites da perceção - aqui o verbo to 

see deve interpretar-se não só no seu sentido literal, “ver”, mas também como sinónimo de 

                                                
158 Teresa F. Alves “A Poetics of Disquietude”, 91. 
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compreender/perceber - sendo que a palavra edge, que poderá ser imaginada como o limite do 

campo visual criado pela lente circular do telescópio, materializa esta passagem do céu estrelado 

racional para a esfera da imaginação e da fantasia, como indiciam as palavras wisp, figment e idea. 

A referência a algo que não se consegue focar é a tomada de consciência que existe muito mais do 

que aquilo que nos é compreensível. 

 

 Alusões e portas de entrada para estados de espírito 

  No exemplo acima referido, o sujeito poético partilha o seu hobby da observação do céu 

com George Herbert, dando no texto elementos sugestivos de passagem, talvez para um estado de 

espírito diferente ou para uma época ou memória distintas (“[…] it is like walking through a curtain 

of danger and sitting, breathing hard, on its far side”). É também o que acontece no poema “I Am 

Not a Keeper of Sheep” (Blossoms, 20), que retrata um encontro informal entre Fernando Pessoa e o 

sujeito lírico. A frase “One must never let Pessoa across the threshold” contém a ideia de passagem, 

em que threshold remete inequivocamente para um limiar entre estados de alma que o sujeito lírico 

não quer deixar entrar, receando cair na mágoa desalentada de Fernando Pessoa – “Then I begin to 

feeling/ sorry for myself—that old sorrow—and I wish that someone / (…) / for then there is no 

hope for him/ and none for me, (…)”.  

 

 A imagem das janelas e portas como separação e união entre dois mundos 

 O poema “Mass for the Grace of a Happy Death” (p. 24), do livro homónimo, mostra a 

passagem da infância para a idade adulta de um grupo de jovens inconformados com o que os 

espera na vida adulta. Tal como no exemplo anterior, o tropo da passagem torna-se tangível através 

da imagem das soleiras, onde este grupo de amigos se reúne para conversar, dividindo aquilo que 

representa o interior das casas – o modo de vida moribundo dos emigrantes – e o exterior, um 

mundo de oportunidades oferecidas pela cultura de acolhimento norte-americana. 
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 No poema “Acts” (Mass, 19) veja-se o uso de windows como limiar do mundo dos afetos – 

dentro de casa – e o mundo exterior “(...) as if no dark ever / slid outward from the sills of / those 

kiltered windows (...)” assim como no poema “When Lilacs” (Field Guide, 67) em que a janela 

separa igualmente um mundo exterior em colapso e o interior doméstico, numa ordem aparente 

tangível a partir da agradável fragrância da flor do lilás: “(…) she would choke the house's / 

sorrows with its pinched windows, (...)”. Imagem semelhante sobressai no poema “Ernestina, the 

Shoemaker's Wife” (The Holyoke,12), onde se nota igualmente uma segregação interior/exterior que 

estabelece limites entre dois mundos: neste caso, o espaço da casa que pertence às mulheres e à sua 

devoção religiosa: 

 

 

   and kept talking behind the curtains  

   that breathed in and out the slow air, 

   and they preyed the rosary together, 

 

e o exterior, representando o mundo masculino e das profissões: 

  

   her husband, would never sit still 

   when she spoke of it, would rise slowly 

   from the Morris chair and go outside, 

   down to the rows of kale and korn 

   to his barn, his hammers, his lasts. 

   (Frank X. Gaspar, The Holyoke, 12) 

 

 Em “Tia Joanna”, a dicotomia (homem/mulher) ganha expressão no ato da colocação das 
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botas de pesca do marido no exterior da casa – “She puts his scale-stuck boots/ on the back steps.” –  

sendo o interior da habitação um reino das mulheres, votado à sua dedicação religiosa mas também 

aos afazeres domésticos. 

 O poema “A Witness Gives His Version” (A Field Guide to the Heavens, 57) é igualmente 

concebido partindo da ideia de charneira, mas desta vez entre a vida da morte: o sujeito lírico 

coloca-se na situação de observador invisível de uma morte e de como os vivos lidam com a 

situação. Ele vê-se como uma não presença - “I / was nowhere, I was nothing, for there was / no I to 

bear whitness, and still / I was present when they wrapped the body (...)”- algures num lugar 

indefinido, apenas indicando estar entre dois locais de passagem. Assim, há uma porta que dá para 

um quarto da casa: “Against the black wall, by the doorway/ to another room, stood the iron stove” 

e outra porta para o exterior “(...) I remember another/ door behind me, and that I knew what/ lay 

beyond it, the dark, pre-electric/ village street, the gray ocean water,” (Frank X. Gaspar, Field 

Guide, 57). 

 

 A tela como limiar do espaço criativo 

 A menção a artistas visuais e os seus espaços de criação é latente um pouco por toda a obra 

de Frank X. Gaspar: “Who is Hans Hoffman and Why Does the World Esteem Him?” (The 

Holyoke, 31), “Late Rapturous” (Late Rapturous, 27) e “Into the Second that Goes on Living” 

(idem, 32) são talvez os exemplos mais visíveis, fazendo-me acreditar que a demarcação deste 

“Quarto do Autor” é de extrema importância para o poeta, pois corresponde a um local privilegiado 

de conceção criativa, separado dos demais, que poderia ser visto como uma transitória versão 

contemporânea da torre do poeta romântico. De fato, o isolamento, a proximidade com o céu, e o 

estreitamento espacial são caraterísticas do espaço de trabalho do próprio Frank X. Gaspar159 que 

                                                
159“My study (when I'm feeling grand, I call it a studio) is a small room, about 10 by 10 feet, with no window but a 

skylight that opens through the roof. Three of the walls are lined with books from floor to ceiling. More often than 
not, books are stacked on the floor too. (…) It is womb-like in there, and when I work late at night, my wonderful 
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encontram paralelismos nos poemas supracitados e ajudam a gerar traços identificativos dos artistas 

plásticos em questão – Veja-se no poema “Late Rapturous” (Late Raputrous, 27), como a descrição 

do atelier de de Kooning o define como artista aos olhos do sujeito poético. 

 Do meu ponto de vista, no poema “Who in Hans Hofmann and Why Does the World Esteem 

Him?” (The Holyoke, 31), a imagem da tela como limiar, ou ponto de passagem entre dois mundos, 

torna-se ainda mais patente. O poema narra a visita clandestina de um grupo de jovens (o sujeito 

lírico entre eles) aos aposentos do pintor Hans Hoffman160 para roubar. Não conhecendo os outros 

objetos (utensílios de pintura) que lá se encontram para além de uma faca, decidem utilizá-la para 

cortar as telas do pintor que resultam em formas parecidas com uma boca com dentes a sorrir 

(jagged (...) mouths). Deste modo, a tela compara-se às janelas e portas, antes referidas, já que é o 

meio através do qual o grupo de crianças impõe o seu mundo ao do artista: 

 

  “It was something from another world 

   and so we stroked it back to ours— 

    ribbons and garlands 

     and the jagged, blossoming mouths.” 

  (Frank X. Gaspar, The Holyoke, 31) 

  

 Do ponto de vista da tradução, é importante realçar o valor semântico acrescentado que 

alguns objetos adquirem quando se tornam elementos evocadores da simbologia de passagem. As 

janelas, os limiares das portas, o telescópio, a tela, todas estas realidades adquirem um sentido mais 

alargado quando vistas como objetos de charneira entre dois mundos, sejam eles terrenos ou do 

espírito, do passado ou do presente, nosso ou do outro. O tradutor deverá ter isto em conta, tentando 

                                                                                                                                                            
cat, who has written my last five books with me so far, guards the doorway like a sphinx, facing outward toward the 
darkness.” in Millicent Accardi . “Frank X. Gaspar a much beloved writer – Interview”. 2012. Site. 21 de Março 
2013 <http://portuguese-american-journal.com/frank-x-gaspa-a-much-beloved-writer-interview/> 

160Hans Hofmann (1880 – 966) foi um pintor expressionista abstrato de origem alemã que singrou nos EUA. 
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identificar objetos que representem Passagem e mantê-los no texto de chegada, não cedendo a 

omissões inerentes ao desejo de colocar uma palavra menos extensa num verso, por exemplo, ou de 

dar demasiada importância a recursos linguísticos ou de estilo que alterem a perceção destes 

elementos como sendo simbolicamente importantes no poema. 

 

 A tradução como confluência entre o tropo da Respiração e do Limiar/Passagem 

 À parte as dificuldades de ordem semântica levantadas pelos tropos do Limiar e da 

Respiração, existem certos elementos de ordem linguística que, do meu ponto de vista, acabam por 

convergir em problemas de tradução semelhantes. Deste modo a tradução, em termos de processo, 

acaba por servir de aglutinador destes dois tropos merecendo, a meu ver,esta pequena entrada 

partilhada. 

 

 As deslocações na direção fora/dentro, em inglês, são normalmente refletidas através de 

advérbios como in e out que, aliados a um verbo, evocam uma sensação de movimento. Lembre-se, 

em The Holyoke, “pulling the e in the out long”; em português, a tradução literal desta expressão 

seria demasiado anti-natural, resultando, para além do mais, numa formulação demasiado extensa 

para a forma em questão. Deste modo, para que na língua de chegada se possa conservar a imagem 

do ar em movimento no mesmo sentido que nos é apontado no texto de partida, optou-se por 

recorrer a uma transposição, transferindo a evocação de sentido do adverbio out para o verbo 

“expirar”: 

 

(...) my great-uncle telling me their sound, 
pulling the e in The out long 
like the whistle of a teakettle. 
 
(The Holyoke 20) 

transposição o meu tio-avô dizendo-me os seus sons,  
expirando um longo "e" no The  
tal como o assobio de uma chaleira. 
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Note-se que no exemplo acima existe também uma alusão metalinguística, o que, já por si, coloca 

problemas específicos de tradução: o heterolinguismo na tradução tem que ver com um referente 

inexistente em português – uma caldeira da marca The Holyoke – pelo que, na minha perspetiva, 

não faz sentido proceder a estratégias domesticantes da tradução. Para além disto, existe a 

dificuldade em manter o efeito sonoro criado no original – o som de um “e” agudo no artigo 

definido The, comparado a um assobio de chaleira, que não existiria se este mesmo artigo definido 

fosse traduzido para português. 

 Tal como acontece com os advérbios, o uso de prefixos e sufixos também se apresenta como 

uma forma de evocar direção e sentido e, tal como nos primeiros, a falta de correspondência entre a 

língua inglesa e a portuguesa, no que toca às regras e estruturas gramaticais, cria muitas vezes a 

necessidade de se recorrer a certas estratégias de tradução, nomeadamente transposições entre 

classes de palavras, para permitir fazer passar essa direcionalidade em português: 

 

  (...) You can never  

  stay. Deliverance never looks like itself. Weary and homeward, 

  then, outbound, the hard-won tickets, (...) 

  (Frank X. Gaspar, Late Rapturous, 38) 

 

 O excerto acima, embora não contenha uma imagem propriamente dita do tropo do Limiar, é 

tirado de um poema (“Black Notebook #5, Lisbon”161) que versa, de certo modo, sobre 

transcendência de fronteiras (físicas e emocionais). Uma viagem de avião torna-se, de repente, 

também numa evasão espiritual do sujeito poético; divagando entre entre o cansaço e o sentimento 

de maravilha, o que ele vai apreendendo à sua volta são pedaços de realidades que acabam por ser 

diferentes imagens de um mundo só. A ideia de movimento a partir da intimidade do quarto para o 

                                                
161Frank X. Gaspar, Late Rapturous, 38 
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céu imenso (viagem de avião) e do céu de volta para o quarto, na minha opinião, materializa-se 

através dos versos acima e principalmente pela relação de inversão que nos é dado pelos sufixos “ - 

“ward” em homeward e “out” em outbound como nos demonstram as suas respetivas definições no 

dicionário162: 

  

 -ward – suffix (in adjectives) in the direction of: backward. 

 out – prefix (in nouns and adjectives) outside; outward; away from: outbuildings 

 

 Mais uma vez, a língua portuguesa não oferece uma maneira tão condensada de explicitar 

estes movimentos como no inglês: numa palavra só, a língua inglesa consegue identificar o sentido 

do movimento bem como o seu destino ou origem (conforme a natureza dessa direção).  

 

(...) You can never  
stay. Deliverance never looks like itself. 
Weary and homeward, then, outbound, the 
hard-won tickets, (...) 
(Late Rapturous, 38) 

Transposição/Modulação 
( deslocamento de unidade/uma mudança 
estrutural da expressão) 

Nunca  
poderás ficar. A salvação nunca se parece 
consigo mesma. Esgotado sigo para casa, 
depois, rumo ao mundo, os bilhetes que 
custaram a ganhar, (...)   

 

 A tradução de “homeward” e “outbound” implica uma série de escolhas em termos de 

estratégias de tradução, que ajudem a colmatar as diferenças sintáticas entre ambas as línguas de 

trabalho. Se no texto de partida tínhamos uma única palavra, no texto de chegada substituímo-la por 

uma expressão contendo um verbo que indique movimento (seguir e rumar), uma preposição e, por 

último, um substantivo que especifique um destino ou uma origem (complementar do verbo que 

indica movimento).  

 A meu ver, apesar de esta ser a melhor forma de conservar o sentido original das expressões 

em causa, o seu resultado tem dois efeitos negativos no texto de chegada:   

 

                                                
162Oxford Advanced Learner's Dictionary. 2010. 
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a) por um lado, a falta de economia de palavras interfere com o ritmo dos versos. Apesar de não 

haver uma rigidez métrica, afrouxa-se um ritmo alicerçado na aliteração e na pontuação. 

b) Por outro lado, o texto de chegada perde o contraste dado pelos sentidos inversos do sufixo 

ward e o prefixo out. No poema de partida, o leitor é confrontado com esta inversão de sentidos 

de um modo quase imediato, uma relação paradoxal que dá a sensação deste vai-e-vem que 

acaba por não ser transposto em português. 

 

 Ainda relativamente à tradução deste excerto de “Black Notebook #5, Lisbon”, é de tomar 

em conta a mudança de nível de abstração na tradução de outbound para “rumo ao mundo”. No 

texto original não existe a referência a “mundo”, o seu significado é algo como “ir para fora”. Em 

português, como acima explicado, existe a necessidade de explicitar um destino, sendo que aqui se 

tenha tentado optar por um destino o mais “aberto” possível na tentativa de criar contraste com a 

palavra mais intimista “casa” (homeward). De qualquer maneira, na minha perspetiva, a referência a 

mundo torna a expressão em português mais concreta do que a que se apresenta no poema de 

partida.
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5. CONCLUSÃO 

 Olhando para todo este percurso que envolveu a compilação e tradução de uma seleção de 

poemas de Frank X. Gaspar, consigo ver a experiência profundamente enriquecedora que foi, tanto 

ao nível pessoal como académico e profissional. Como tradutora a dar os primeiros passos, senti de 

perto a enorme responsabilidade que é intervir no trabalho de um autor ainda vivo, com um futuro 

que se adivinha brilhante, e sucessor de figuras de inegável importância no âmbito da literatura 

diaspórica luso-americana, tais como Alfred Lewis e Thomas Braga, por exemplo. Por outro lado, 

foi igualmente um privilégio poder partilhar ansiedades e dúvidas com o poeta na primeira pessoa, 

cuja atenção, disponibilidade e dedicação agradeço profundamente. 

 A produção poética de Frank X. Gaspar contém uma infinidade de níveis conotativos, 

inerente a uma vasta rede alusiva, e ambiguidades ao nível da linguagem, que vão despertando 

novas interpretações a cada leitura, à medida que nos aprofundamos na investigação das fontes e 

intertextualidades. As linhas que constituem este trabalho de projeto foram claramente insuficientes 

para mostrar e analisar todos os aspetos que condicionaram a tradução dos poemas selecionados de 

Frank X. Gaspar: faltou focar a importância da iconicidade na produção poética do autor, onde se 

incluem níveis de intertextualidade a partir das artes plásticas, por exemplo, entrando no âmbito da 

tradução intersemiótica. Ainda neste campo, verificam-se lacunas com o universo da música, 

nomeadamente do folk e pop americanos, que permitiriam também relevar aspetos prosódicos e 

repensar opções tradutórias; muitos tropos literários - como o Mergulho, as cores Verde/Azul, o 

Céu Noturno, etc.- ficaram por analisar, mas penso que foram selecionados os mais relevantes para 

o trabalho de tradução. 
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 Julgo que a estruturação deste trabalho mediante normas tradutórias conducentes a 

diferentes níveis de análise – do contexto, à matriz textual e à composição e estilística propriamente 

ditas – acrescido de um enfoque na interculturalidade, mostra bem a dimensão interdisciplinar da 

prática da tradução. Sendo o objeto o meu trabalho a tradução do texto literário, recorri ao 

cruzamento de modelos teóricos e metodologias dos estudos culturais, literários e de tradução, 

procurando expor de modo equilibrado os temas pertinentes, sem nunca esquecer a sua relevância 

na cultura de chegada. 

 Considero ter alcançado o objetivo a que me propus de início: representar lugar(es) para a 

poesia de Frank X. Gaspar no sistema literário português. É, contudo, necessário ter a consciência 

de que cada tradução, e cada autor também, têm o seu tempo: ao contrário dos textos originais, as 

traduções tendem a desatualizar-se conforme a evolução dos cânones de cada sistema literário e, no 

caso de Frank X. Gaspar, há que contar também com a sua obra inacabada e em franca expansão. 

Assim, tanto Frank X. Gaspar como a sua produção literária se projetam no futuro; poderão estar 

por vir trabalhos que definam o poeta segundo aspetos que ainda se desconhecem e a sua evolução 

pode levá-lo por percursos literários que ainda não se adivinham. A tradução, pelo contrário, é 

representativa num certo ponto do tempo, constituindo-se como reescrita conforme as normas 

regentes do sistema literário de chegada. Tendo este aspeto como pano de fundo creio também que 

a antologia proposta respeita o poeta e o horizonte incerto, mas inerente ao trabalho de tradução, da 

intenção autorial, já que houve especial cuidado em incluir o próprio Frank X. Gaspar em todas as 

fases do processo tradutório. Por outro lado, procurei que a tradução não resultasse demasiado 

voltada para a cultura de partida, fazendo sobressair focos de interesse para o leitorado português, e 
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que, ao mesmo tempo, permitisse apresentar Frank X Gaspar ao público luso como um autor que 

trabalha na tradição e no sistema literário norte-americanos. Tendo grandes probabilidades de esta 

antologia ser publicada (foi pedido e concedido apoio da Fundação Luso-Americana para a minha 

tradução desta poesia), espero que se venha a constituir ainda como uma abertura do nosso sistema 

poético à literatura de diáspora, tanto mais importante por esta refletir uma herança lusófona.
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