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Resumo  

 

Das descrições que são feitas de escritores constam certas características que apontam 

para uma autoridade que é concedida a todos aqueles que escrevem; nesta dissertação 

argumenta-se que essas características não são transversais a todos os escritores, mas 

que cada um cria as suas próprias regras. É possível saber quais são estas regras e o que 

significam através da análise das descrições que escritores fazem de si mesmos; destas 

descrições fazem parte entrevistas, recensões críticas, ensaios sobre escrita e a própria 

obra, o que implica que um escritor está sempre a descrever-se e àquilo que faz e, logo, 

a justificar a sua própria vida. Neste sentido, o nosso interesse por escritores é, em certa 

medida, o reconhecimento de uma forma de viver. 
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Abstract 

 

Writers are often described by certain features that tend to grant them authority. This 

dissertation claims that those features are not common to all writers, each one creating 

his own rules. These rules can be known and understood by analysing the descriptions 

writers make of themselves, being held that interviews, reviews, essays on how to write 

and the oeuvre itself are a vital portion of those descriptions. This being so, a writer is 

constantly describing himself and what he does, permanently in the process of justifying 

his own life; hence, our interest in specific writers is a way of showing recognition for 

particular ways of life.            
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I. Santos 

 

Uma das preocupações principais de Hannah Arendt em «What is authority?» é 

separar dois conceitos que se foram sobrepondo, autoridade e violência:  

 

Since authority always demands obedience, it is commonly mistaken for some form of 

power or violence. Yet authority precludes the use of external means of coercion; where 

force is used, authority itself has failed. Authority, on the other hand, is incompatible 

with persuasion, which presupposes equality and works through a process of 

argumentation. Where arguments are used, authority is left in abeyance. Against the 

egalitarian order of persuasion stands the authoritarian order, which is always 

hierarchical. If authority is to be defined at all, then, it must be in contradistinction to 

both coercion by force and persuasion through arguments. (Arendt 92-3) 

 

Segundo Arendt, a sobreposição da ideia de violência com a ideia de autoridade teve 

lugar devido a dois movimentos: um primeiro em que se toma a história como um 

processo contínuo onde todas as ocorrências se tornam numa amálgama (não deixando 

sobreviver distinções tão importantes como as que existem entre um governo 

autoritário, um governo totalitário e um governo tirânico); um segundo movimento que 

consiste em exacerbar a funcionalidade, tomando como igual tudo aquilo que serve para 

o mesmo fim (deste modo, se autoridade e violência conduzem ao mesmo, podem ser 

tomadas como a mesma coisa). No entanto, também a distinção entre autoridade e 

persuasão se torna necessária. Arendt é clara quando diz que a persuasão anula a 

existência de autoridade, e o que está em causa é que um processo argumentativo cujo 

fim é o de persuadir alguém a acreditar em alguma coisa implica que a relação entre 

quem persuade e quem é persuadido seja uma relação igualitária; no entanto, autoridade 

pressupõe uma ordem hierárquica, não uma conversa entre iguais. Arendt vai recuperar 

a concepção de autoridade que surgiu com Platão e que depois foi apropriada e adaptada 
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pelos romanos. Platão precisava de justificar a presença dos filósofos na república, 

especialmente depois da morte de Sócrates; precisava de conferir autoridade à sua 

existência, necessitando para isso de um princípio legítimo que não passasse nem pela 

violência nem pela persuasão, «a relationship in which the compelling element lies in 

the relationship itself and is prior to the actual issuance of commands» (109): os 

modelos que utiliza são as relações entre pastor/rebanho, comandante de 

navio/passageiros, médico/paciente e mestre/escravo. Todas estas relações são 

autoritárias porque não necessitam de qualquer elemento violento ou persuasivo para 

que a obediência tenha lugar e para que se saiba qual das partes presentes na relação 

deve obedecer a qual. No entanto, Arendt chama a atenção para a particularidade da 

última das relações, a que se estabelece entre mestre e escravo: esta relação é 

substancialmente diferente das outras apontadas por Platão porque nela existe uma 

separação entre quem sabe o que deve ser feito (o mestre, que ordena) e quem o faz (o 

escravo, que executa) (108-9). 

 A relação entre tutor e aluno poderia ser considerada do mesmo tipo, mas trata-

se de uma relação temporária que se estabelece entre duas pessoas que são 

potencialmente iguais (118). Arendt esclarece que as analogias entre educação e 

governo são erradas, uma vez que todos os exemplos retirados do núcleo doméstico são 

pré-políticos e, logo, não poderão ser aplicados a governantes. A esfera política separa-

se da educação, no sentido em que governantes não são educadores e, na educação, «we 

always deal with people who cannot yet be admitted to politics and equality because 

they are being prepared for it» (119). O aspecto a enfatizar na relação entre tutor e aluno 

é este seu carácter preparatório. A desigualdade dos elementos da relação é apenas 

temporária e não visa que esse estado de coisas seja permanente; logo, existe uma 

igualdade em potência nesta relação que a distingue dos restantes modelos autoritários 
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utilizados por Platão. O tutor, enquanto exemplo, fornece ao aluno, o seguidor do 

exemplo, os instrumentos necessários para que este se torne num igual, ao contrário da 

relação, por exemplo, entre médico e paciente (o propósito da relação não é o de ensinar 

ao paciente o ofício de médico) e da relação entre mestre e escravo (a relação funciona 

de modo a conservar as posições de cada um). Uma das ideias que subsiste da tentativa 

platónica de atribuir autoridade política a filósofos é a de que deter autoridade equivale 

a deter um conhecimento especial: a actividade dos filósofos garante-lhes um acesso 

privilegiado, e exclusivo, à verdade; é esse o conhecimento especial que os coloca na 

posição certa para saber qual a melhor maneira de governar uma cidade, como Platão 

argumenta na República. Numa hierarquia baseada na implicação de que certas 

actividades correspondem a certos modos de vida, um filósofo seria legitimado do 

mesmo modo que a relação mestre/escravo: o primeiro sabe o que há a ser feito e o 

segundo age de acordo com aquilo que o primeiro dita. Mesmo que aqui se tenha em 

conta que o conhecimento especial dos filósofos não se detém sobre um assunto em 

particular (filósofos não são especialistas em governar cidades, por exemplo), mas que o 

seu conhecimento é, na verdade, o conhecimento em si, o aspecto a reter é que ser 

filósofo corresponde a um modo de vida particular.  

Na tentativa de estabelecimento da autoridade dos filósofos existe, no entanto, 

um aspecto contraditório: 

 

Platonically speaking, the few cannot persuade the multitude of truth because truth 

cannot be the object of persuasion, and persuasion is the only way to deal with the 

multitude. But the multitude, carried away by the irresponsible tales of poets and 

storytellers, can be persuaded to believe almost anything; the appropriate tales which 

carry the truth of the few to the multitude are tales about rewards and punishments after 

death; persuading the citizens of the existence of hell will make them behave as though 

they knew the truth. (Arendt 132) 
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Se é defendido que a autoridade não pode de todo implicar persuasão, o que Arendt está 

aqui a dizer é que a estratégia platónica para a fundação de uma república em que os 

filósofos detivessem autoridade passaria sempre por utilizar a persuasão. O que legitima 

a sua autoridade é o conhecimento da verdade, mas não é possível demonstrar isto 

àqueles que se pretende governar, uma vez que a verdade não pode ser objecto de 

persuasão e a persuasão é a única forma de lidar com a multidão. A autoridade que 

Platão, e Arendt, tentam estabelecer é sempre relativa à esfera política, por isso não se 

poderá invocar a hipótese de utilização do método socrático. O método escolhido é 

precisamente aquele que Platão tanto critica: são histórias. Os filósofos servem-se dos 

mesmos meios que poetas e contadores de histórias, na esperança de que uma mudança 

no conteúdo dessas histórias conduza a um propósito pré-definido: o da conformação às 

normas que filósofos, por terem acesso à verdade, sabem ser as correctas, normas que 

contribuem para a criação e manutenção de um estado de coisas favorável aos seres 

humanos, em especial aos filósofos. Fica implícito que histórias são capazes de 

persuadir pessoas, de levá-las a ter certo tipo de acções, que essa persuasão age sobre 

todos de modo semelhante e que, de acordo com estes princípios, poderão ser contadas 

as histórias certas para originar determinados tipos de comportamento. A implicação 

maior é que histórias nos levam a acreditar em coisas, e que essas crenças determinam 

as nossas acções. Não pretendo neste momento questionar a capacidade persuasiva que 

Platão e Arendt parecem atribuir a histórias; o que há a relembrar é que persuasão 

ocorre entre iguais e a autoridade não é possível quando existe persuasão. A autoridade 

dos filósofos poderia aqui estar a ser posta em causa, mas a relação que se estabelece 

não é entre filósofos e multidão, mas sim entre histórias e ouvintes.  

Às pessoas que concebem histórias, vulgo escritores, também são imputadas 

características especiais, como Platão tentou imputar aos filósofos, nomeadamente que 
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são detentores de um conhecimento que não é acessível a outros seres humanos e que 

isso lhes confere autoridade. É comum ouvir dizer de um escritor que é um veículo, um 

mensageiro entre a esfera divina e a esfera terrena, um «profeta» ou um «alto-

sacerdote»; estas descrições colocam o escritor numa posição especial. Nesta tradição, 

Raymond Carver diz que «Good fiction is partly a bringing of the news from one world 

to another» (Carver, «The Art of Fiction No. 76»); os mundos a que Carver se refere 

aqui não são o divino e o terreno, são antes uma referência ao mundo individual de cada 

pessoa, o que pode ser de algum modo iluminado por aquilo que Nabokov diz no seu 

posfácio a Lolita: «It had taken me some forty years to invent Russia and Western 

Europe, and now I was faced by the task of inventing America» (283). É esta 

capacidade imaginativa dos escritores que leva Shelley a denominá-los «legisladores 

não reconhecidos do mundo» (82). Apesar das intenções de Shelley, os únicos mundos 

sob os quais escritores legislam são livros, histórias, romances, sem ficar perceptível 

que autoridade poderá ter o escritor que saia dos limites desses objectos: escrever livros 

não equivale a fundar cidades. O que parece estar implícito em certas descrições de 

escritores é que criar histórias e personagens de ficção concede direitos relativamente à 

criação de normas a seguir por seres humanos. Roberto Calasso disse em entrevista: 

«The author is the successor of the saint, everyone respects the author». Enquanto 

Platão tenta demonstrar que a actividade particular dos filósofos corresponde a um 

determinado modo de vida, qual é a particularidade do escritor que origina tal respeito e 

que o leva a ser considerado o sucessor do santo? Philip Gourevitch, na sua introdução 

ao primeiro volume da mais recente edição de entrevistas da The Paris Review, afirma: 

«What makes writers different from everyone else is that they write, day after day, year 

after year, decade after decade, story after story, book after book» (xi). Na introdução ao 

terceiro volume desta mesma colecção, Margaret Atwood reforça a ideia quando 
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pretende tornar clara a diferença entre o tipo de entrevistas conduzidas pela The Paris 

Review e aquelas que são feitas por outras publicações: «(…) the Paris Review 

interviews did not treat writers as celebrities or freaks or quasi-experts on subjects other 

than their own, but as sober professionals engaged in the writing life» (x-xi). Parece 

então que escritores são pessoas cuja especialidade é escrever; é isso que os distingue 

das outras pessoas, é sobre essa actividade que reside o seu conhecimento particular, e 

não sobre outros assuntos. A afirmação de Atwood implica ainda que escrever é um 

modo de vida, e é sobre isso que os escritores estão aptos a falar. Entre as perguntas 

mais frequentemente colocadas aos escritores nestas entrevistas encontram-se aquelas 

que se focam nas questões práticas do ofício: «When and why did you start to write?»; 

«How do you work? Are you disciplined? Do you keep regular hours?»; «Describe a 

typical day’s work»; «Do you compose on the typewriter?»; «Do you write on a 

computer?»; «Do your contemporaries interest you?»; «Do you read or show your work 

to others while it is in progress?»; «Do you recorrect?»; «Is there any possible formula 

to follow in order to be a good novelist/poet?» e, por último, a questão colocada a 

Roberto Calasso em 2012 quando este disse escrever com uma caneta de aparo, «What 

color is your ink?»1 Estas questões encontram-se circunscritas à actividade de escrever e 

corroboram o que Atwood declara sobre o tipo de abordagem que distingue a The Paris 

Review; não explicam, no entanto, o respeito tido pelo escritor e de que forma este 

respeito é semelhante àquele que é tido por um santo, de forma a tornar o escritor no seu 

sucessor. 

Em Fevereiro de 2014 foi notícia de divulgação internacional a descoberta de 

vários documentos pertencentes a Ernest Hemingway, que vão desde 

 

                                                           
1 Todas estas questões foram coligidas depois da leitura de várias entrevistas em The Paris Review, 

<http://www.theparisreview.org/>. 
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[a] receita do seu hambúrguer favorito dactilografada pela sua última mulher, Mary, a 

factura do Buick Super Station Wagon que comprou em 1959 num stand automóvel em 

Key West, a licença de porte de arma emitida pelo Governo cubano nove anos antes, 

vários bilhetes de touradas a que assistiu em Espanha, e os telegramas em que Spencer 

Tracy, John Huston (…) e Ingrid Bergman (…) o felicitam pela atribuição do Prémio 

Nobel da Literatura em 1954 (além do próprio telegrama em que a Academia Sueca lhe 

comunica a deliberação). (Nadais) 

 

Estes documentos encontram-se preservados, indexados e podem ser acedidos 

electronicamente por qualquer pessoa. A relevância da sua preservação está ao mesmo 

nível da importância que é dada à obra do escritor; eles constituem aquilo a que Thomas 

Carlyle apelidou de relíquias quando se referiu ao entusiasmo que rodeava Voltaire: 

«The ladies pluck a hair or two from his fur, to keep it as a sacred relic» (252). O 

escritor parece, então, encontrar-se numa posição privilegiada: objectos, documentos, 

roupas que tenham feito (ou que façam ainda) parte da sua vida e dos seus interesses, 

mesmo que remotamente, adquirem importância precisamente por lhe terem pertencido; 

mais do que isso, são conferidos certos poderes a estes elementos, nomeadamente o 

poder de revelar algo até aí desconhecido. Para esta sacralização do escritor contribuem 

as descrições que o próprio faz da sua actividade, oscilando entre, por um lado, o 

pragmatismo de respostas a perguntas sobre rotinas como as exemplificadas acima e, 

por outro, tentativas de explicação daquilo que faz e de como o faz que recorrem à 

utilização de termos de cariz religioso, místico, mágico e inconclusivo: 

 

Writers very seldom talk about their gods in the sense Valéry meant [“Hide your god, 

men must hide their true gods with great care”], because it’s mysterious even to them. 

They don’t know what makes them write; they don’t know in any psychoanalytical 

sense what makes them write. They don’t know why, when they come up against a 

difficulty and then go for a walk, they can come back and the difficulty is solved. They 

don’t know why they plant minor characters early on in a novel who turn up with a 
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specific function later on. When things are going well, you do have the sense that what 

you’re writing is being fed to you in some way. Auden compared writing a poem to 

cleaning an old piece of slate until the letters appear. The only way you could reveal 

your god is perhaps under hypnosis. It’s sacred and it’s secret, even to the writer. 

(Amis) 

 

Não é apenas Martin Amis que descreve o acto de escrever desta forma; para além de 

citar W.H. Auden, há na ideia de a escrita estar a ser-lhe dada à boca um eco do que 

François Mauriac também já tinha dito à The Paris Review: «When I cease to be carried 

along, when I no longer feel as though I were taking down dictation, I stop». O que 

distingue o escritor do resto das pessoas é o facto de escrever, e será esse o seu ofício; 

no entanto, uma das particularidades que parece distinguir o seu ofício dos restantes é 

esta aparente impossibilidade de explicar completamente esse ofício e qual o seu 

propósito.2 Nas descrições de escritores sobre aquilo que fazem sobressai este não se 

saber como e porque se faz aquilo que se faz, o que equivale a ter um modo de vida que 

não se sabe explicar. Esta forma de falar sobre a escrita, invocando entidades e causas 

divinas, dá azo a que o escritor seja visto como alguém que não pode ser totalmente 

responsabilizado por aquilo que escreve. Há, no entanto, a responsabilidade de 

continuar a escrever; tanto Hemingway como Stephen King foram claros na sua 

convicção de que há que escrever o mais possível no curto espaço de tempo de vida de 

um ser humano: Hemingway disse «(…) you are more alone because that is how you 

must work and the time to work is shorter all the time and if you waste it you feel you 

have committed a sin for which there is no forgiveness», enquanto Stephen King 

afirmou: «Because God gave you some talent, but he also gave you a certain number of 

                                                           
2 Se a especialidade dos escritores é escrever, é o respeito atribuído a essa actividade e a quem a pratica 

que faz com que escritores sejam convidados para leccionarem (como se verá no caso de Joyce Carol 

Oates); no entanto, essas aulas não têm sempre como objectivo ensinar a escrever (exemplo disso são as 

aulas de Philip Roth descritas por Scottoline, no capítulo II desta dissertação), o que levanta de novo a 

questão sobre a dificuldade de explicar o propósito da actividade do escritor.  
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years». Não é apenas o dom de escrever que parece ser divino, mas também o castigo 

por desperdiçar esse mesmo dom. Dar o nome de dom à actividade de escrever implica 

desde logo atribuir-lhe uma origem exterior àquele que a pratica e, mais uma vez, 

estamos perante descrições que atribuem a causas desconhecidas os assuntos 

relacionados com a escrita. Talvez por isso mesmo a escrita surja também como um 

dever, no sentido em que há que cultivar os dons que nos são atribuídos; não cultivar 

um talento seria, neste caso, um pecado.3 Há sacrifícios que são feitos em prol do 

desenvolvimento desse talento (e tratam-se verdadeiramente de sacrifícios se atentarmos 

na afirmação de Hemingway acerca da solidão que a escrita implica) porque uma das 

coisas que está em causa é a justificação de uma existência humana, mas não só: o 

pecado advém não apenas de não fazermos aquilo que sabemos fazer mas também de 

não fazermos tudo o que for necessário para o fazermos da melhor maneira possível.  

A aproximação que Calasso faz do escritor a um santo parece implicar um tipo 

de autoridade que as descrições que escritores fazem sobre si próprios e sobre a sua 

profissão continuam a não ser suficientes para explicar; também não explicam o porquê 

de serem os escritores os eleitos enquanto sucessores de santos. O que terá o escritor de 

tão especial que o distinga de outros artistas e, em geral, de outros seres humanos? 

Henry James, em vários dos contos que compõem o volume Stories of Writers and 

Artists, consegue fazer com que o discurso de admiração por alguém que escreve se 

confunda com o discurso de alguém apaixonado, como em «The Author of Beltraffio»: 

 

He carried his benevolence to the point of coming to meet me at the little station at 

which I was to alight, and my heart beat very fast as I saw his handsome face, 

surmounted with a soft wide-awake and which I knew by a photograph long since 

enshrined on my mantel-shelf, scanning the carriage-windows as the train rolled up. He 

recognised me as infallibly as I had recognised himself; he appeared to know by instinct 

                                                           
3 Cf. Mt 25: 14-30 e Lc 19: 12-27.  
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how a young American of critical pretensions, rash youth, would look when much 

divided between eagerness and modesty. He took me by the hand and smiled at me and 

said: "You must be—a—YOU, I think!" and asked if I should mind going on foot to his 

house, which would take but a few minutes. I remember feeling it a piece of 

extraordinary affability that he should give directions about the conveyance of my bag; I 

remember feeling altogether very happy and rosy, in fact quite transported, when he laid 

his hand on my shoulder as we came out of the station. (James 54) 

 

O escritor é desde logo colocado numa posição superior: nele certas características 

comuns a vários seres humanos como a benevolência e a afabilidade adquirem 

contornos extraordinários e é-lhe também atribuída uma intuição divinatória. O efeito 

causado no narrador é análogo ao de alguém enlevado pelo objecto da sua paixão; no 

entanto, esta descrição adequar-se-á também a um santo. Adequa-se, aliás, a qualquer 

objecto alvo de admiração por parte de um sujeito. Numa outra passagem do mesmo 

conto não é despiciendo recuperar o conceito de relíquia:  

 

I betook myself to Ambient's study, delighted to have a quiet hour to look over his 

books by myself. The windows were open to the garden; the sunny stillness, the mild 

light of the English summer, filled the room without quite chasing away the rich dusky 

tone that was a part of its charm and that abode in the serried shelves where old 

morocco exhaled the fragrance of curious learning, as well as in the brighter intervals 

where prints and medals and miniatures were suspended on a surface of faded stuff. The 

place had both colour and quiet; I thought it a perfect room for work and went so far as 

to say to myself that, if it were mine to sit and scribble in, there was no knowing but I 

might learn to write as well as the author of “Beltraffio.” (James 86) 

 

Não há garantias de que estar em contacto com os objectos pertencentes a um escritor 

ou estar nos mesmos lugares em que esse escritor esteve conduza a resultados iguais: 

neste caso, o de se escrever como aquela pessoa. Há no entanto uma desconfiança que 

persiste, uma crença de que isso poderia ser possível, que esses objectos e lugares 
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tenham ajudado o escritor a escrever como escreve ou, então, tenham ficado com 

características especiais por terem pertencido ou estado em contacto com aquela pessoa. 

À semelhança do que se passou com os documentos de Hemingway recentemente 

encontrados, crê-se que objectos e lugares sejam um meio de revelação, explicação e 

transmissão do que quer que seja que fez alguém escrever como escreveu. É 

improvável, no mínimo, que reconstituir a refeição favorita de um escritor e, já agora, 

ingeri-la, transforme alguém no escritor em causa ou lhe dê um conhecimento 

privilegiado sobre a sua obra; no entanto, são elementos desta natureza que permitem 

reconstituir um modo de vida que, esse sim, não parece separável da obra. A par de 

objectos e lugares estão os conselhos dados por escritores. Entenda-se por conselhos 

não apenas o que é regularmente abrangido por esta definição mas também os tratados 

que escritores redigem sobre como escrever e até as próprias entrevistas de que são 

alvo. É recorrente tentar perceber o quê ou quem influenciou os escritores, em que 

consistiram essas influências e como se manifestaram no seu trabalho. Invariavelmente 

são nomeados pelos entrevistadores outros escritores, anteriores ao escritor entrevistado 

ou contemporâneos do mesmo, principalmente quando há conhecimento de que terá 

existido um contacto próximo entre ambos, como no caso de John Cheever e E.E. 

Cummings: 

 

Interviewer: Did Cummings have any advice for you as a writer? 

 

Cheever: Cummings was never paternal. But the cant of his head, his wind-in-the-

chimney voice, his courtesy to boobs, and the vastness of his love for Marion were all 

advisory. (Cheever) 

      

Elencar elementos desta natureza enquanto conselhos implica passar daquilo em que um 

escritor é supostamente especialista, ou seja, escrever, para tudo aquilo que é, mais uma 
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vez supostamente, exterior a essa actividade. O que está aqui em causa é que nada do 

que está relacionado com o escritor é exterior à sua actividade; o que se é torna-se 

inseparável daquilo que se faz. Se o ângulo do crâneo de uma pessoa, a sua voz, a sua 

cortesia para com pessoas idiotas e o seu amor por alguém podem ser considerados 

conselhos, então mais uma vez estamos perante o reconhecimento de um modo de vida. 

Está a ser conferida ao escritor uma autoridade que não se limita aos seus 

conhecimentos sobre a actividade que pratica e está também a ser dito que essa 

actividade está directamente relacionada com o que se é. A comparação com um santo 

pode ser justificável se ser admirado comportar também a atribuição de um certo grau 

de autoridade moral. O que se torna difícil de perceber é se essa autoridade recai sobre 

pessoas que não escrevem, ou seja, se os conselhos de Cummings podem sê-lo assim 

considerados por qualquer outra pessoa ou se apenas um escritor poderia ter em conta 

aqueles aspectos de Cummings enquanto conselhos. Poder-se-ia colocar ainda a questão 

de apenas Cheever, enquanto Cheever, tomar como autoritário o modo de vida de 

Cummings.  

Raymond Carver, em três dos seus ensaios coligidos em Fires,4 fala sobre o que 

considera terem sido as influências mais directas sobre a sua escrita: Gordon Lish, o 

editor da revista Esquire, onde Carver começou a publicar os seus contos; John 

Gardner, um escritor que foi seu professor de escrita criativa; e, por fim, os seus dois 

filhos. Gordon Lish foi uma influência para Carver por ter imediatamente demonstrado 

interesse pelos seus contos, publicando-os na Esquire; John Gardner, para além de ter 

sido seu professor, ensinando-lhe técnicas e métodos que Carver considerou essenciais 

para o desenvolvimento da sua escrita, era também ele escritor, apesar de ainda não ter 

publicado nenhum livro à data do seu encontro com Carver. Estas influências são 

                                                           
4 «On Writing», «Fires» e «John Gardner: The Writer As Teacher». 
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descritas como tendo sido de ordem prática, real, e da mesma natureza que a mais 

importante de todas elas: os seus filhos. O que Carver está a dizer é que o que mais 

influenciou a sua escrita foi, literalmente, a sua vida; o facto de ter uma família e de se 

ver obrigado a sustentá-la condicionou a sua actividade de escritor, e esta percepção é 

descrita como uma epifania numa lavandaria em Iowa City:   

 

But I remember thinking at that moment, amid the feelings of helpless frustration that 

had me close to tears, that nothing—and, brother, I mean nothing—that ever happened 

to me on this earth could come anywhere close, could possibly be as important to me, 

could make as much difference, as the fact that I had two children. And that I would 

always have them and always find myself in this position of unrelieved responsibility 

and permanent distraction. (Carver, «Fires» 33) 

 

Se esta descrição fosse considerada um conselho segundo os parâmetros de Cheever, 

então ter dois filhos seria uma das condições a ter em conta para se ser escritor, pelo 

menos para se ser um escritor como Carver. No entanto, fazer este tipo de extrapolações 

com modos de vida não é possível. Escritores não podem ser exemplos no sentido mais 

estrito da palavra porque o conjunto de características que cada um reúne é particular, 

único. Carver defende que só se pode escrever sobre aquilo que se sabe5 e define 

influências como «(…) forces—circumstances, personalities, irresistible as the tide» 

(«Fires» 28), mas estas forças, precisamente pela sua natureza, não são replicáveis. Não 

se pode seguir o exemplo de algo que é único porque não se pode replicar uma vida 

ponto por ponto, e só essa possibilidade faria com que alguém escrevesse o que Carver 

escreveu. A analogia com o santo, que se pretende generalizada e que parece conferir 

autoridade moral a um conjunto de pessoas que praticam a mesma actividade, faz parte 

do conjunto de descrições sobre essa mesma actividade que podem causar perplexidade 

                                                           
5 «You're told time and again when you're young to write about what you know, and what do you know 

better than your own secrets?» (Carver, «The Art of Fiction No. 76»).  
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pela sua semelhança; no entanto, uma descrição da profissão de escritor não será 

equivalente a descrever cada escritor. É plausível ver na explicação que Carver dá para 

o facto de escrever contos e poemas, e não romances, uma descrição equivalente à da 

Via Sacra:   

 

I had to sit down and write something I could finish now, tonight, or at least tomorrow 

night, no later, after I got in from work and before I lost interest. In those days I always 

worked some crap job or another, and my wife did the same. […] I worked sawmill 

jobs, janitor jobs, delivery man jobs, service station jobs, stockroom boy jobs—name it, 

I did it. One summer, in Arcata, California, I picked tulips, I swear, during the daylight 

hours, to support us; and at night after closing, I cleaned the inside of a drive-in 

restaurant and swept up the parking lot. Once I even considered, for a few minutes 

anyway—the job application form there in front of me—becoming a bill collector! 

(Carver, «Fires» 35) 

 

Trabalhar nestes sítios era algo que Carver fazia para se sustentar a si e à sua família, 

aos seus dois filhos; a escrita não era um meio de sustento, era antes tratada como algo 

que tinha imperiosamente de ser feito, como uma necessidade que reflecte uma fé, uma 

crença que se tem. É este aspecto religioso que é invocado quando Carver, no ensaio 

«On Writing», subscreve a atitude de Isak Dinesen: «Isak Dinesen said that she wrote a 

little every day, without hope and without despair. Someday I’ll put that on a three-by-

five card and tape it to the wall beside my desk» (23). Praticar uma actividade como 

escrever todos os dias, sem esperança e sem desespero, é uma acção de natureza 

religiosa, que só consegue ser explicada enquanto crença.  

 A continuidade da conversa em torno da actividade de escrever, especialmente a 

proliferação de entrevistas, é vista como uma vantagem por Atwood (xi), que a 

considera como uma ajuda mútua: em momentos de dúvida, saber que existem outros 

que já passaram pelo mesmo é uma fonte de consolo; é possível uma identificação, os 
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escritores servirão de exemplo a outros escritores. Se é por existir esta identificação que 

os discursos são tão semelhantes, com escritores a descreverem de modo tão idêntico 

aquilo que fazem, é algo a ponderar; o que há a esclarecer é que, mais uma vez, este tipo 

de situação não é exclusiva a pessoas que escrevem: há comparação de experiências 

entre praticantes da mesma actividade, seja ela qual for. O facto é que a conversa 

persiste, e parte desta conversa é classificada por William Gaddis como «That sort of 

talk-show pap, five-minute celebrity, turning the creative artist into a performing one 

(…)». Para Gaddis, a performance consiste em responder a questões pragmáticas sobre 

as rotinas de um escritor, mesmo que relacionadas com a escrita (como as já descritas 

acima); isso é transformar um artista criativo num performer, em que a primazia recai 

sobre o escritor e não sobre a obra. No entanto, há uma conversa que, recaindo sobre a 

obra, também é criticada. Gore Vidal usa o termo «book chat» para descrever, 

principalmente, as recensões de obras literárias: «Reviewers… actually newspaper 

persons who chat about books in the press. They have been with us from the beginning 

and they will be with us at the end. They are interested in writers, not writing. In good 

morals, not good art». Esta «book chat» é considerada pejorativa porque é alimentada 

por pessoas que, segundo Vidal, não estão habilitadas a falar do assunto sobre o qual se 

apresentam como especialistas. São também estas pessoas que, ao estarem mais 

interessadas em condutas morais do que em arte estão a contribuir para que escritores 

sejam comparados a santos. A existir alguém que fale sobre obras literárias, que esse 

alguém seja um crítico (Vidal deixa claro que a sua invectiva não se dirige à crítica 

literária), ou um escritor. A conversa, a ser tida, deve ser tida por especialistas, e os 

escritores são mais uma vez colocados nessa posição. Martin Amis defende que os 

escritores têm mesmo o dever de participar na conversa:  
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I think you have a duty to contribute, to go on contributing to what Gore Vidal calls 

“book chat.” For certain self-interested reasons, you want to keep standards up so that 

when your next book comes out, it’s more likely that people will get the hang of it. I 

have no admiration for writers who think at a certain point they can wash their hands of 

book chat. You should be part of the ongoing debate. (Amis) 

 

Amis está a defender que os escritores são as pessoas mais indicadas para manter a 

conversa a um nível que lhes seja favorável, ou seja, a conversa que diz respeito a 

escritores e àquilo que escrevem deve ser mantida pelos mesmos porque são eles os 

únicos capazes de assegurar a qualidade necessária. Conferir aos escritores o direito de 

definir os termos em que essa conversa é tida, e por conversa entenda-se aqui 

entrevistas, recensões, ensaios críticos, é admitir que escritores só poderão ser julgados 

de acordo com as suas próprias regras. Mais: é admitir que os escritores criam as suas 

próprias regras e que, embora criadas à sua medida, pretendem que se tornem 

universais. O que Vidal diz sobre Hemingway,6 que ele foi um mestre a convencer todos 

de que a sua escrita não tinha precedentes, é aplicável a todos os escritores. Quando 

falam sobre a sua actividade, os escritores estão a justificar não só a sua profissão mas 

também o modo como eles próprios a exercem. Estão a fazê-lo até quando escolhem 

não participar na conversa, não fazer parte da performance, como J.D. Salinger, que 

recusou dar entrevistas durante a maior parte da sua vida. Neste caso não é apenas a 

obra que permanece; é também, e sobretudo, a atitude: retirar-se da conversa é também 

uma performance, é também parte do modo de vida. Porém, segundo Joan Didion, a 

                                                           
6 «I detest him, but I was certainly under his spell when I was very young, as we all were. I thought his 

prose was perfect—until I read Stephen Crane and realized where he got it from. Yet Hemingway is still 

the master self-publicist, if Capote will forgive me. Hemingway managed to convince everybody that 

before Hemingway everyone wrote like—who?—Gene Stratton-Porter. But not only was there Mark 

Twain before him, there was also Stephen Crane, who did everything that Hemingway did and rather 

better. Certainly The Red Badge of Courage is superior to A Farewell to Arms. But Hemingway did put 

together an hypnotic style whose rhythm haunted other writers. I liked some of the travel things—Green 

Hills of Africa. But he never wrote a good novel» (Vidal).  



 

 
22 

performance começa assim que se escreve e escrever é já um acto de performance 

porque é um acto público:  

 

Interviewer: But you said it’s OK, because writing is in some ways a performance. When 

you’re writing, are you performing a character? 

 

Joan Didion: You’re not even a character. You’re doing a performance. Somehow writing 

has always seemed to me to have an element of performance. 

 

Interviewer: What is the nature of that performance? I mean, an actor performs a 

character— 

 

Joan Didion: Sometimes an actor performs a character, but sometimes an actor just 

performs. With writing, I don’t think it’s performing a character, really, if the character 

you’re performing is yourself. I don’t see that as playing a role. It’s just appearing in 

public. 

 

Interviewer: Appearing in public and sort of saying lines— 

 

Joan Didion: But not somebody else’s lines. Your lines. “Look at me—this is me” is, I 

think, what you’re saying. (Didion) 

 

Até a obra faz parte da conversa no sentido em que é parte integrante da justificação da 

actividade.   

Nesta conversa que se vai tendo, ou que deliberadamente se recusa, está 

implícito o mesmo princípio subjacente à atitude que Platão teve quando tentou 

estabelecer autoridade para os filósofos: uma necessidade de auto-preservação. 

Estabelecer-se enquanto autoridade sobre a actividade que se pratica implica saber que 

partes revelar e que partes ocultar; implica também estabelecer as medidas segundo as 

quais se é julgado. Escrever ensaios sobre como se deve escrever ou criar uma teoria da 

poesia encaixam nesta descrição. Falar sobre o que se faz é, também, um modo de dizer 
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qual a maneira certa de se fazer o que se está a fazer ou a maneira certa de se julgar 

aquilo que se faz, e cada escritor fá-lo para se preservar a si próprio e à sua obra. A 

denominação escritor não corresponde a um estilo, forma, método ou regras aplicáveis a 

todos quanto praticam a actividade: cada um é único e, nesse sentido, imprevisível a 

nível político (Platão, mais uma vez, estava certo). O que resulta daqui é que à 

actividade de escrever não corresponde uma só especialidade; cada escritor tem a sua, 

que é nada mais nada menos que ele próprio. É isso que distingue o seu ofício de todos 

os outros:  

 

To me, it’s all about perceptions, perceptions about life or human nature or the way 

something looks or the way something sounds. Two or three of them on a page in a 

notebook, that’s what it’s really all about. Getting enough of them to enliven every page 

of a novel, like light. I mean, to call them felicities is wrong. You have to have a 

clumsier formulation, something like droplets of originality, things that are essentially 

your own, and are you. If I die tomorrow, well, at least my children, who are 

approaching as we speak, at least they will have a very good idea of what I was like, of 

what my mind was like, because they will be able to read my books. So maybe there is 

an immortalizing principle at work even if it’s just for your children. Even if they’ve 

forgotten you physically, they could never say that they didn’t know what their father 

was like. (Amis) 

 

Que Amis e Carver atribuam tanta importância aos seus filhos é, de certo modo, 

facilmente aceitável e trivial; o que é mais difícil de explicar é a importância que nós 

atribuímos a estes ou outros escritores e, já agora, aos filhos deles.   
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II. Mostrar e dizer 

 

A afirmação de Martin Amis, previamente citada, denota que ler os seus livros 

conduz a um conhecimento do seu carácter; a ser levada à letra, a implicação é que ler 

livros de um certo autor garante um acesso directo à mente desse mesmo autor (tome-se 

«mente» aqui por aquilo que forma uma personalidade: gostos, intenções, desejos, etc.). 

Partindo deste princípio, bastaria abrir um livro de Amis e começar a lê-lo para de 

imediato começar a conhecer Amis; ao terminar de ler o livro o leitor poderia supor que 

teria o conhecimento necessário de Amis para poder falar sobre os seus gostos e 

desejos, prever as suas opiniões sobre variados assuntos ou o seu comportamento em 

situações hipotéticas. O pressuposto geral em causa é o de que determinado tipo de 

coisas permitem que digamos que conhecemos uma pessoa. Uma dessas coisas seria ler 

um livro escrito por alguém; outras seriam, por exemplo, ler a sua correspondência, 

saber quais as suas rotinas, as suas refeições favoritas (incluindo o modo específico de 

as preparar), os seus passatempos ou os seus locais de férias.  

Bertrand Russell distingue dois tipos de conhecimento: conhecimento directo e 

conhecimento por descrição.7 O primeiro tipo é definido do seguinte modo: «I say that I 

am acquainted with an object when I have a direct cognitive relation to that object, i.e. 

when I am directly aware of the object itself» («Knowledge by acquaintance and 

knowledge by description» 152). Segundo Russell, os primeiros objectos dos quais 

temos conhecimento directo são os dados obtidos através dos sentidos, «sense-data»; tal 

como exemplifica, é possível conhecer particulares e universais: é possível conhecer um 

determinado tom de «amarelo» (um particular) e conceber a cor «amarelo» (um 

universal) de modo a poder fazer um julgamento do seguinte tipo: «yellow differs from 

                                                           
7 As designações de Russell são, respectivamente, «knowledge by acquaintance» e «knowledge by 

description». 
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blue» («Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 154). No ensaio 

«On Denoting», Russell coloca a questão de uma forma mais clara e adequada ao 

assunto em causa:  

 

In perception we have acquaintance with the objects of perception, and in thought we 

have acquaintance with objects of a more abstract logical character; but we do not 

necessarily have acquaintance with the objects denoted by phrases composed of words 

with whose meanings we are acquainted. (Russell, «On Denoting» 41-42) 

 

Se considerarmos um livro, ou até uma obra, como uma proposição da qual temos 

conhecimento directo do significado de cada um dos seus constituintes, daí não se segue 

que seja possível ter um conhecimento directo do autor desse mesmo livro ou obra. 

Russell deixa claro que não é possível conhecer directamente objectos físicos ou mentes 

de pessoas; esses elementos são acessíveis apenas por aquilo que denomina 

conhecimento por descrição.8 Esta posição não contraria aquilo que Amis afirma, que é 

possível conhecê-lo através dos seus livros; o erro consiste em assumir que 

conhecimento por descrição equivale a conhecimento directo. Pode porventura aceitar-

se que os livros de Amis permitem que se faça uma descrição mais ou menos correcta 

de Martin Amis; não se poderá no entanto fazer equivaler essa descrição a uma 

apreensão directa de Martin Amis. O erro em que se incorre é o de assumir que ler o que 

certas pessoas escreveram (ou saber as rotinas dessas mesmas pessoas, onde escrevem, a 

que horas, o que comem, se gostam de touradas, etc.) equivale a conhecer certas 

pessoas.  

Tendo em conta a seguinte citação de Russell, 

                                                           
8 «(…) among the objects with which we are acquainted are not included physical objects (as opposed to 

sense-data), nor other people’s minds» (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by 

description» 155). 
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(…) if a person who knew Bismarck made a judgment about him (…) what this person 

was acquainted with were certain sense-data which he connected (rightly, we will 

suppose) with Bismarck’s body. His body as a physical object, and still more his mind, 

were only known as the body and the mind connected with these sense-data. That is, they 

were known by description. (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by 

description» 157) 

 

o que está a ser dito é que da descrição de qualquer objecto fazem parte elementos dos 

quais temos conhecimento directo, e é essa situação que possibilita o erro de 

transformarmos conhecimento por descrição em conhecimento directo. Quando dizemos 

«Martin Amis é um escritor», a proposição pode ser desmontada nos seus vários 

elementos, onde vamos novamente obter descrições de «Martin Amis» e de «escritor»:    

 

Common words, even proper names, are usually really descriptions. That is to say, the 

thought in the mind of a person using a proper name correctly can generally only be 

expressed explicitly if we replace the proper name by a description. Moreover, the 

description required to express the thought will vary for different people, or for the same 

person at different times. (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by 

description» 156) 

 

Uma vez que o conhecimento directo pressupõe uma relação entre um sujeito e um 

objecto (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 153), as 

possíveis acusações de relativismo desta posição são refutadas, visto que há sempre um 

objecto que limita as descrições do sujeito. Desta forma, mesmo que se considere que 

uma descrição é constituída por elementos dos quais temos conhecimento directo,9 estes 

elementos não são intrínsecos ao sujeito enunciador da proposição, não reconduzem a 

ele resultando numa tautologia, como se poderia argumentar num primeiro plano: 

                                                           
9 «Every proposition which we can understand must be composed wholly of constituents with which we 

are acquainted» (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 159). 
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conhecer directamente os elementos que constituem uma proposição não implica que a 

proposição esteja dependente de um conhecimento subjectivo e variável de sujeito para 

sujeito. Dizer «Martin Amis é um escritor» não significa que esta proposição esteja 

apenas dependente das ideias de cada sujeito sobre o que é ser-se um escritor: 

 

(…) what enables us to communicate in spite of the varying descriptions we employ is 

that we know there is a true proposition concerning the actual Bismarck, and that, 

however we may vary the description (so long as the description is correct), the 

proposition described is still the same. (Russell, «Knowledge by acquaintance and 

knowledge by description» 158) 

 

Coloque-se «Martin Amis» no lugar de Bismarck e teremos uma solução para o possível 

problema do relativismo apontado: Russell acredita que há uma única proposição 

referente ao objecto em causa, e que todas as descrições que se possam fazer sobre esse 

objecto, desde que sejam as correctas, não colocam em causa a proposição; por mais 

descrições que se possam fazer acerca de Martin Amis, essas descrições não alteram, 

apenas se aproximam mais ou menos, daquilo que é Martin Amis. Não se trata, também, 

de ter certas ideias sobre este objecto que é «Martin Amis». Ao efectuarmos um 

julgamento sobre Martin Amis, como no caso de «Martin Amis ama os seus filhos»,10 o 

que está em causa é a relação de uma mente, que efectua o julgamento, com os 

elementos que compõem esse mesmo julgamento, elementos esses que são a própria 

pessoa que julga, o objecto Martin Amis, o conceito de amor, os filhos de Amis e o 

próprio acto de julgar. A mente de quem julga e o acto de julgar são elementos 

constituintes de qualquer julgamento, sendo os outros elementos variáveis. Russell 

conclui que não é possível julgar sem conhecimento directo dos termos que entram 

                                                           
10 Aqui seguirei o raciocínio de Russell em «Knowledge by acquaintance and knowledge by description», 

159 e seguintes. 
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nesse julgamento.11 Daqui poderia depreender-se que teríamos de possuir conhecimento 

directo de Martin Amis, do amor e dos filhos de Amis; mas aí Russell entraria em 

contradição com o que disse anteriormente sobre não ser possível um conhecimento 

desse tipo sobre mentes ou objectos físicos. Esta questão é ultrapassada com a teoria de 

Russell sobre denotação: uma frase denotativa não tem como elemento constituinte 

aquilo que denota («On Denoting» 55-56). Nem Martin Amis nem os seus filhos fazem 

em si parte do julgamento «Martin Amis ama os seus filhos», uma vez que o objecto 

Martin Amis, tal como os seus filhos, são conhecidos através de outras proposições que 

também necessitam de ser desmontadas e analisadas segundo os seus constituintes. São 

esses constituintes que conhecemos directamente, não os objectos em si. 

 Russell está a dizer que só temos conhecimento directo de algo através da 

experiência, quer através dos sentidos quer através de construções abstractas que a 

nossa mente consegue apreender (como é o caso das noções matemáticas). No exemplo 

de Bismarck, Russell acaba por dizer que aquilo a que se pretende chegar com qualquer 

descrição é a um julgamento que o próprio Bismarck pudesse fazer sobre si próprio;12 

Russell conclui que, mesmo em relação a factos históricos, estes serão baseados em algo 

que se leu ou ouviu («Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 158), 

resultando daqui que todo o conhecimento por descrição é baseado num conhecimento 

directo. Estas considerações podem conduzir ao momento em que se toma 

conhecimento directo no seu sentido mais trivial13: o de conhecer alguém pessoalmente, 

situação que pode ir desde a simples apresentação num encontro fortuito até ao 

conhecimento mais familiar e ao convívio regular e íntimo. Ler os livros de Amis pode 

                                                           
11 «Whenever a relation of supposing or judging occurs, the terms to which the supposing or judging 

mind is related by the relation of supposing or judging must be terms with which the mind in question is 

acquainted» (Russell, «Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 160). 
12 «(…) when we say anything about Bismarck, we should like, if we could, to make the judgment which 

Bismarck alone can make, namely, the judgment of which he himself is a constituent» (Russell, 

«Knowledge by acquaintance and knowledge by description» 158). 
13 Deverá ter-se em conta a designação original de Russell, «acquaintance», e os seus significados na 

língua inglesa.  
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formar nos seus leitores a convicção de que conhecem Amis; esta convicção tende a 

acentuar-se quando são lidas entrevistas dadas pelo escritor. No entanto, nestes casos 

tratam-se sempre de descrições, e converter descrições em conhecimento directo é um 

erro do qual o próprio Amis parece não se aperceber quando afirma: «If I die tomorrow, 

well, at least my children, who are approaching as we speak, at least they will have a 

very good idea of what I was like, of what my mind was like, because they will be able 

to read my books» («The Art of Fiction No. 151»). A sua afirmação não abrange apenas 

os seus filhos; ao dizer que lendo os seus livros vão poder saber como ele era e como 

pensava, o que está implícito é que todos os que lerem os seus livros vão poder saber o 

mesmo, tornando-se difícil distinguir entre filhos e leitores. 

No entanto, aos leitores de Amis falta-lhes o conhecimento directo que os filhos 

de Amis terão do pai (obtido através dos «sense-data»), e poderia tomar-se essa 

diferença como fulcral; mas mesmo quando se considera que existe a possibilidade de 

conhecimento directo, há algo que parece contradizer o alcance implicado nesse tipo de 

conhecimento. Num artigo de opinião no suplemento «Sunday Review» do The New 

York Times, Lisa Scottoline escreve sobre o momento em que teve contacto pessoal com 

Philip Roth. A actual escritora teve Roth como professor de literatura, em conjunto com 

outras quinze estudantes que ela descreve, incluindo-se a si mesma nesta descrição, 

como mulheres apaixonadas por Roth.14 Embora o que esteja explícito é que todas as 

alunas começaram as aulas com Roth tendo já lido todas as obras que iriam ser 

estudadas, o que não é dito mas pressuposto é que teriam também já lido tudo o que 

Roth escrevera até à data (Scottoline refere que estas aulas tiveram lugar nos anos 

setenta). Esta suposição advém da afirmação de estarem todas apaixonadas pelo 

escritor, afirmação que pode passar por lugar comum mas que reflecte o que tem vindo 

                                                           
14 «Trust me, in this regard I was no different from the 15 other students in English 275, almost all of 

whom were women in love with Philip Roth» (Scottoline). 



 

 
30 

a ser dito: que a leitura de livros cria no leitor a convicção de que se conhece o seu autor 

(neste sentido, está também a seguir-se a linha de pensamento mais trivial de só nos 

apaixonarmos por alguém que acreditamos conhecer). Ao contrário do que esperavam, 

as aulas foram de uma sobriedade inusitada (a disciplina intitulava-se «The Literature of 

Desire»), tendo sido confrontadas com um Roth contido e sério na sua análise das obras 

literárias em questão: «he never cracked a joke, though he’s a brilliantly funny writer» 

(Scottoline). De cada vez que lhe era pedida opinião, Scottoline descreve o modo como 

Roth reencaminhava a questão para a forma como o escritor da obra em análise tinha 

procedido, deixando claro que a sua função ali não era a de dar a conhecer como ele 

próprio teria escrito a história em causa. Tal como em relação aos autores estudados, 

Roth também não se impôs aos seus alunos, não dando qualquer tema para os ensaios 

finais, incitando antes a que cada um encontrasse um assunto sobre o qual trabalhar. No 

fim, os ensaios foram devolvidos sem qualquer comentário, apenas com a nota final. 

Segundo Scottoline, este foi o método mais adequado para que pessoas como ela, mais 

tarde, começassem a escrever:  

 

We were a group of girls eager to please, to guess at what he wanted us to say, and to say 

that for him. We all wanted to hear about him, or have him tell us how to write, but that 

was something he steadfastly denied us. By withholding his own personality, thoughts 

and opinions, he forced us back on our own personalities, thoughts and opinions. He 

made us discover what we wanted to write about, and to write about it the way we wanted 

to. (Scottoline) 

 

Depois de afirmações desta natureza, interessa-me particularmente a conclusão de 

Scottoline ao seu artigo: «The best advice you can give to any writer is to find her own 

voice. He knew he couldn’t tell us that, but like any great writer, he showed us».15 O 

                                                           
15 Itálico meu.  
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contacto directo com Roth parece ter contribuído para desmistificar a ideia de que os 

seus livros denotam características pessoais de Roth; a questão central passa, aliás, não 

apenas pela desmistificação da ideia de que personagens ou histórias denotam a 

personalidade de um escritor, mas também pela anulação da ideia de que ser-se escritor 

implica possuir uma série de características putativamente comuns a todos aqueles que 

escrevem. Roth não estava ali para ensinar a escrever mas sim para analisar obras de 

literatura. A presunção de Scottoline, ao esperar aprender a escrever com Roth, 

manifesta-se no detalhe que menciona acerca da falta de comentários na entrega dos 

ensaios finais: presume-se que um escritor esteja sempre a ensinar alguma coisa sobre a 

sua profissão em tudo o que faz, como se de um profeta se tratasse (alguém que estaria 

sempre a evangelizar, a angariar seguidores, não apenas com o espalhar de uma 

qualquer mensagem através da palavra mas, e sobretudo, através do seu modo de vida). 

Esta ideia é reforçada pelo termo que Scottoline utiliza: mostrar («showing»), que surge 

por oposição a dizer («telling»).16 Se a menção feita é a uma técnica utilizada por todos 

os grandes escritores, como Scottoline deixa claro que Roth é, a premissa é a de que a 

obra é um reflexo do carácter do autor, reforçando a convicção de que um escritor se 

revela no que escreve. Apesar de ter encontrado o oposto de uma personalidade de 

humor refinado e um elevado nível de erotismo, Scottoline conseguiu encaixar a 

experiência que teve do contacto directo com Roth sob a categoria de contacto directo 

com um grande escritor. Esta constante sobreposição de obra e escritor e, mais do que 

isso, escritor e ideias sobre ser-se escritor, é difícil de contradizer.   

                                                           
16 Traduzir as expressões «showing» e «telling» para a língua portuguesa mantendo a pluralidade e 

maleabilidade de significados que as mesmas têm quando são empregues na língua inglesa é impossível, 

especialmente no que diz respeito a «telling». Optei pela tradução «dizer» por, por um lado, se afastar do 

tradicional «contar», que nesta dissertação poderia conduzir a interpretações erróneas, dado o tema 

tratado; por outro lado, «dizer» mantém a oposição com «mostrar», necessária para a explicação que 

pretendo fazer.  
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 Mostrar por oposição a dizer é um binómio que temos presente quando se trata 

de dar o exemplo: às crianças não se deve dizer como se fazem certas coisas, explicando 

o modo de as fazer, com as suas vantagens e desvantagens, mas deve exemplificar-se, 

agindo do modo que se espera que elas ajam. O exemplo é dado através da acção, não 

da explicação de como agir: essa minúcia é posterior (e nem sempre possível, como 

vimos anteriormente no caso das tentativas de escritores, em entrevista, de explicarem 

como fazem aquilo que fazem). Um exemplo constitui-se enquanto tal porque há uma 

acção, não uma explicação dessa acção. É isto que está subjacente à afirmação de 

Scottoline relativamente a Roth: «he showed us». A analogia que é feita, «like any great 

writer», segue a tradição delineada por Henry James que Percy Lubbock sistematiza e 

demonstra em The Craft of Fiction, onde a técnica de mostrar é assumidamente 

considerada superior à técnica de dizer: «the art of fiction does not begin until the 

novelist thinks of his story as a matter to be shown, to be so exhibited that it will tell 

itself» (62). Lubbock concentra a sua análise no ponto de vista do narrador numa obra 

de ficção, uma vez que é este ponto de vista que determina a tensão constantemente 

presente nessas obras: a antítese entre o método pictórico («picture») e o método 

dramático («drama») (110). A diferença entre estas categorias é aparentemente simples: 

o método pictórico reporta-se ao dizer como se faz, que tem vindo a ser mencionado, ou 

seja, à descrição daquilo que se passa; o método dramático consiste em mostrar a acção 

a decorrer em primeiro plano sem descrições narrativas, algo semelhante ao que se 

passará numa peça de teatro. Lubbock resume as duas categorias do seguinte modo: 

«(…) in one case the reader faces towards the story-teller and listens to him, in the other 

he turns towards the story and watches it» (111). Embora assente no ponto de vista do 

narrador, a definição de cada método encontra-se intrinsecamente dependente da 

posição em que o leitor é colocado face à história.  
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Uma das obras que mais parece interessar a Lubbock é The Ambassadors, de 

Henry James, precisamente por ser capaz de usar o método dramático para mostrar o 

funcionamento de uma mente humana, processo que à partida seria algo a que o método 

pictórico, ou descritivo, se adaptaria melhor por permitir a elaboração de uma narrativa 

coerente; no caso desta obra de James, não há um narrador exterior à personagem cuja 

mente é mostrada. A surpresa que The Ambassadors provoca em Lubbock é tanto maior 

quando comparada com a escrita de Thackeray: «It is as though he never quite trusted 

his men and women when he had to place things entirely in their care, standing aside to 

let them act; he wanted to intervene continually, he hesitated to leave them alone save 

for a brief and belated half-hour» (103). Nos romances de Thackeray, o leitor é 

colocado na posição de ouvir a história, não de a ver acontecer. Os comentários do 

narrador sobre a acção e as personagens são constantes e não deixam espaço para que a 

acção tenha lugar por si só. Lubbock evoca Maupassant e a obra Le Maison Tellier para 

contrapor este método ao de Thackeray: «Certainly he is “telling” us things, but they are 

things so immediate, so perceptible, that the machinery of his telling, by which they 

reach us, is unnoticed; the story appears to tell itself» (113). O método de Maupassant 

dá a aparência de a história se contar a si mesma, ou seja, de não haver um mediador 

entre o leitor e o que se está a passar na história. Neste caso, assumindo que há coisas 

que são explicadas ao invés de mostradas, Lubbock confere importância ao efeito do 

método sobre o leitor, método este que depende de um contexto inerente à história: 

Maupassant escreve o seu conto dando a aparência de ter surpreendido a acção enquanto 

esta decorria. Lubbock amplifica a sua explicação do método de Maupassant admitindo: 

«It is drama unmixed when the reader is squarely in front of the scene, all the time, 

knowing nothing about the story beyond so much as may be gathered from the aspect of 

the scene, the look and speech of the people. That does not happen often in fiction, 
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except in short pieces, small contes» (142) – ou o que chamaríamos hoje em dia de 

contos ou «short stories». Em The Ambassadors, James consegue fazer com que a 

distância entre narrador e história deixe de existir, «making a drama of the narrator 

himself» (125), não exactamente anulando o narrador mas transformando o que se passa 

na mente do narrador na acção em si; aquilo que poderia ser tomado como descrição 

passa a ser acção, dado que o leitor só poderá «watch and learn» (163), sem ninguém 

para o guiar nos seus julgamentos sobre o que se está a passar. O sentido de mostrar 

torna-se progressivamente mais claro, não se afastando muito da premissa de senso 

comum: não havendo ninguém para dizer o que está a acontecer e como deve ser visto 

aquilo que está a acontecer, quem vê terá de decidir sobre o julgamento que fará, ou 

não, relativamente àquilo que vê.  

A ênfase que Lubbock coloca na técnica prende-se com o seu interesse em 

perceber aquilo que o método pictórico e o método dramático permitem numa obra de 

ficção; a sua defesa assumida dos métodos de James reflecte-se na conclusão de que o 

método dramático permite a forma mais perfeita de ficção:  

 

(…) the dramatic story is not only scenic, it is also limited to so much as the ear can hear 

and the eye see. In rigid drama of this kind there is naturally no admission of the reader 

into the private mind of any of the characters; their thoughts and motives are transmuted 

into action. A subject wrought to this pitch of objectivity is no doubt given weight and 

compactness and authority in the highest degree; it is like a piece of modelling, standing 

in clear space, casting its shadow. It is the most finished form that fiction can take. 

(Lubbock 254) 

 

A forma mais perfeita de ficção é, segundo Lubbock, comparável a um objecto com 

uma realidade física palpável e, também, comprovável. Tudo é mostrado porque tudo é 

acção, sem intermediários ou mediadores. A partir do momento em que uma obra de 
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ficção é vista como tendo existência objectiva e inegável, a sua autoridade torna-se 

irrefutável; neste sentido, mostrar equivale a ser.  

 Mostrar associa-se ao conceito de verosimilhança, de aproximação a uma 

realidade concreta ou a uma existência real; Flannery O’Connor tenta explicar no que 

consiste este mostrar falando sobre aquilo que uma história deverá ser:  

 

I lent some stories to a country lady who lives down the road from me, and when she 

returned them, she said, “Well, them stories just gone and shown you how some folks 

would do,” and I thought to myself that that was right; when you write stories, you have 

to be content to start exactly there—showing how some specific folks will do, will do in 

spite of everything. (O’Connor 90) 

 

A descrição que O’Connor faz do discurso da leitora dos seus contos revela os 

pressupostos da sua escrita. O que a mulher do campo diz é que as histórias de 

O’Connor mostram aquilo que certas pessoas fariam numa determinada situação; o seu 

comentário aponta para o carácter hipotético da situação descrita. A modulação que 

O’Connor faz do tempo verbal aponta para uma relação inexorável entre certas pessoas 

e os seus actos, não estando em causa uma hipótese mas uma descrição exacta de uma 

situação; não se trata do que certas pessoas fariam em determinadas circunstâncias, mas 

sim do que certas pessoas farão independentemente das circunstâncias. Para O’Connor, 

o primeiro passo para se poder escrever uma história é ter uma boa capacidade de 

observação; no entanto, observar é uma acção que implica desde logo julgar aquilo que 

se vê (91). Caso a capacidade de observação não fosse qualificada deste modo, este 

pressuposto poderia ser inferido da citação acima, uma vez que a mudança no tempo 

verbal revela a predeterminação com que O’Connor vê o mundo e, nesse sentido, revela 

parte das suas crenças e, logo, do seu carácter. O’Connor afirma: «Your beliefs will be 

the light by which you see, but they will not be what you see and they will not be a 
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substitute for seeing» (91); deste modo, está a reforçar que não há separação entre o que 

se é e o que se faz (observar não é algo que possamos fazer independentemente de nós 

mesmos), mas está também a dizer que o julgamento que fazemos sobre aquilo que 

vemos não equivale àquilo que é visto. A descrição do que é observado inclui, por um 

lado, as crenças que transportamos para essa observação e, por outro, o julgamento a 

que essas crenças conduzem. Porém, também para O’Connor, o objeto continua a existir 

independentemente dessa observação e, nesse sentido, e à luz de Russell, é possível uma 

descrição adequada do mesmo.  

Histórias, segundo O’Connor, consistem nestas descrições, e todos os elementos 

que constituem a história são necessários e insubstituíveis no sentido em que convergem 

para mostrar algo. Este «algo» é, de acordo com Amis, a própria história: «When 

people ask, What did you mean to say with this novel? The answer to the question is, of 

course, The novel, all four hundred and seventy pages of it. Not any catchphrase that 

you could print on a badge or a T-shirt». Amis está a ecoar a O’Connor de «Writing 

Short Stories», onde a escritora se aproxima da posição de Lubbock no que diz respeito 

ao método dramático: 

 

The meaning of a story has to be embodied in it, has to be made concrete in it. A story is 

a way to say something that can’t be said any other way, and it takes every word in the 

story to say what the meaning is. You tell a story because a statement would be 

inadequate. When anybody asks what a story is about, the only proper thing is to tell him 

to read the story. The meaning of fiction is not abstract meaning but experienced 

meaning, and the purpose of making statements about the meaning of a story is only to 

help you to experience that meaning more fully. (O’Connor 96) 

 

Dizer que o significado de uma história se torna «concreto» através da própria história é 

análogo a afirmar que certas histórias (as melhores, segundo Lubbock) comportam um 

grau de objectividade que lhes confere realidade física. O’Connor vai ainda mais longe 
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ao notar que o significado a que se refere não é abstracto mas reside numa experiência, 

o que expande a explicação da concretude no início da citação: uma história deve poder 

ser experienciada, e é esta experiência que o método dramático permite, ao mostrar em 

vez de dizer. 

A história mostra a própria história e, ao falar-se de experiências, a alusão será a 

experienciar o que a história descreve. Para Raymond Carver, ler determinada obra de 

ficção é passar a conhecer um determinado mundo: «The World According to Garp is, 

of course, the marvelous world according to John Irving. There is another world 

according to Flannery O’Connor, and others according to William Faulkner and Ernest 

Hemingway» («On Writing» 22). O’Connor, ao afirmar que a observação é 

indissociável de um julgamento intrínseco ao acto de observar, e Amis, ao dizer que o 

importante são as percepções que tem e que usa no seu trabalho, estão ambos a 

argumentar o mesmo que Carver: o mundo que se passa a conhecer numa obra de ficção 

é o mundo visto pelos olhos de quem escreve essa obra. Neste sentido, parece ilícito 

discordar do mesmo Amis quando este diz que é possível conhecê-lo através dos seus 

livros. Histórias, para além de se mostrarem a si mesmas, mostram também algo 

relativamente ao seu autor; há que saber o quê e como. 

Lubbock está certo ao centrar o seu estudo sobre as questões técnicas da escrita; 

no entanto, há um ponto sobre o qual está, potencialmente, errado: «It should be 

possible to isolate them [the methods], to separate them in thought from the 

temperament by which they were coloured; they belong to the craft, which belongs to 

no man in particular» (187). Os métodos literários estão categorizados e à disposição de 

qualquer escritor, e poderiam por isso ser somente propriedade do «ofício»; porém, é o 

uso desses métodos que lhes atribui significado, e o uso depende de cada escritor em 

particular. Lubbock poderá não estar de todo errado visto que a sua afirmação é mais 
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uma manifestação de desejo do que uma asserção: «deveria ser possível» separar 

métodos e «temperamentos»; a formulação que Lubbock utiliza indica que também ele 

crê que tal separação não é possível. Somerset Maugham, em Cakes and Ale, expande 

esta intuição:  

 

A little while ago I read in the Evening Standard an article by Mr Evelyn Waugh in the 

course of which he remarked that to write novels in the first person was a contemptible 

practice. I wish he had explained why, but he merely threw out the statement with just the 

same take-it-or-leave-it casualness as Euclid used when he made his celebrated 

observation about parallel straight lines. I was much concerned and forthwith asked Alroy 

Kear (who reads everything, even the books he writes prefaces for) to recommend to me 

some works on the art of fiction. On his advice I read The Craft of Fiction by Mr Percy 

Lubbock, from which I learned that the only way to write novels was like Henry James; 

after that I read Aspects of the Novel by Mr E.M. Forster, from which I learned that the 

only way to write novels was like Mr E.M. Forster; then I read The Structure of the Novel 

by Mr Edwin Muir, from which I learned nothing at all. (Maugham 144)   

 

Não é apenas a escrita ficcional que mostra algo sobre o seu autor; toda a escrita é 

reveladora, e parte do que é revelado refere-se aos pressupostos da escrita de quem 

escreve. Lubbock, em The Craft of Fiction, revela a sua lealdade a Henry James; Forster 

revela lealdade a si próprio: enquanto escritor de ficção, como poderia ele ser autor de 

um livro sobre escrever ficção que não fosse revelador de si próprio? Certamente não 

seria possível admitir que o modo certo de escrever diferia do seu. 

Carver adopta uma forma particular para a sua ficção: ele escreve contos. Esta é 

uma característica técnica (transversal a vários autores, incluindo O’Connor) que em 

Carver adquire uma conotação diferente: escrever contos é indissociável da sua vida na 

medida em que foram circunstâncias biográficas que determinaram este aspecto técnico 

da sua ficção. Carver foi impelido a escrever contos por restrições de tempo: havia que 

trabalhar e cuidar dos filhos, sobrando pouco tempo, e pouca concentração, para 
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escrever. Ao referir-se a «Cathedral», Carver revela como este conto é um ponto de 

viragem, na sua escrita e na sua vida: «I suppose it reflects a change in my life as much 

as it does in my way of writing. When I wrote “Cathedral” I experienced this rush and I 

felt, This is what it’s all about, this is the reason we do this» («The Art of Fiction No. 

76»). Ao apontar «Cathedral» como um momento decisivo na sua vida, decerto que 

Carver não está apenas a referir-se a aspectos técnicos mas está a assumir que estes não 

são separáveis de tudo o resto. Apontar para este conto em particular é, neste caso, 

indicar para onde devemos olhar em busca de respostas sobre a escrita e a vida de 

Carver. Neste sentido, e como em «Cathedral», Carver está a levar-nos pela mão. 

«Cathedral» é um conto narrado na primeira pessoa, por uma personagem 

masculina da qual não sabemos o nome. Não saindo da perspectiva do narrador, o leitor 

só sabe o que ele sabe, e o conto é construído dentro desses limites e de forma a colocá-

los em evidência. Há um homem cego, Robert, que irá passar a noite em casa do 

narrador e da mulher deste (de quem Robert é amigo); é, no entanto, a visão do narrador 

que o coloca em desvantagem e que condiciona a narrativa. A desadequação do narrador 

relativamente a Robert começa logo na conversa inicial entre ambos, uma conversa de 

circunstância relacionada com a viagem de comboio que trouxe Robert até à casa do 

casal: com um cego, não interessa o lado do comboio em que se viaja, uma vez que 

desfrutar da paisagem não é questão. Ver televisão quando há um silêncio incomodativo 

também não será a melhor opção quando uma das partes é um homem cego; mas, nesta 

situação, Robert adverte: «“Bub, it’s all right,” the blind man said. “It’s fine with me. 

Whatever you want to watch is okay. I’m always learning something. Learning never 

ends. It won’t hurt me to learn something tonight. I got ears,” he said» (275). Ouvir em 

vez de ver seria análogo a dizer em vez de mostrar: a um homem cego não podemos 

pedir que olhe para um objecto, há que descrever esse mesmo objecto.  
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A dificuldade deste processo é mostrada quando o narrador tenta explicar a 

Robert o que é uma catedral. A televisão acaba por ser ligada e ambos assistem a um 

documentário, com locução, sobre catedrais em vários pontos do mundo; no entanto, há 

momentos em que a locução pára, em que não se explica o que se está a ver mas 

simplesmente mostra-se. Num desses momentos, o narrador pergunta a Robert se ele 

sabe o que é uma catedral. Robert acaba por repetir as informações que foram sendo 

dadas ao longo do documentário:  

 

“I know they took hundreds of workers fifty or a hundred years to build,” he said. “I just 

heard the man say that, of course. I know generations of the same families worked on a 

cathedral. I heard him say that, too. The men who began their life’s work on them, they 

never lived to see the completion of their work. In that wise, bub, they’re no different 

from the rest of us, right?” He laughed. (…) “Cathedrals,” the blind man said. He sat up 

and rolled his head back and forth. “If you want the truth, bub, that’s about all I know. 

What I just said. What I heard him say. (…)” (Carver, «Cathedral» 276)  

 

Os elementos que Robert menciona estão relacionados com catedrais, mas não são 

catedrais; Robert fica a saber o que implica construir uma catedral, mas não o que ela é. 

Ainda antes de tentar explicar a Robert o que são catedrais, o narrador tenta descrever 

uma outra cena do documentário: «a group of men wearing cowls was being set upon 

and tormented by men dressed in skeleton costumes and men dressed as devils. The 

men dressed as devils wore devil masks, horns, and long tails. This pageant was part of 

a procession» (275). À tentativa de explicação do narrador, que se presume equivaler à 

descrição que nos é dada no texto, Robert responde: «“Skeletons,” he said. “I know 

about skeletons,” he said, and he nodded» (275). Por mais descrições que se façam, há 

coisas que só é possível afirmar que se conhecem se existir um outro tipo de contacto 

com as mesmas. Há coisas que só se podem mostrar, não dizer. Até que isso aconteça, 

às descrições só podemos acenar à medida que nelas vamos reconhecendo elementos 
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que nos são familiares, dos quais já tínhamos conhecimento prévio, como Russell 

argumenta. Conhecemos esqueletos, mas não conhecemos as procissões que têm lugar 

em Espanha anualmente; este tipo de conhecimento é similar ao que William Ashenden, 

o narrador de Cakes and Ale, descreve: 

 

Though I knew theoretically what people did when they were married, and was capable of 

putting the facts in the bluntest language, I did not really understand it. I thought it indeed 

rather disgusting, and I did not quite, quite believe it. After all, I was aware that the earth 

was round, but I knew it was flat. (Maugham 67) 

 

Conhecer em teoria não é o mesmo que conhecer através da experiência e há certas 

coisas para as quais o conhecimento teórico não é suficiente para suplantar, ou 

contrariar, o conhecimento empírico. Conhecer por descrição revela-se, por vezes, 

insuficiente; mas talvez a insuficiência não esteja no tipo de conhecimento, mas sim nas 

descrições em causa. Pode saber-se como é construída uma catedral, quantas gárgulas 

tem, a altura, o material de que é feita mas, no final, pode permanecer igual a uma igreja 

baptista. Mostrar, em «Cathedral», remete imediatamente para o sentido da visão, mas 

não é essa associação imediata que Carver pretende estabelecer.  

O narrador percebe que as suas tentativas não estão a ter o efeito esperado, o de 

criar em Robert a sensação satisfatória de quem percebe intimamente o que lhe está a 

ser dito. Numa dessas tentativas, o narrador diz que a grande altura das catedrais se deve 

ao desejo de os homens se aproximarem de Deus. A isto, Robert pergunta ao narrador se 

ele é uma pessoa religiosa; o narrador responde que não. A implicação é que o narrador 

estava a tentar fazer uma descrição com elementos dos quais não tinha conhecimento 

adequado: fazer uma descrição da qual Deus fizesse parte não seria possível a alguém 

que não compreendesse intimamente o que seria ter uma fé. Como o narrador acaba por 

admitir, a impossibilidade de descrever catedrais resulta da sua total indiferença para 
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com o assunto: «The truth is, cathedrals don’t mean anything special to me. Nothing. 

Cathedrals. They’re something to look at on late-night TV. That’s all they are» (278).  

Não há subtilezas ou subterfúgios na comunicação quando a outra parte é um 

homem cego: «A wink is the same as a nod to a blind man» (277); expressões faciais, 

imagens, tudo o que implique mostrar de um modo puramente assente na visão 

encontra-se vedado na comunicação entre pessoas em que uma das partes não tem esse 

sentido. A audição (como Robert já tinha feito notar, ele aprende pelos ouvidos) 

também se revelou insatisfatória, mas há ainda outra forma de o narrador mostrar a 

Robert o que são catedrais: desenhando-as. Não é ao sentido da visão que se está a 

apelar, mas ao tacto e à capacidade de construção abstracta, a noções de espaço, 

essenciais quando nos falta o sentido da visão. Robert pede ao narrador um pedaço de 

papel rijo e uma caneta. A primeira coisa que faz é tocar no papel e perceber quais são 

os seus contornos, os seus limites; de seguida, coloca a sua mão sobre a mão com que o 

narrador vai desenhar. Há um momento em que Robert pergunta: «Never thought 

anything like this could happen in your lifetime, did you, bub? (…)» (278), e «isto» não 

é apenas desenhar uma catedral, nem a ironia de acabar a ser guiado por alguém que é 

cego, mas serem-lhe mostradas certas particularidades: Robert já não é o «this blind 

man» ou o «a blind man» do início do conto, mas um indivíduo com características 

impassíveis de generalização; catedrais não se limitam a descrições de altura ou 

material, informações ouvidas, mas passam a ser algo experienciado, como uma 

história. 

  «Cathedral» parece tornar-se um objecto que lança a sua própria sombra, no 

sentido em que Lubbock fala da forma mais perfeita de ficção:  

 

What is needed is some method which will enable an onlooker to see round the object, to 

left and right, as far as possible, just as with two eyes, stereoscopically, we shape and 
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solidify the flat impression of a sphere. By such method the image will be so raised out of 

its setting that the stream of vision will wash it on either side, leaving no doubt of its 

substantial form. (Lubbock 178) 

 

«Cathedral» é a explicitação deste método. Este conto mostra como uma descrição 

correcta equivale a ter uma experiência; o ponto está em saber fazer tal descrição, e 

Carver mostra como isso é possível, através dos seus métodos. Robert passa a saber o 

que é uma catedral, mesmo não a podendo ver, tal como Ashenden, em Cakes and Ale, 

poderia ficar a saber sem ser em teoria que a terra é de facto redonda caso alguém lhe 

fizesse uma descrição correcta disso mesmo. A partir desse momento, ele ficaria não só 

«consciente» do facto, mas ficaria a «sabê-lo».     

No final do conto, antes de dar por terminado o desenho, Robert diz: «Put some 

people in there now. What’s a cathedral without people?» (278); se a catedral é o 

próprio conto, se admitirmos que Carver está a dar indicações sobre como escrever, a 

frase de Robert mostra um dos pressupostos da escrita de Carver: «Maybe writing 

fiction about particular kinds of people living particular kinds of lives will allow certain 

areas of life to be understood a little better than they were understood before» («The Art 

of Fiction No. 76»). Há um homem cego sobre o qual temos ideias generalizadas, tal 

como há um escritor, a cuja profissão são alocadas certas mitologias, certos lugares-

comuns; tal como há a particularização do homem cego, que passa de homem cego a 

Robert, também há a particularização do escritor. Em «On Writing», Carver mostra-se 

surpreendido por ter encontrado em O’Connor a descrição do seu método de trabalho: 

«Flannery O’Connor talks about writing as an act of discovery. O’Connor says she most 

often did not know where she was going when she sat down to work on a short story. 

She says she doubts that many writers know where they are going when they begin 

something» (25). Tal como Robert não sabe o que é uma catedral e necessita da ajuda 
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do narrador, também Carver escreve sem saber como irão ser as suas histórias: Robert 

mostra o que Carver diz sobre aquilo que faz. Indicar «Cathedral» como absolutamente 

determinante e representativo de uma mudança na sua escrita e na sua vida equivale a 

dizer que este conto é a melhor descrição possível da sua escrita, do seu método. Seguir 

Carver neste ponto é concordar com Russell relativamente a Bismarck: em último caso, 

o que se pretende é chegar à descrição que cada um faz de si próprio. Não está em causa 

avaliar se se trata da melhor descrição possível, mas é uma das descrições em que cada 

um se revela e, neste sentido, é uma descrição que importa analisar. 

Embora pertencendo a uma tradição em que mostrar é privilegiado em 

detrimento de dizer, Carver tem o seu método particular que não é separável daquilo 

que Lubbock denomina «temperamento». A tentativa de Carver em dizer que é esta a 

forma de se escrever é coerente com o que já tinha subscrito antes: a obra de cada 

escritor é o mundo visto segundo a sua perspectiva, e o método faz parte desse mundo. 

O uso da primeira pessoa do singular é um mecanismo disponível e utilizado 

transversalmente por aqueles que escrevem; o mesmo se passa com a forma do conto e 

com o escrever sobre pessoas comuns e vidas às quais não são atribuídos feitos 

heróicos. No entanto, a cada escritor corresponde uma catedral cujo método de 

construção é inseparável do resultado final: o método é parte constituinte do edifício.  
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III. Philip Larkin e Barbara Pym 

 

A 21 de Janeiro de 1977, o The Times Literary Supplement publicou, por ocasião 

do seu 75º aniversário, um artigo onde vários escritores, artistas e académicos se 

pronunciaram sobre quais os livros ou autores mais sobre- e subvalorizados dos setenta 

e cinco anos precedentes. Philip Larkin, um dos escolhidos para dar a sua opinião, 

elegeu os romances de Barbara Pym como os mais subvalorizados: «the six novels of 

Barbara Pym, published between 1950 and 1961 which give an unrivalled picture of a 

small section of middle-class post-war England. She has a unique eye and ear for the 

small poignancies and comedies of everyday life» («Reputations revisited»). A precisão 

ao mencionar o intervalo de tempo em que os romances haviam sido publicados 

pretende sublinhar o facto de Pym ter deixado de ser publicada de forma abrupta e, 

aparentemente, sem explicação satisfatória; aquele que seria o seu sétimo romance, An 

Unsuitable Attachment, é rejeitado pela sua editora até àquele momento, a Jonathan 

Cape. No prefácio à publicação póstuma deste romance, em 1982, Larkin dá conta das 

suas tentativas de ver o romance publicado, tendo escrito ao seu editor na Faber and 

Faber, Charles Monteith, sem sucesso, e lamentando não ter chegado a escrever um 

artigo sobre a obra de Pym antes desta rejeição: «I had written to her in 1961 saying 

how much I liked her novels and suggesting I should do an article about them to 

coincide with the publication of her next, hinting that she should let me know when it 

was ready» (5); o «próximo», ironicamente, viria a ser o mesmo para o qual ele 

escreveria este prefácio. Larkin tenta esclarecer as razões que tinham levado à não 

publicação do romance, escrevendo para o então presidente da Jonathan Cape; na carta 

que recebeu em resposta lia-se: «Neither then nor at any time since has this company 

rejected a manuscript for commercial reasons ‘nothwithstanding the literary merit of a 

book.’ Though of course the two must be relative to some extent» (9). Para além desta 
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resposta, Larkin teve também acesso aos relatórios realizados por dois leitores da 

editora, encarregues de avaliarem a qualidade do romance; os pareceres foram 

«extremely negative» e «fairly negative». Há indignação por parte de Larkin 

relativamente ao modo como os responsáveis na Jonathan Cape trataram Pym, não a 

considerando sequer merecedora de um contacto pessoal na altura de recusar o 

manuscrito; há perplexidade no relato das subsequentes recusas do mesmo romance por 

várias outras editoras, especialmente porque Pym continuou a ser das autoras mais 

requisitadas no circuito de bibliotecas durante os catorze anos em que deixou de ser 

publicada (entre 1963, quando An Unsuitable Attachment foi entregue à Jonathan Cape, 

e 1977, quando foi publicado Quartet in Autumn após a nomeação de Pym no artigo do 

The Times Literary Supplement). No entanto, há também justeza na descrição que 

Larkin faz do romance: ele nomeia os pontos fracos, contrabalançando-os com aquilo 

que crê serem as características mais fortes da obra de Pym. 

A relação de Larkin e Pym baseou-se na troca de correspondência entre ambos, 

de 1961 a 1980 (o seu primeiro encontro teve lugar em 1975). Foi Larkin quem iniciou 

o contacto, com o propósito de escrever o artigo que ele menciona no prefácio a An 

Unsuitable Attachment: «I should like to give further consideration to an idea I had of a 

general essay on your books, which I might persuade the Spectator to publish in the 

form of a review of the next».17 A relação entre ambos estabeleceu-se devido ao 

interesse de Larkin pela obra de Pym, e embora a troca de correspondência não se tenha 

limitado a assuntos literários, Andrew Motion, na biografia de Larkin, conclui que a 

vida privada de cada um não seria tema de conversa: «Everything else about her 

remained a sympathetic mystery. It was the same vice-versa: Pym was acquainted with 

Larkin’s books and professional work but knew nothing of his personal life and never 

                                                           
17 Carta de Philip Larkin a Barbara Pym, de 16 de Janeiro de 1961 (apud Motion 308).  
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asked him about it» (309). Motion refere que Larkin adopta um tom diferente na sua 

correspondência mediante o destinatário em causa e, nas cartas a Pym, Larkin mostra-se 

«slightly old-maidish».18 Esta descrição poderia ser uma das designações atribuída aos 

livros de Pym, e não surpreende que Larkin lhe revele essa sua faceta: essa «old-

maidishness» é a razão pela qual Larkin aprecia a obra de Pym; é, também, uma forma 

de reconhecimento que estabelece o tom entre ambos, e só no mesmo tom é possível 

manter uma conversa inteligível. 

Na carta que dirige a Charles Monteith na tentativa de ver o romance de Pym 

publicado na Faber and Faber, Larkin escreve:  

 

I feel it is a great shame if ordinary sane novels about ordinary sane people doing 

ordinary sane things can’t find a publisher these days. This is the tradition of Jane Austen 

and Trollope and I refuse to believe that no one wants its successors today. Why should I 

have to choose between spy rubbish, science fiction rubbish, Negro-homosexual rubbish, 

or dope-taking nervous breakdown rubbish? I like to read about people who have done 

nothing spectacular, who aren’t beautiful or lucky, who try to behave well in the limited 

field of activity they command, but who can see, in little autumnal moments of vision, 

that the so called ‘big’ experiences of life are going to miss them; and I like to read about 

such things presented not with self-pity or despair or romanticism, but with a realistic 

firmness and even humour, that is in fact what critics would call the moral tone of the 

book. (Carta de 15 de Agosto de 1965, apud Motion 331-2) 

 

A questão da sanidade é um ponto importante para Larkin, e surge por contraponto a 

uma outra literatura, a que ele nesta carta denomina de «lixo», e que está directamente 

relacionada com um movimento literário com o qual Larkin nunca compactuou, o 

modernismo. Em entrevista à The Paris Review, Larkin define a loucura que se opõe à 

sanidade que preza: «A well-known publisher asked me how one punctuated poetry and 

                                                           
18 «(…) as he grew older he was more inclined to show each of his correspondents the face he knew 

would please them most: slightly old-maidish for Pym, bloke-ish for Amis, doubly bloke-ish for 

Conquest, rueful for Judy Egerton, helpless yet dogged for Eva» (Motion 332). 
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looked flabbergasted when I said, The same as prose. By which I mean that I write, or 

wrote, as everyone did till the mad lads19 started, using words and syntax in the normal 

way to describe recognizable experiences as memorably as possible. That doesn’t seem 

to me a tradition. The other stuff, the mad stuff, is more an aberration» («The Art of 

Poetry No. 30»). A pergunta do entrevistador tinha sido se Larkin sentia que pertencia a 

alguma tradição na literatura inglesa; ao responder que utilizar as palavras e a sintaxe de 

forma «normal» não lhe parece uma tradição, Larkin não está a dizer que não pertence a 

nenhuma tradição: está, sim, a afirmar que a única tradição que conta para ele é aquela 

em que se escreve correctamente, é aquela a que pertencem autores como Austen e 

Trollope. Ao colocar Pym nesta linhagem, Larkin está a adicioná-la à lista de 

referências que considera válidas para avaliar a sua própria obra; está, portanto, a criar a 

sua tradição, da qual exclui peremptoriamente qualquer influência modernista. Motion 

refere que Larkin «intensified his campaign against anyone who felt differently, and in 

particular against those with modernist sympathies, who didn’t agree that poetry was 

‘an affair of sanity, of seeing things as they are’» (344). A «campanha» de Larkin 

consistia em defender a sua posição de que bons poemas não precisam de alguém que os 

esclareça, algo que as obras literárias do movimento modernista necessitariam como 

condição sine qua non da sua existência – subvertendo o uso das palavras e da sintaxe e, 

por isso, fazendo com que experiências reconhecíveis deixem de sê-lo devido ao modo 

como são descritas, de acordo com o que Larkin afirma na entrevista, os romances e 

poemas modernistas necessitariam de alguém que os explicasse. Para Larkin, John 

Betjeman foi o poeta, seu contemporâneo, que recuperou a comunicação directa e 

                                                           
19 Itálico meu. Esta expressão, que Larkin usa como referência aos escritores do movimento modernista, 

define a sua atitude para com esses escritores e é fulcral para compreender a sua ideia de literatura, que 

vai ser central ao longo deste capítulo. 
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inteligível do leitor comum com a poesia,20 e louvou-o como um escritor «of talent and 

intelligence for whom the modern poetic revolution might simply not have taken 

place».21 Betjeman, à semelhança de Pym, também pertenceria à lista de Larkin.  

Pym e Larkin estariam, então, do mesmo lado, ela no que diz respeito à prosa, 

ele no que se refere à poesia; a escrita de ambos, sendo sobre pessoas comuns, não 

necessita dos «elucidadores profissionais»22 que Larkin acreditava necessários para toda 

a literatura modernista. Esta descrição é também a descrição correcta para a escrita de 

Raymond Carver: romances e poemas sobre pessoas comuns. As «grandes 

experiências» de que Larkin fala na carta a Monteith, as que pessoas que não são 

bonitas ou bafejadas pela sorte e que nada fizeram de grandioso percebem a dado 

momento que lhes vão passar ao lado na vida, são as mesmas que Carver percebe ter de 

abandonar durante a epifania na lavandaria em Iowa City: «Things would change some, 

but they were never really going to get better. I understood this, but could I live with it? 

At that moment I saw accommodations would have to be made. The sights would have 

to be lowered. I’d had, I realized later, an insight» (Carver, «Fires» 33). Os poemas de 

Larkin e os romances de Pym são descrições desta acomodação de expectativas. O 

momento da epifania, a ter existido, foi prévio ao início da escrita.  

 Na carta em que Pym conta a Larkin acerca da rejeição do seu romance para 

publicação, lê-se: «It ought to be enough for anybody to be the Assistant Editor of 

                                                           
20 «It is as obvious as it is strenuously denied that in this century English poetry went off on a loop-line 

that took it away from the general reader. Several factors caused this. One was the aberration of 

modernism, that blighted all the arts. One was the emergence of English literature as an academic subject, 

and the consequent demand for a kind of poetry that needed elucidation. One, I am afraid, was the 

culture-mongering activities of the Americans Eliot and Pound. In any case, the strong connection 

between poetry and the reading public that had been forged by Kipling, Housman, Brooke and Omar 

Khayyam was destroyed as a result. It is arguable that Betjeman was the writer who knocked over the ‘No 

Road Through to Real Life’ signs that this new tradition had erected, and who restored direct intelligible 

communication to poetry» (Larkin, «It Could Only Happen in England: A study of John Betjeman’s 

poems for American readers» 216-217).  
21 Larkin, ‘Betjeman en Bloc’ (apud Motion 345). 
22 «(…) Larkin would return again and again to defend this position, insisting that good poems are self-

sufficient and don’t need professional elucidators» (Motion 344). 
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Africa [which is what she was], especially when the Editor is away lecturing for six 

months at Harvard, (…) but I find it isn’t quite» (Larkin, «Foreword» An Unsuitable 

Attachment 7). Ter um emprego de relevância numa área que se aprecia deveria ser 

suficiente, mas no caso de Pym não o era. Ao citar a carta no prefácio, Larkin comenta: 

«For over ten years she had been a novelist: now, suddenly, she was not» (6-7). No 

artigo que escreveu, finalmente, em 1977, «The World of Barbara Pym», Larkin 

descreve os primeiros seis romances de Pym desta forma: «All six of Barbara Pym’s 

novels (published between 1950 and 1961) open on to this world from different angles: 

England in the 1950s, and the lives of youngish middle-class people, educated rather 

above the average and sometimes to a background of High Anglicanism, who find for 

the most part that the daily round, the common task, doesn’t quite furnish all they at any 

rate do ask» (240). Sendo uma caracterização das personagens dos romances de Pym, é 

também uma descrição adequada da própria Pym, cuja profissão como editora assistente 

da publicação do Instituto Africano Internacional, em Londres, não lhe era 

suficientemente satisfatória. 

Tanto Pym como Larkin mantiveram um emprego ao mesmo tempo que se 

dedicavam à escrita; Larkin foi bibliotecário na Biblioteca Brynmor Jones, na 

Universidade de Hull, a maior parte da sua vida e os poemas «Toads» e «Toads 

Revisited» são precisamente sobre esta questão de se ter um emprego. Nos dois poemas, 

a comparação entre pessoas que têm um trabalho e as que não o têm (e poderão por isso 

ocupar o seu tempo com outras actividades, como passear no parque), converge para 

uma menoração destas últimas relativamente às primeiras; não está em causa qualquer 

realização pessoal que o trabalho possa oferecer, mas o facto de ser o único elemento 

que impede Larkin de pertencer a um certo tipo de pessoas. Porém, é também o trabalho 

aquilo que o impede de conseguir alcançar um sucesso social, afectivo e económico 
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acima do vulgar (nos dois primeiros campos, é questionável se chega sequer a atingir 

esse grau): 

 

Why should I let the toad work 

    Squat on my life? 

Can’t I use my wit as a pitchfork 

    And drive the brute off? 

 

Six days of the week it soils 

    With its sickening poison—  

Just for paying a few bills! 

    That’s out of proportion. 

 

Lots of folk live on their wits: 

    Lecturers, lispers, 

Losers, loblolly-men, louts— 

    They don’t end as paupers; 

 

Lots of folk live up lanes 

    With fires in a bucket, 

Eat windfalls and tinned sardines—  

    They seem to like it. 

 

Their nippers have got bare feet, 

    Their unspeakable wives 

Are skinny as whippets—and yet 

    No one actually starves. 

 

Ah, were I courageous enough 

    To shout Stuff your pension! 

But I know, all too well, that’s the stuff 

    That dreams are made on: 

 

For something sufficiently toad-like 

    Squats in me, too; 

Its hunkers are heavy as hard luck, 
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    And cold as snow, 

 

And will never allow me to blarney 

    My way of getting 

The fame and the girl and the money 

    All at one sitting. 

 

I don’t say, one bodies the other 

    One’s spiritual truth; 

But I do say it’s hard to lose either, 

    When you have both. (Collected Poems 62-3)          

 

O trabalho em «Toads» não é apenas o trabalho das nove às cinco mas todo o 

tipo de trabalho remunerado commumente aceite pelas normas sociais; é o trabalho que 

tem obrigatoriamente de se ter para não se ser uma das pessoas que come sardinhas 

enlatadas ou os frutos maduros já caídos. É este trabalho que permite que as contas 

sejam pagas, mas também é este trabalho que dá azo a sonhos de uma maior liberdade. 

O preço a pagar pela garantia de uma reforma nos anos em que já não se é apto para o 

trabalho é precisamente passar os anos antecedentes sem a coragem de renunciar a uma 

segurança futura. Porém, trabalhar não é somente uma questão de segurança económica, 

é também uma propensão de carácter: na sétima e oitava estrofes, Larkin admite, 

respondendo à questão com que inicia o poema, que algo nele o impede de abandonar o 

trabalho, a mesma característica que o impede de conquistar desonestamente, através de 

bajulações, a fama, a rapariga e o dinheiro. A bajulação (ou a incapacidade de o fazer) 

na oitava estrofe está directamente relacionada com o «wit» referido na terceira estrofe 

do poema; o que poderia ser uma característica positiva adquire uma conotação negativa 

a partir do momento em que é associada a leitores universitários (são eles os 

«elucidadores profissionais»), pessoas com problemas de fala, pessoas inúteis ou 

simplesmente estúpidas: são estas as pessoas que bajulam outras de modo a conseguir a 
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fama, a rapariga e o dinheiro, ou o lugar de leitor universitário, por exemplo. O carácter 

de Larkin não lhe permite viver desse modo; o seu «wit» é a sua poesia, mas não é com 

ela que ele ganha a vida.  

«Toads» foi publicado em 1955 em The Less Deceived; em 1964, em The 

Whitsun Weddings, Larkin revisita o assunto:   

 

Walking around in the park 

Should feel better than work: 

The lake, the sunshine, 

The grass to lie on, 

 

Blurred playground noises 

Beyond black-stockinged nurses— 

Not a bad place to be. 

Yet it doesn’t suit me, 

 

Being one of the men 

You meet of an afternoon: 

Palsied old step-takers, 

Hare-eyed clerks with the jitters, 

 

Waxed-fleshed out-patients 

Still vague from accidents, 

And characters in long coats 

Deep in the litter-baskets— 

 

All dodging the toad work 

By being stupid or weak. 

Think of being them! 

Hearing the hours chime, 

 

Watching the bread delivered, 

The sun by clouds covered, 

The children going home; 
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Think of being them, 

 

Turning over their failures 

By some bed of lobelias, 

Nowhere to go but indoors, 

Nor friends but empty chairs—  

 

No, give me my in-tray, 

My loaf-haired secretary, 

My shall-I-keep-the-call-in-Sir: 

What else can I answer, 

 

When the lights come on at four 

At the end of another year? 

Give me your arm, old toad; 

Help me down Cemetery Road. (Collected Poems 89-90) 

 

Nove anos depois, as preocupações alteram-se; em «Toads Revisited» a pobreza 

continua presente (antes as pessoas que se aqueciam junto a fogueiras, agora as pessoas 

que vasculham caixotes de lixo), mas o foco agora é o passar do tempo, o 

envelhecimento e a proximidade da morte. O poema oferece inicialmente a ideia de 

passear no parque como algo apelativo, transformando-se rapidamente na ideia oposta 

através da descrição das pessoas que podem de facto fazê-lo: as pessoas desocupadas. 

Nesta categoria encontram-se as crianças e quem cuida delas, mas também, e 

principalmente, certos homens com quem Larkin recusa, e teme, identificar-se: homens 

paralisados, doentes mentais, vítimas de acidentes e homens pobres. Há um tom de 

acusação na quinta estrofe que sugere que a responsabilidade por aqueles homens se 

encontrarem em tal situação recai sobre eles próprios; por oposição, suspeita-se que, ao 

fazer tal acusação, Larkin acalenta a esperança de ser poupado a tais estados 

precisamente por ter um trabalho. A descrição que é feita desses homens que podem 

passear no parque é a de alguém imóvel que observa o dia a passar, contrastando com a 
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constante solicitação que é feita a quem trabalha. Os homens no parque são solitários de 

dia e no regresso a casa ao anoitecer; Larkin tem tarefas a realizar, correspondência à 

qual responder, telefonemas para atender e uma secretária que lhe faz companhia. 

Passear no parque é algo que a todo o custo deve ser evitado, porque só poderia 

significar ser-se velho, doente ou pobre, e o poema termina com o desejo de que se 

possa trabalhar até morrer, sem passar pelos estados intermédios de envelhecimento 

solitário, doença ou pobreza. Estes homens que Larkin descreve são também um 

sucedâneo de uma ideia de poeta, e de poesia: passar o dia a passear no parque, 

contemplando o que se passa para escrever sobre isso, é uma ideia generalizada sobre 

ser-se poeta. O que Larkin demonstra é que esta atitude aproxima-se da insanidade e 

que poesia não tem de, nem deve, ser insana; Larkin demonstra que poesia pode ser 

escrita por pessoas comuns, com um trabalho das nove às cinco, e que pode ser sobre 

essas mesmas pessoas.   

 Ao transcrever o excerto da carta em que Pym confessa que o seu trabalho de 

assistente editorial não lhe basta, Larkin faz uma afirmação entre parênteses rectos 

nessa mesma transcrição, «[which is what she was]», que poderia passar por mera 

informação para os leitores do prefácio a An Unsuitable Attachment, ao jeito de pequena 

nota biográfica, mas que é muito mais reveladora. A informação entre parênteses revela 

a importância que Larkin atribui ao trabalho e o lugar central que este ocupa na vida de 

uma pessoa; Pym era assistente editorial, era essa a sua profissão, tal como Larkin tinha 

a profissão de bibliotecário, era isso que ele era. Ter uma profissão para além de se 

escrever romances ou poemas é crucial para Larkin:  

 

But I was brought up to think you had to have a job, and write in your spare time, like 

Trollope. Then, when you started earning enough money by writing, you phase the job 

out. But in fact I was over fifty before I could have “lived by my writing”—and then only 
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because I had edited a big anthology—and by that time you think, Well, I might as well 

get my pension, since I’ve gone so far. («The Art of Poetry No. 30»)     

 

Primeiro há uma propensão de carácter para o trabalho, carácter que parece ser formado 

pela educação que se teve; depois, é demasiado tarde para o abandonar, não só por 

causa da reforma, mas porque a correspondência, os telefonemas e a secretária 

contribuem para afastar a presença cada vez mais próxima da morte. Ainda na mesma 

entrevista, Larkin diz que a escrita não lhe ocuparia mais de duas horas por dia; nesse 

caso, podemos pressupor que, não tendo um trabalho, parte do tempo seria ocupado 

«Turning over their failures / By some bed of lobelias», e é isso que Larkin pretende 

evitar: ter um trabalho é também uma questão de manter a sanidade. Trollope é 

novamente referido, não só enquanto exemplo de como se deve escrever, mas também 

de como se deve viver; as duas coisas não são separáveis, tal como na definição de 

literatura de Larkin não existe diferença entre forma e conteúdo: só deste modo o 

reconhecimento é possível. O modo como ocupamos os nossos dias é, para Larkin, o 

que nos define, e as duas últimas estrofes de «Mr Bleaney» (The Whitsun Weddings) são 

prova disso: 

 

But if he stood and watched the frigid wind 

Tousling the clouds, lay on the fusty bed 

Telling himself that this was home, and grinned, 

And shivered, without shaking off the dread 

 

That how we live measures our own nature, 

And at his age having no more to show 

Than one hired box should make him pretty sure 

He warranted no better, I don’t know. (Collected Poems 81) 
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Ao contrário de Mr. Bleaney, Larkin tem uma casa alugada, e não apenas um quarto, 

para mostrar. Tem ainda o seu tabuleiro cheio de correspondência à qual dar resposta, as 

pessoas que o solicitam através do telefone, e a sua secretária.  

Ainda sobre a questão de escrever e a impossibilidade de ganhar a vida apenas 

enquanto escritor, Larkin comenta: «The only thing that does strike me as odd, looking 

back, is that what society has been willing to pay me for is being a librarian» («The Art 

of Poetry No. 30»). Apesar de todos os títulos que lhe foram sendo conferidos ao longo 

da vida,23 sinais de reconhecimento do seu trabalho de poeta, foi o seu trabalho 

enquanto bibliotecário que o sustentou. Apesar de ter conquistado um público fiel com 

os seus romances, principalmente no que diz respeito aos frequentadores assíduos de 

bibliotecas, Barbara Pym era assistente editorial, e era por esse trabalho que era paga; 

daí o comentário de Larkin, «[which is what she was]». No entanto, e apesar de o verbo 

conjugado no pretérito perfeito ser uma referência directa à edição póstuma de An 

Unsuitable Attachment, ou seja, Pym foi porque já tinha morrido à data da escrita do 

prefácio e publicação do livro, na verdade este «foi» é também sintomático de uma 

mudança no modo como olhamos para Pym. A relação entre o que somos e o que 

fazemos é mediada, e medida, por um factor bastante simples como a remuneração: 

fazermos alguma coisa pela qual somos pagos implica que o que fazemos é útil e 

reconhecido pela sociedade em que nos integramos; é, aliás, um factor de integração. 

No prefácio a Required Writing, Larkin escreve logo no início: «(…) it is an unexpected 

consequence of becoming known as a writer that you are assumed to be competent to 

assess other writers» (11). A subtileza desta afirmação encontra-se na formulação 

                                                           
23 «His letterhead, P. A. Larkin, C.B.E., C.Lit., M.A., D.Lit., D.Litt., F.R.S.L., F.L.A., is indicative of the 

measure of worldly recognition his relatively small output has received. Indeed, he has been called the 

other English poet laureate (“even more loved and needed than the official one, John Betjeman,” 

according to Calvin Bedient in The New York Times Book Review). But Larkin transcends his 

Englishness, and is widely read on the Continent and in the United States». Nota introdutória do 

entrevistador de Larkin («The Art of Poetry No. 30»).  
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«known as a writer», que surge em vez da costumária «known writer». Ser-se 

conhecido como escritor é diferente de se ser um escritor conhecido, e na primeira 

formulação há a implicação de se ser outra coisa para além de escritor, como 

bibliotecário, ou assistente editorial. Poder-se-á dizer que Pym só foi reconhecida 

enquanto escritora depois do já mencionado artigo no The Times Literary Supplement 

em que Larkin e Lord David Cecil, biógrafo, historiador e académico de Oxford, se 

pronunciam a seu favor. Até aí, Pym era conhecida dos seus leitores; a partir daí, passou 

a ser reconhecida pela comunidade literária. Ser assistente editorial passou para segundo 

plano, passou a ser uma característica biográfica requalificada pela sua actividade 

enquanto escritora, tal como a actividade de Larkin enquanto bibliotecário foi 

requalificada pelo facto de ser poeta. 

 Da asserção de Larkin é ainda importante tentar perceber a razão de adjectivar 

como «inesperado» o facto de a posição de escritor reconhecido implicar ser chamado a 

avaliar a qualidade de outros escritores. Poderia colocar-se a hipótese de o espanto não 

derivar de, enquanto escritor, se julgar outros escritores, mas sim, num tom irónico, de 

só a partir do momento em que se é um escritor reconhecido poder ver ser tida em conta 

a sua opinião sobre os seus pares. No entanto, não parece ser apenas este o caso. O que 

a frase de Larkin implica é que ser-se escritor não garante a qualidade de se julgar 

outros escritores. Noutras profissões, praticar uma actividade envolve saber julgar o 

modo como outros praticam essa mesma actividade (um bom sapateiro será o melhor 

juiz do trabalho de um outro sapateiro); e saber julgar o trabalho dos praticantes da 

actividade em que nos inscrevemos deveria ser acompanhado de saber explicar esse 

mesmo trabalho. Larkin admite que não o consegue fazer: 
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Interviewer: Can you describe the genesis and working-out of a poem based upon an 

image that most people would simply pass by? (A clear road between neighbors, an 

ambulance in city traffic?) 

 

Larkin: If I could answer this sort of question, I’d be a professor rather than a librarian. 

And in any case, I shouldn’t want to. It’s a thing you don’t want to think about. It 

happens, or happened, and if it’s something to be grateful for, you’re grateful. 

I remember saying once, I can’t understand these chaps who go round American 

universities explaining how they write poems: it’s like going round explaining how you 

sleep with your wife. Whoever I was talking to said, They’d do that, too, if their agents 

could fix it. («The Art of Poetry No. 30») 

 

Adoptando a visão de Larkin, posições semelhantes à que Philip Roth ocupa ficam 

comprometidas, uma vez que Roth parece saber explicar como certos escritores fazem 

certas coisas. Quem sabe explicar o que faz ou o que os outros, enquanto escritores, 

fazem, são aqueles que usam o seu «wit», como os leitores universitários de «Toads»; 

isso é algo que Larkin não consegue fazer e, a consegui-lo, pelo que diz, optaria por não 

o fazer. Larkin está no grupo dos que trabalham e que escrevem, não dos que vivem 

somente da escrita e da explicação de como esta acontece. A analogia que é feita, 

dormir com a própria mulher, remete para explicar-se e, desse modo, tornar público 

aquilo que, para além de ser um acto privado, entra também na categoria de acto natural, 

normal, regular, no sentido em que é o procedimento usual entre pessoas que são marido 

e mulher – entra na categoria de acto são realizado por pessoas sãs e que, por isso, não 

necessita de explicação. Escrever é simultaneamente um acto privado e natural; explicá-

lo seria, por um lado, explicar o óbvio e, por outro, seria dar a conhecer a nossa 

intimidade a estranhos.  

 Para Larkin, actos sãos, como poemas sãos, não requerem explicação adicional, 

e ceder neste ponto seria colocá-lo a par dos «mad lads». Aquilo que ele escreve, tal 

como aquilo que ele vive, é pautado por uma sanidade mantida com base naquilo que 
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Larkin sabe poder suportar, uma sanidade preservada por aquilo que sabe fazer e, 

consequentemente, reconhecer. A última estrofe do poema «Self’s the Man» (The 

Whitsun Weddings) revela que as escolhas de Larkin são medidas por esta atenção à 

sanidade: 

 

Only I’m a better hand 

At knowing what I can stand 

Without them sending a van—  

Or I suppose I can. (Collected Poems 96) 

 

Enquanto poema que descreve a vida de um homem que escolheu ter mulher e filhos, 

«Self’s the Man» é acima de tudo a descrição de um estilo de vida que Larkin recusou 

(uma recusa que terá mais a ver com uma incapacidade do que com uma escolha 

propriamente dita); não ser casado é um modo de Larkin assumir os seus limites e 

funciona como um reforço daquilo que para ele se torna a sua única ligação a uma vida 

sã: o trabalho. Porém, esta sanidade não surge apenas enquanto referência directa à 

manutenção da sanidade mental, por oposição a ser-se internado numa instituição 

psiquiátrica, mas também à capacidade de reconhecer coisas como a natureza e o amor. 

A entrevista de Larkin à The Paris Review termina precisamente com o relato de uma 

situação por que passou: «Some time ago I agreed to help judge a poetry competition—

you know, the kind where they get about thirty-five thousand entries, and you look at 

the best few thousand. After a bit, I said, Where are all the love poems? And nature 

poems? And they said, Oh, we threw all those away. I expect they were the ones I 

should have liked». Coisas como o amor e a natureza serão, por princípio, reconhecíveis 

por todas as pessoas; logo, poemas de amor e poemas sobre a natureza não necessitarão 

de explicações: a forma (poesia) não altera as propriedades do conteúdo (o amor, a 

natureza). Parte deste argumento está também relacionado com o facto de conseguirmos 
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reconhecer coisas com as quais nos identificamos ou, mais simplesmente, coisas que 

conseguimos identificar.  

O reconhecimento de Pym por Larkin está relacionado com os temas que ambos 

tratam e com o tom que usam para falar sobre esses temas. Os esforços de Larkin para 

que Pym fosse novamente publicada e reconhecida revelam não só o quanto Larkin a 

tinha em conta, mas também revelam algo sobre ele próprio: «To some extent he felt 

able to do this [encouraging her, exploring his few literary contacts, taking a stand] 

because he did not regard her as competition; to some extent he did so because in 

praising her he was also defining his own qualities» (Motion 462). As qualidades que 

Larkin defendia serem atributo de Pym eram também as qualidades que ele queria que 

lhe fossem reconhecidas; apontando-a como merecedora de reconhecimento, estava 

também a identificar quais eram as suas próprias virtudes: «Although he was a much 

more varied and intense writer than her, he built his opportunities for surprising and 

diversifying himself on Pym-like qualities of good sense, clear vision and 

unostentatious elegance, all delivered with ‘the authority of sadness’» (Motion 481).  

 No mesmo volume onde está coligido o ensaio sobre Pym, Required Writing, há 

também um ensaio sobre Ian Fleming, «The Batman from Blades», em particular sobre 

os romances postumamente publicados, denominados «pseudo-Bond» (266), que 

pretendiam dar continuidade às aventuras do agente secreto. Mencionar que se lê Ian 

Fleming e escrever sobre o mesmo, a par de mencionar que se lê Pym e defendê-la 

publicamente, pode causar alguma estranheza. No entanto, esta atitude não resulta de 

um devaneio mas a ela estão subjacentes os mesmos princípios. Nesse ensaio sobre 

Fleming, Larkin escreve:  

 

As everyone knows, the Bond novels were an adroit blend of realism and extravagance, 

and both were necessary: the one helped us swallow the other. Because Sir Hugo Drax 
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had red hair, one ear larger than the other through plastic surgery, and wore a plain gold 

Patek Phillipe watch with a black leather strap, we accepted that his Moonraker rocket 

could blow London to bits. (Larkin, «The Batman from Blades» 266) 

 

O argumento de Larkin assenta no facto de que os filmes com James Bond, ao contrário 

dos livros escritos por Ian Fleming, não mantêm o equilíbrio entre realismo e 

extravagância: são só extravagância. Sendo só extravagância, equiparam-se às obras dos 

«mad lads»: sem referentes que possam ser identificados, e com os quais as pessoas se 

possam identificar, deixam de ser válidos para Larkin. O que ele preza e crê 

absolutamente necessário é que a presença de elementos extravagantes num romance, 

num filme, num poema, seja acompanhada pela presença de elementos reais: é a junção 

de ambos que resulta. A descrição de alguém com cabelo vermelho e orelhas 

assimétricas, por exemplo, exige a descrição de um relógio de ouro Patek Phillipe, com 

uma bracelete preta em pele: a excentricidade da personagem confere-lhe loucura 

suficiente para acreditarmos que será capaz de levar avante a destruição de uma cidade; 

mas possuir um Patek Phillipe é sinal de poder social e económico e, logo, sinal também 

de poder ter os meios de adquirir ou construir um engenho capaz de efectuar essa 

destruição. Dotar esta personagem grotesca da particularidade de usar um relógio Patek 

Phillipe é humanizá-la e torná-la credível: é conferir-lhe um elemento reconhecível, 

passível de identificação. Existem ainda outros argumentos que justificam a apreciação 

de Fleming por parte de Larkin:  

 

But what strikes one most about his books today is their unambiguous archaic decency. 

So far from being about orgies of sex and sadism, as some outraged academics protested 

at the time, the books are nostalgic excursions into pre-Carnaby Street values, Gilbert and 

Sullivan as opposed to the Beatles. England is always right, foreigners are always wrong 

(Fleming’s best villains are always foreign). Nobody, at least on our side, is a double 

agent, or has the remotest connection with Philby and Co. Girls are treated with kindness 

and consideration, lust coming a decorous third. Life’s virtues are courage and loyalty, 
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and its good things a traditional aristocracy of powerful cars, vintage wines, exclusive 

clubs, the old Times, the old five-pound note, the old Player’s packet. (Larkin, «The 

Batman from Blades» 267)  

 

Os livros de Fleming descrevem o mundo em que Larkin cresceu e com o qual se 

identifica, o mesmo mundo dos seus poemas, o mesmo mundo dos romances de Pym 

(um mundo com uma estrutura social aristocrata fechada, sem uma Carnaby Street 

povoada por pessoas que usam um certo estilo de roupa, ouvem um certo estilo de 

música e comportam-se de acordo com valores que Larkin não reconhece).  

Este novo mundo que surge em força nos anos sessenta é o responsável pela 

recusa de publicação do sétimo romance de Pym, e é isso que Larkin descreve em 

«Annus Mirabilis»: 

 

Sexual intercourse began 

In nineteen sixty-three 

(Which was rather late for me)— 

Between the end of the Chatterley ban 

And the Beatles’ first LP. 

 

Up till then there’d only been 

A sort of bargaining, 

A wrangle for a ring, 

A shame that started at sixteen 

And spread to everything. 

 

Then all at once the quarrel sank: 

Everyone felt the same, 

And every life became 

A brilliant breaking of the bank, 

A quite unlosable game. 

 

So life was never better than 

In nineteen sixty-three 
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(Though just too late for me)— 

Between the end of the Chatterley ban 

And the Beatles’ first LP. (Collected Poems 146) 

 

1963 foi precisamente o ano em que An Unsuitable Attachment foi terminado, enviado 

por Pym para a Jonathan Cape e recusado; o fim da censura a Lady Chatterley’s Lover, 

de D.H. Lawrence (levantada em 1960), foi o início da censura aos livros de Pym. Em 

1963, Larkin tinha 41 anos e Pym tinha 50; o mundo mudou, e eles não (se era 

demasiado tarde para Larkin, seria ainda mais tarde para Pym), e isso fez com que Pym 

deixasse de ser publicada. Como Larkin diz sobre os livros de Pym: «It is not a world 

likely to have held its own in the Swinging Sixties, and indeed did not: Lady 

Chatterley’s reign was not, regrettably, molested by the later unpublished novels» 

(Larkin, «The World of Barbara Pym» 244). Só em 1977 foi possível regressar a Pym; 

os anos sessenta foram implacáveis naquilo a que Larkin chama «o reinado de Lady 

Chatterley». É por isso que, em oposição a Pym, que aponta como a autora mais 

subvalorizada do século, Larkin indica uma obra de D.H. Lawrence, Women in Love, 

como a mais sobrevalorizada.24 O agon de Larkin não é com Lawrence, mas com aquilo 

que o levantamento da censura sobre Lady Chatterley’s Lover representa, ou seja, falar 

sobre um tipo de paraíso que antes não era possível descrever: «When I see a couple of 

kids / And guess he’s fucking her and she’s / Taking pills or wearing a diaphragm, / I 

know this is paradise».25 Não foi apenas a liberdade sexual que se tornou possível, mas 

também o manter conversas sobre essa mesma liberdade sexual.   

Tim Parks, num artigo para a The New York Review of Books intitulado «The 

Books We Talk About (and Those We Don’t)», defende que os livros têm uma função 

                                                           
24 «Overrated: D.H. Lawrence’s Women in Love. This is not intended to mean that I think Miss Pym a 

better novelist than Mr Lawrence, but Women in Love has always seemed to me the least readable of his 

novels: boring, turgid, mechanical, ugly, and dominated by the kind of deathly will-power that elsewhere 

Lawrence always attacked. I seem to remember that Middleton Murry felt the same way about it» 

(«Reputations revisited»). 
25 «High Windows» (Larkin, Collected Poems 129). 
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social e que essa função assenta na conversa que proporcionam. Para fundamentar este 

argumento, Parks explica como a publicação de livros em formato de folhetim promovia 

a conversa sobre esses mesmos livros, onde participavam leitores comuns, críticos e 

autores; uma vez que o formato implicava que a publicação de uma obra se estendesse 

ao longo de vários anos, a conversa era alimentada com a escrita de recensões, críticas, 

opiniões e até com outros autores a rescrever a obra em causa da maneira que 

acreditavam ser a mais correcta. Actualmente, com o aumento do número e da 

variedade de livros publicados, um livro em particular tornar-se objecto de uma 

conversa é um acto de puro acaso, que não se pode imputar às suas qualidades literárias 

ou à falta delas: 

 

One could list any number of novels—Hard Times, Uncle Tom’s Cabin, Native Son—that 

have provoked an intense level of public debate, usually because they combined a 

seductive plot with issues that mattered deeply to people in that particular time and place. 

A novel becomes a focus for such issues, provoking conversations perhaps only latent to 

that point, and these conversations then guarantee the work’s further success and the 

writer’s celebrity. Beyond a certain level of readability, however, the ultimate quality of 

the writing, or the “art” involved, is largely irrelevant, at least for this social function. A 

poorly written book, whether it be What is to be Done? by the nineteenth-century Russian 

intellectual Nikolay Chernyshevsky or E.L. James’s Fifty Shades of Grey, can stimulate 

intense general conversation far better than an extraordinary but taxing piece of writing—

Beckett’s Trilogy or Robert Walser’s Jakob von Gunten—or even a genre work, that, 

however popular, raises no underlying issues: Simenon’s Maigrets, Fleming’s Bond 

books, le Carré’s spy stories. (Parks) 

 

Os leitores fiéis de Pym, os frequentadores de bibliotecas públicas que continuaram a 

requisitar os seus livros durante os anos em que nenhum romance novo foi publicado, 

decerto que mantiveram a conversa, sobre os livros e sobre a autora, tal como Larkin o 

fez, recebendo e revendo os manuscritos dos romances que Pym continuava a escrever. 
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O que não era possível era, naquele momento em que An Unsuitable Attanchment se 

preparava para ser publicado, alargar o público que participava na conversa, e isso 

deveu-se à transformação que se deu no mundo. O que Larkin insinua ao reconhecer 

que Pym pertence à linhagem de Jane Austen é que Pym pertence a conversas em que o 

assunto é literatura. A publicação de mais um romance de Pym pode ter sido rejeitada 

em 1963 porque as conversas que interessavam debruçavam-se, agora manifesta e 

publicamente, sobre sexo e contraceptivos, e não sobre as relações entre as pessoas de 

uma paróquia do norte de Londres. Porém, em literatura, a conversa é mantida de outras 

formas, não apenas através de entrevistas a escritores, recensões às suas obras ou 

conversas entre leitores, mas também nas obras em si. A 30 de Julho de 1976, Pym 

escreve no seu diário: «What is the point of saying (as if for posterity) what Philip is 

like. He is so utterly what he is in his letters and poems. In the best, like “Faith 

Healing”, “Ambulances”. And even “Jake Balokowsky my biographer”».26 Mesmo sem 

este registo, mesmo se a amizade entre Larkin e Pym nunca se tivesse tornado pública, 

mesmo que não tivesse sido explicitado que Pym acreditava serem estes alguns dos 

melhores poemas de Larkin, haveria um modo de saber que uma conversa entre ambos 

estava a ter lugar; em Quartet in Autumn, Pym escreve: «‘Unreachable inside a room’ 

she may have been, yet there was no sense of that little room becoming an everywhere, 

in the fantasy of an earlier poet» (147). A citação entre aspas, grafada deste modo no 

próprio romance, é um verso do poema «Ambulances», de Larkin; a outra referência é 

ao poema «The Good-Morrow», de John Donne. Tratando-se de literatura, as mudanças 

que se verificam no mundo não implicam que uma conversa deixe de ter lugar; mesmo 

quando a conversa é mantida na obra, é possível identificá-la e identificar os seus 

                                                           
26 Entrada de diário de Barbara Pym (citada em Holt, Hazel, A Lot to Ask, apud Motion 450). 
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intervenientes: tecnicamente, é sempre possível reconhecer as referências que estão a 

ser indicadas. 

No discurso de anúncio do vencedor do Booker Prize de 1977, do qual foi 

presidente do júri, Larkin resume aquilo que a seu ver diferencia prosa e poesia:  

 

I think it is harder to write a good novel than a good poem. The poem, or the kind of 

poem we write nowadays, is a single emotional spear-point, a concentrated effect that is 

achieved by leaving everything out but the emotion itself. But the novel can’t do this. In 

the novel, the emotion has to be attached to a human being, and the human being has to 

be attached to a particular time and a particular place, and has to do with other human 

beings and be involved with them. I don’t think, in the last analysis, that the novelist and 

the poet are trying to do different things: they are both using language to say something 

about life in emotional rather than analytical terms. But whereas the poet relies on the 

intensity with which he can say it, the novelist relies on the persuasiveness with which he 

can show it. The poet says old age is sad; the novelist describes a group of old people. 

(Larkin, «The Booker Prize 1977» 95) 

 

Larkin escreve «Sad Steps», ou «Old Fools», enquanto Pym escreve Quartet in Autumn. 

Uma das distinções que Larkin faz entre poesia e prosa assenta no facto de a qualidade 

da última depender necessariamente da sua capacidade de mostrar o que se passa, 

enquanto a poesia pode apenas dizê-lo. A escolha do tema, a velhice, para comparar 

prosa e poesia não é coincidência: este discurso de Larkin é feito quando o romance de 

Pym tinha chegado à lista final de nomeados para o prémio, que acabaria por ser 

entregue a outro autor; Quartet in Autumn consiste na descrição de quatro pessoas na 

idade de reforma. De notar mais uma vez a capacidade de Larkin em reconhecer a 

qualidade técnica de Pym, por oposição àquilo que se traduz pela «aberração» técnica 

dos «mad lads»: apenas através do uso «normal» das palavras e da sintaxe é possível 

descrever experiências de modo reconhecível, como Larkin dissera em entrevista. A 

insanidade dos modernistas consiste em subverter esses princípios, que Larkin crê 
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essenciais, e tomá-los como virtude. Para Larkin, não há qualquer virtude nessa 

subversão, uma vez que para ele não existe virtude em coisas que não são reconhecíveis.  

Recuperando o que Parks afirma no final do excerto atrás citado, e 

contradizendo-o, as histórias de detectives e os romances de espionagem também 

levantam questões que podem ser objecto de conversa, pelo menos para Larkin. O 

interesse de Larkin por Fleming poderia ser considerado exótico e essa extravagância 

poderia ser transportada para Pym. No entanto, não há extravagância aqui: existem, sim, 

justificações técnicas e temáticas, que caracterizam tanto os autores em causa como 

aquele que chama a atenção para essas questões, ou seja, o próprio Larkin. Trazer 

autores como Pym ou Fleming para uma conversa sobre Trollope ou Austen é 

justificado pelas características que Larkin reconhece em cada um destes autores, e que 

aponta, apontando para si. Reconhecê-los como fazendo parte da mesma conversa não é 

apenas fazer algo por eles mas também fazer algo por si: justificar-se, colocar-se numa 

certa tradição e nomear os pressupostos da sua escrita.27 

Na pedra tumular de Larkin pode ler-se, para além do seu nome e das datas de 

nascimento e morte, a palavra «Writer». Foi Monica Jones, académica e sua 

companheira durante anos, quem escolheu o epitáfio; em conversa com Motion, Jones 

terá dito: «I think that’s right, don’t you? Writer, not poet. He wasn’t just a poet. He 

lived a writer’s life» (524). Ser denominado «poeta» no seu epitáfio teria implicações 

que Larkin não desejaria (as implicações presentes em «Toads» e «Toads Revisited»); 

ser denominado «escritor» parece uma descrição mais correcta para a vida que Larkin 

viveu. A recusa de Larkin em ver a escrita como um trabalho virá provavelmente da 

                                                           
27 O facto de Larkin colocar na mesma lista Trollope, Austen, Betjeman, Pym e Fleming é uma admissão 

de que estas pessoas possuem características semelhantes àquelas que ele reconhece nele próprio; neste 

sentido, ao lermos Larkin, há a hipótese de passarmos a ler as pessoas que fazem parte da sua lista 

(estando Larkin no centro, é a partir dele que a redescrição destas pessoas é feita, retrospectiva ou 

prospectivamente), e é desta autoridade que Arendt fala, uma autoridade que não depende de coacção ou 

persuasão. 
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ideia que tinha desde muito novo acerca do que significaria ser-se escritor, 

especificamente do que seria a vida de um escritor de romances, e que em nada se 

assemelha ao que Larkin chama de «toad work»: «When I was about twenty-three [I]… 

hoped I was going to lead that wonderful five-hundred-words-a-day-on-the-Riviera life 

that beckons us all like an ignis fatuus from the age of sixteen onwards».28 Esta é uma 

descrição que em nada corresponde à vida que Larkin viveu, e se a tomarmos como 

medida para essa mesma vida, então a escolha de Jones para o epitáfio de Larkin está 

errada. Motion aponta para a relação entre o ideal de escritor de Larkin e o poema «The 

Life with a Hole in it», indicando em particular os versos da segunda estrofe: 

 

When I throw back my head and howl 

People (women mostly) say 

But you’ve always done what you want, 

You always get your own way 

—A perfectly vile and foul 

Inversion of all that’s been. 

What the old ratbags mean 

Is I’ve never done what I don’t. 

  

So the shit in the shuttered château 

Who does his five hundred words 

Then parts out the rest of the day 

Between bathing and booze and birds 

Is far off as ever, but so 

Is that spectacled schoolteaching sod 

(Six kids, and the wife in the pod, 

And her parents coming to stay)… 

 

Life is an immobile, locked, 

Three-handed struggle between 

Your wants, the world’s for you, and (worse) 

                                                           
28 Carta de Philip Larkin a Barbara Pym, de 18 Novembro 1961 (apud Motion 442). 
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The unbeatable slow machine 

That brings what you’ll get. Blocked, 

They strain round a hollow stasis 

Of havings-to, fear, faces. 

Days sift down it constantly. Years. (Collected Poems 187) 

 

 

O décimo-nono verso resume toda a segunda estrofe: as ambições de Larkin enquanto 

jovem, o seu ideal de escritor agora visto à distância; as expectativas do mundo, uma 

carreira profissional mediana e uma vida sentimental convencional; a posição em que se 

encontra, igualmente distante das duas possibilidades descritas. A vida que acabou por 

ter é aquela que Larkin classifica como a «pior»; no entanto, foi essa vida que justificou 

a escrita de poemas, ensaios, cartas e dois romances. Foi essa vida que justificou a 

escolha de Jones para o seu epitáfio. 

Quando lhe é perguntado em entrevista se Jorge Luis Borges é o único 

contemporâneo digno de nota que, para além de poeta, também é bibliotecário, Larkin 

responde de forma quase indignada (e, para alguns, indignante): 

 

Interviewer: Is Jorge Luis Borges the only other contemporary poet of note who is also a 

librarian, by the way? Are you aware of any others? 

 

Larkin: Who is Jorge Luis Borges? The writer-librarian I like is Archibald MacLeish. 

You know, he was made Librarian of Congress in 1939, and on his first day they brought 

him some papers to sign, and he wouldn’t sign them until he understood what they were 

all about. When he did understand, he started making objections and countersuggestions. 

The upshot was that he reorganized the whole Library of Congress in five years simply by 

saying, I don’t understand and I don’t agree, and in wartime, too. Splendid man. («The 

Art of Poetry No. 30») 

 

A descrição que Larkin faz de MacLeish é reveladora na medida em que não há 

qualquer referência à sua escrita (MacLeish escreveu poesia, teatro e ensaios), mas 
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apenas ao seu trabalho enquanto bibliotecário. Larkin preocupa-se em caracterizar as 

qualidades profissionais de MacLeish e, mais uma vez, é dele próprio que está a falar: o 

trabalho que realizou ao longo da sua vida na Biblioteca Brynmor Jones é algo de que se 

pode orgulhar. Larkin é o «homem esplêndido»: «He chaired monthly library staff 

meetings, which discussed everything from major library matters to the provision of 

soap in the lavatories» (Motion 254). Este é o seu trabalho, o seu «toad work». O facto 

de «work» vir grafado em itálico no poema «Toads» poderá indicar, mais uma vez, a 

distinção que Larkin está empenhado em fazer entre trabalhar e escrever. Apesar de 

demorar anos a completar um único poema, apesar de os mesmos passarem por várias 

revisões, não é este o trabalho de Larkin: ele é bibliotecário. Também é isto que está 

implícito quando Larkin escreve que se tornou «conhecido enquanto escritor»: de facto, 

as suas qualidades de bibliotecário eram já reconhecidas. No entanto, a sua escrita 

requalificou tudo, inclusive a profissão pela qual lhe pagavam regularmente um salário, 

aquela que lhe ocupou a maior parte do tempo dos seus dias. Tal como aconteceu com 

Pym, que é uma escritora que também foi assistente editorial.  

Na conclusão ao ensaio sobre Pym, Larkin escreve: «(…) the sparkle they [the 

novels] had on first acquaintance has been succeeded by the deeper brilliance of 

established art; they are miniatures, perhaps, but will not diminish» (244). Esta 

descrição da obra de Pym é também uma descrição da obra de Larkin: ambas se 

tornaram «arte estabelecida», e classificá-las de «miniaturas» é uma alusão directa aos 

temas tratados (pessoas no norte de Londres; dias passados no escritório), inseparáveis 

das vidas vividas pelos seus autores. Tal como a conversa sobre Pym não terminou, a 

conversa sobre Larkin também não. Porém, esta conversa não é sobre aquilo que, no 

final do dia, e ao contrário do homem em «Self’s the Man», ambos teriam para mostrar: 

de um ponto de vista estrito, poderíamos dizer que as suas especialidades teriam que ver 
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com bibliotecas, no caso de Larkin, e com processos editoriais, no caso de Pym. Ambos 

poderiam explicar cada um desses assuntos, e até avaliar da qualidade dos mesmos 

quando executados por outrém. A conversa que tem lugar não é sobre aquilo em que 

ambos eram especialistas: essas especialidades são mencionadas (tal como o são os 

trabalhos servis que Carver desempenhou) porque se fala sobre as suas vidas, e as suas 

vidas foram vidas de escritores.  
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IV. Julian Barnes e Joyce Carol Oates 

 

Em 2008 Raymond Smith, o marido da escritora Joyce Carol Oates, morre; em 

2011, Oates publica A Widow’s Story: A Memoir, onde relata, maioritariamente sob a 

forma de entradas de diário, os seus primeiros doze meses de luto. No mesmo ano de 

2008, morre também Patricia Kavanagh, a mulher do escritor Julian Barnes. Em 2013, é 

editado Levels of Life, um livro em três partes em que a última é escrita sob a forma de 

ensaio e onde Barnes fala explicitamente sobre o seu sofrimento após a morte da 

mulher. Aquando da publicação do livro de Oates, é do conhecimento público um facto 

adicional: o segundo casamento de Oates. Na última entrada de diário do seu livro, 

datada de 30 de Agosto de 2008, são relatadas as circunstâncias em que Oates conhece 

aquele que viria a ser o seu segundo marido:   

 

And later that morning at the rear of the driveway: seeing one of the trash cans fallen onto 

its side, and the contents spilled out rudely onto the driveway—racoons, it must have 

been, scavenging for food scraps, or the possibility of food scraps; for, the previous night, 

my friend Ebet and I had hosted a dinner at my house, a small dinner for the Princeton 

philosopher Harry Frankfurt whose wife was out of town, and to this dinner had come a 

disjointed gathering of guests, individuals whose spouses were away at the end of August, 

or had abandoned them, or both; there were only six people, including me; and one of 

these guests was a stranger to me, a neuroscientist at Princeton University invited by 

Ebet; and I could not have guessed how, another time so purely by chance, as years ago in 

Madison, Winsconsin, it was purely chance that Ray had come to sit by me, my life 

would be altered—You must not forget it is a gift freely given you could not deserve. 

(Oates, A Widow’s Story: A Memoir 414-5) 
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A analogia entre este encontro e o momento em que conheceu o seu primeiro marido é 

explícita no que pretende descrever; não é, no entanto, suficiente para Barnes,29 que 

escreve a recensão ao livro de Oates na The New York Review of Books. Ele considera 

que Oates omite a existência do segundo casamento, e que essa omissão tem 

implicações:   

 

Her book ends with a chapter headed “The Widow’s Handbook,” which reads in its 

entirety: 

 

Of the widow’s countless death-duties there is really just one that matters: on the 

anniversary of her husband’s death the widow should think I kept myself alive. 

 

But if she is also thinking “I might be getting married in a few weeks’ time,” does this not 

change the nature of that statement? This isn’t a moral comment: Oates may quote 

Marianne Moore’s line that “the cure for loneliness is solitude,” but many people need to 

be married, and therefore, at times, remarried. However, some readers will feel they have 

a good case for breach of narrative promise. And what about all those perennials she 

planted? (Barnes, «For Sorrow There Is No Remedy») 

 

A insinuação de Barnes quanto ao que Oates poderia estar a pensar quando escreveu a 

que viria a ser a última página do seu livro é justificável: Oates casou pela segunda vez 

um ano e um mês após a morte de Raymond Smith; visto que a secção a que dá o nome 

de «A Widow’s Handbook» alude especificamente ao aniversário da morte de Smith, 

supor que Oates estaria também a pensar no seu segundo casamento, que ocorreria um 

mês depois, é razoável.  

 A acusação de «incumprimento de promessa narrativa» é preparada por Barnes 

ao longo da recensão através dos excertos que ele escolhe citar do livro de Oates. A 

menção às plantas perenes refere-se a um episódio relatado por Oates em que ela 

                                                           
29 «(…) her remarriage to a neuroscientist, whose existence is hinted at rather coyly on the last page» 

(Barnes, «For Sorrow There Is No Remedy»). 
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substitui as plantas anuais que Smith plantava no jardim por outras que não necessitem 

de tanto cuidado; no entanto, a referência às plantas perenes está também por outros 

passos citados por Barnes: «But he was “the first man in my life, the last man, the only 

man”»; «there is no purpose to a memoir, if it isn’t honest. As there is no purpose to a 

declaration of love, if it isn’t honest». Deste ponto de vista, há razões para considerar 

que a objecção de Barnes é de cariz técnico: Oates constrói uma narrativa com 

elementos que apontam para uma situação que não se verifica: ela não permanece só, 

como a citação que faz do passo de Marianne Moore parecia indicar.  

 Considerando que o incumprimento que Barnes aponta a Oates é um 

incumprimento técnico, há que atentar nas referências feitas ao longo da recensão e que 

apontam para este aspecto, começando desde logo pela comparação que Barnes faz 

entre Oates e Joan Didion: 

 

While both books are autobiographies, Didion is essayistic and concise, seeking external 

points of comparison, trying to set her case in some wider context. Oates is novelistic and 

expansive, switching between first and third persons, seeking (not with unfailing success) 

to objectify herself as “the widow”; and though she occasionally reaches for the 

handholds of Pascal, Nietzsche, Emily Dickinson, Richard Crashaw, and William Carlos 

Williams, she is mainly focused on the dark interiors, the psycho-chaos of grief. Each 

writer, in other words, is playing to her strenghts. (Barnes, «For Sorrow There Is No 

Remedy») 

 

Trazer Didion para uma conversa sobre o livro de Oates é justificável porque Didion 

também escreveu um livro sobre o primeiro ano após a morte do seu marido. O assunto 

a discutir não é apenas relativo ao tema, mas à forma como este é apresentado: o estilo 

de Oates é classificado como romanesco e expansivo, por oposição ao estilo ensaístico e 

conciso de Didion. Esta diferença é relevante porque nota que a cada estilo 

correspondem determinadas regras, e o argumento de Barnes é que Oates não cumpriu 
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essas regras. Admitindo que cada escritor cria as suas próprias regras, aspecto que se 

torna mais saliente quando se trata de relatar uma experiência de sofrimento,30 há no 

entanto uma regra que se sobrepõe a todas essas: escrever de acordo com as regras 

criadas. 

    A questão de Barnes não diz respeito ao modo como Oates descreve o 

sofrimento; relativamente a esse aspecto, o facto de Oates replicar no livro certas 

características de uma experiência de sofrimento é vista com aprovação, no sentido 

técnico:    

 

In some ways, autobiographical accounts of grief are unfalsifiable, and therefore 

unreviewable by any normal criteria. The book is repetitive? So is grief. The book is 

obsessive? So is grief. The book is at times incoherent? So is grief. Phrases like “Friends 

have been wonderful inviting me to their homes” are platitudes; but grief is filled with 

platitudes. (Barnes, «For Sorrow There Is No Remedy») 

 

Barnes assume que o relato de Oates é autobiográfico e, por isso, não pode ser avaliado 

segundo critérios de, por exemplo, originalidade e coerência. No entanto, o carácter 

autobiográfico do livro refere-se exclusivamente ao sofrimento, é a isso que Barnes se 

refere quando nota que um relato de sofrimento não é passível de ser julgado segundo 

critérios de verdadeiro ou falso; caso se tratasse de uma autobiografia comum, os factos 

seriam passíveis de verificação. Deste modo, é a capacidade de Oates replicar 

estilisticamente no seu livro a experiência que pretende relatar que Barnes adopta como 

critério. Esta opção está de acordo com a categoria em que colocou o livro de Oates: 

sendo romanesco e expansivo, as descrições repetitivas, obsessivas, incoerentes e banais 

são permitidas e aprovadas.  

                                                           
30 «You could argue that those writing about grief make their own literary terms more than most; but even 

so, in Oates’s case there is something unhappy in the omission» (Barnes, «For Sorrow There Is No 

Remedy»). 
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 Efectuar julgamentos sobre a qualidade técnica de Oates é assumir que a sua 

actividade (Barnes é escritor) e a sua vida (Barnes é, também, viúvo) o colocam numa 

posição privilegiada para o fazer. A analogia que Barnes sugere entre aluno e professor 

reflecte não só a posição de Oates, mas a sua própria posição: 

 

The chapter headed “Fury!” begins: 

 

Then suddenly, I am so angry. 

I am so very very angry, I am furious. 

I am sick with fury, like a wounded animal. 

 

If a creative writing student turned this in as part of a story, the professor might reach for 

her red pencil; but if that same professor is writing a stream-of-consciousness diary about 

grief, the paragraph becomes strangely validated. This is how it feels, and what is grief at 

times but a car crash of cliché? (Barnes, «For Sorrow There Is No Remedy») 

 

Esta analogia é uma concessão de autoridade de Barnes a Oates: Oates é escritora e, por 

isso, detém o conhecimento técnico necessário para que as suas opções estilísticas não 

passem por inexperiência ou desconhecimento. Ao nomear a escrita em corrente-de-

consciência, Barnes está a adicionar mais uma designação ao livro de Oates que 

contribuirá para a sua acusação final. Para além disso, com este exemplo específico, 

Barnes coloca-se na posição de validar não só a qualidade técnica de Oates mas também 

a descrição que ela faz de uma experiência de sofrimento. Isto é possível porque Barnes 

detém dois conhecimentos: ele é escritor e, por isso, tão tecnicamente qualificado 

quanto Oates; a somar a isso, ele também passou pela situação que Oates descreve no 

livro: a morte da pessoa com quem se é casado.   

 Estabelecer, neste caso específico, uma relação entre conhecimento técnico e 

conhecimento directo de uma dada experiência, indo no sentido de justificar a 
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capacidade de avaliação de Barnes no que diz respeito às qualidades técnicas e à 

adequação das descrições de Oates, é uma tentação que parece razoável. É, porém, uma 

hipótese rapidamente anulada se remetermos para o que Barnes revela em Levels of Life, 

onde refere que, no funeral da sua mulher, leu uma passagem de um livro que ele 

próprio tinha escrito cerca de trinta anos antes:  

 

I read this passage at her funeral, October snow on the ground, my left hand touching her 

coffin, my right hand holding open the book (which was dedicated to her). My fictional 

widower had a different life—and love—from mine, and quite a different widowing. But 

I had to suppress just a few words in one sentence, and was surprised at what I took to be 

my accuracy. Only later did novelist’s self-doubt set in: perhaps, rather than inventing the 

correct grief for my fictional character, I had merely been predicting my own probable 

feelings—an easier job. (Barnes, Levels of Life 115)   

 

Se Barnes admite que uma descrição de um tipo de sofrimento escrita trinta anos antes 

de experienciar em primeira mão esse mesmo sofrimento é correcta, então não há como 

considerar que o conhecimento directo por si só confere algum tipo de privilégio ou 

capacidade: experienciar algo não implica necessariamente que se consiga fazer a 

melhor descrição possível dessa mesma experiência; nem Barnes nem Oates são 

especialistas em viuvez por se terem tornado viúvos (a considerar-se esta qualificação, 

cada um é especialista na sua própria viuvez). O livro em causa é Flaubert’s Parrot 

(1984) e, na verdade, Barnes suprimiu à passagem em questão mais do que apenas 

algumas palavras. Cerca de três parágrafos foram elididos; a maior parte do que neles 

consta diz respeito a particularidades da personagem de Geoffrey Braithwaite, o viúvo 

ficcional mencionado, particularidades essas que não se adequariam a Barnes. O autor 

explica que esta desadequação prende-se com a diferença entre ambos (Barnes e 

Braithwaite) no que diz respeito à vida, ao amor e à viuvez e, ao contrário de descrições 

de sofrimento, estes são factos autobiográficos passíveis de verificação: Braithwaite é 
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um médico que, após a morte da mulher, que o traía, decide ir procurar o papagaio 

empalhado que Flaubert teria usado como inspiração para escrever o conto Un Coeur 

Simple. Há uma implicação importante a retirar da advertência que Barnes faz 

relativamente à diferença entre ele próprio e a personagem: a mesma descrição parece 

ser adequada a vidas diferentes.   

Para além de recordar partes de um diálogo com uma paciente sua aquando da 

morte do marido desta, Braithwaite, nos parágrafos que Barnes não leu, faz uma 

referência que se revela importante e diz respeito à linguagem adequada ao sofrimento: 

«You talk, and you find the language of bereavement foolishly inadequate. You seem to 

be talking about other people’s griefs. I loved her; we were happy; I miss her. She didn’t 

love me; we were unhappy; I miss her. There is a limited choice of prayers on offer: 

gabble the syllables» (Barnes, Flaubert’s Parrot 161). Em Levels of Life, Barnes 

também se refere à linguagem mais apropriada para descrever o sofrimento: «I did 

already know that only the old words would do: death, grief, sorrow, sadness, 

heartbreak. Nothing modernly evasive or medicalising» (71). A vida que Barnes cria 

para Braithwaite pode em nada assemelhar-se à sua, mas existem semelhanças na 

abordagem de ambos ao modo como o sofrimento pode ser descrito. A escolha limitada 

de orações que Braithwaite apresenta é análoga às palavras antigas discriminadas por 

Barnes, e é relevante que assim seja quando o próprio Barnes levanta a suspeita de se ter 

exposto mais em Flaubert’s Parrot do que esperaria.  

No entanto, não se trata apenas de uma preocupação com exposição pessoal, ou 

com uma putativa incapacidade imaginativa de criar personagens diferentes de si e 

atribuir-lhes atitudes adequadas ao carácter de cada uma. A preocupação de Barnes, ao 

contrário do que ele diz, não se restringe à sua actividade de escritor; trata-se de uma 

preocupação ética. Tratando-se do mesmo tipo de sofrimento no caso de Barnes e 
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Braithwaite, descrições semelhantes não seriam de estranhar; o que Barnes quer evitar é 

que o seu modo de vida possa ser comparado ao modo de vida de Braithwaite (a 

implicação mais extrema dessa comparação seria imputar à mulher de Barnes as 

características da mulher de Braithwaite). Como Barnes escreve em Levels of Life: «We 

grieve in character. That too seems obvious, but this is a time when nothing seems or 

feels obvious» (70). Esclarecer este ponto óbvio relativamente ao comportamento 

humano perante o sofrimento é absolutamente necessário para Barnes, uma vez que não 

é apenas o modo de sofrer que depende do carácter de cada um: também o modo de 

escrever, sobre o sofrimento ou qualquer outro assunto, está de acordo com o carácter 

de quem escreve.  

Em A Widow’s Story, Oates ensaia uma descrição do nome pelo qual é 

conhecida: 

 

At the University it is my task to impersonate “Joyce Carol Oates.” 

Strictly speaking, I am not impersonating this individual, since “Joyce Carol Oates” 

doesn’t exist, except as an author-identification. On the spines of books shelved in certain 

libraries and bookstores you will see OATES but this is a descriptive term, this is not a 

noun. 

This is not a person. This is not a life. 

A writing-life is not a life. (Oates, A Widow’s Story: A Memoir 170) 

 

Recuperando o argumento de Russell, falar de nomes próprios é falar de descrições; um 

nome próprio corresponde a uma descrição que depende de quem está a invocar esse 

nome. No caso de Oates, a descrição que ela faz do seu próprio nome enquanto escritora 

corresponde a um conjunto de características imputadas genericamente a um escritor (à 

semelhança das características imputadas a Roth por Scottoline): ela é professora 

universitária, participa em circuitos literários, é requisitada para dar palestras e 

entrevistas, e escreve. A diferença que Oates tenta estabelecer é entre o nome que figura 
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na lombada de cada um dos seus livros e o nome «Joyce Smith», o seu nome de casada, 

ao qual corresponderá uma descrição diferente: este é o nome pelo qual responde a 

pessoa encarregue dos assuntos burocráticos inerentes à morte do marido; esta é, 

segundo Oates, a pessoa que se encontra em sofrimento e é, também, a pessoa a quem, 

ao contrário de «Joyce Carol Oates», é atribuída uma vida. A designação «vida» neste 

contexto carece de descrição: a não-vida de «Joyce Carol Oates» está directamente 

relacionada com uma vida de escrita, e se a leitura de histórias pode ser semelhante a 

uma experiência vivida (tendo em conta os argumentos de Lubbock e O’Connor 

anteriormente apresentados), a escrita dessas mesmas histórias não é suficiente para 

descrever uma vida. Uma vida será, então, constituída pela descrição correspondente a 

«Joyce Smith». Oates está a tentar fazer a descrição mais adequada para a sua vida de 

escritora e a descrição mais adequada para a sua vida enquanto viúva, como se a partir 

do momento em que existissem duas descrições passassem a existir duas vidas, ou duas 

pessoas, o que levanta um problema relativamente à particularidade do livro em 

questão: sendo um livro de memórias, a que descrição pertence?  

Barnes sustenta a sua acusação de «incumprimento de promessa narrativa» com 

base em questões que se supõem técnicas: trata-se de um livro de memórias, Oates 

afirma que um livro de memórias deve ser honesto, o relato é realizado em forma de 

entradas de diário num estilo de corrente-de-consciência que pretende descrever os 

primeiros doze meses de viuvez. Barnes argumenta que todos estes pressupostos são 

quebrados na última secção do livro de Oates quando ela escreve que o único 

pensamento que uma viúva deve ter no aniversário da morte do seu marido é o de que 

sobreviveu; a alegação é a de que, nesse momento, Oates estaria também a pensar no 

seu segundo casamento, que ocorreria cerca de um mês depois e, ao omitir essa 

informação, infringe a regra imposta pelo estilo escolhido. São, ainda, apresentados 
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elementos ao longo do relato de Oates – as plantas perenes, a citação do passo de Moore 

– que apontam para uma direcção que não é prosseguida. Um mês depois da recensão de 

Barnes, Oates exerce o seu direito de resposta, no qual se pode ler: 

 

In retrospect I can see that I should have added something like an appendix, to bring my 

personal history up to date; yet—(I hope this doesn’t sound disingenuous!)—I would not 

have thought that my personal history in the aftermath of early widowhood was so very 

relevant to the subject. A Widow’s Story is perhaps 98 percent journal entries with only 

two or three conventionally composed chapters, to provide marital background; it was not 

meant to be an autobiographical work, which would include many, many developments in 

the memoirist’s life subsequent to the early experience of widowhood, but rather an 

intimately detailed account of the raw, early weeks and months of “widowhood”—so 

much of this time is derangement, wild (and pathetic) rationalizing, the constant 

challenge of “getting through a day”—in segments… (Oates, «‘A Widow’s Story.’ In 

response to: ‘For Sorrow There Is No Remedy’») 

 

Na recensão, Barnes tinha afirmado que tanto o livro de Oates como o livro de Didion 

eram autobiográficos. Oates diz explicitamente que o seu propósito não era o de 

escrever um relato autobiográfico e, ao definir a sua intenção (escrever um relato 

detalhado e intimista dos primeiros meses de viuvez, de forma segmentada), está a 

delimitar o âmbito, estilístico e cronológico, do livro. Deste modo, defende-se de não ter 

incluído a referência ao seu segundo casamento: o mesmo ocorreu depois do período de 

tempo a que o livro se refere.  

 Afirmar que não se trata de um relato autobiográfico quando o subtítulo do livro 

aponta para isso requer um esclarecimento acerca de como Oates define «memoir»:  

 

A memoir is most helpful when it focuses upon immediate experience, not a clinical, 

subsequent summation from what would be the “future” of the individual in the throes of 

an unpredictable and uncontrollable experience; certainly another memoir might focus 

upon the recovery and the (temporary?) “after-life.” It is not a charge against grief that it 



 

 
83 

can’t last as pure, raw grief for very long—as one who is tortured, but survives, has not 

been less tortured because she has survived. To elide the two experiences would violate 

the actual, literal, “existential” experience of having had cancer, for instance, for the 

ontological predicament of not-knowing-the-future is inextricable from the experience 

itself. If one knew beforehand that she would be cancer-free within a year, that would 

yield a very different sort of perspective. (Oates, «In response to: ‘For Sorrow There Is 

No Remedy’») 

 

Como Barnes já deixara claro na recensão, Oates consegue ser bem-sucedida na 

descrição que faz do seu sofrimento, focando-se na sua experiência imediata desse 

mesmo sofrimento. Oates está a usar «memoir» não para factos autobiográficos, mas 

para a descrição de experiências de sofrimento, as mesmas que Barnes admite não 

serem comprováveis. Neste sentido, no momento em que plantou as plantas perenes e 

no momento em que citou o passo de Moore, Oates estava a ser fiel à sua experiência 

(ela não sabia de antemão que iria conhecer uma pessoa com quem viria a casar), o que 

torna a sua descrição honesta. O que poderia ser considerado desonesto, em sentido 

técnico, seria fazer uma descrição de algo que já não pertencia àquela história. A partir 

do momento em que Oates casa pela segunda vez, a condição que pretendia descrever 

deixa de existir: Oates deixa de ser viúva. O que consta do guia para a viúva já não se 

aplica a Oates: ela deixou de sobreviver para passar a viver de novo, e as descrições 

dessa experiência são diferentes e pertencem a uma outra história. A defesa de Oates 

apresenta, no entanto, uma brecha: na sua resposta à recensão de Barnes, ela considera a 

hipótese de adicionar um anexo a edições futuras do livro, do qual constasse a 

informação do seu segundo casamento.  

 O uso do passo de Marianne Moore é central na acusação de Barnes a Oates, e é 

a chave para se perceber a natureza desta crítica. Quando Oates cita Moore no seu livro, 

fá-lo num contexto que confere ao passo conotações diferentes daquelas que Barnes lhe 

irá imputar:   
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For when Ray was alive, even when he wasn’t with me I was never alone; now that Ray 

is gone, even when I am with other people, a crowd of other people, I am never not-alone. 

The cure for loneliness is solitude—as Marianne Moore has said. But how frightening 

solitude seems to me, now! (Oates, A Widow’s Story: A Memoir 236) 

 

A cura para a solidão de Oates não passa, no momento em que cita Moore, por ficar só. 

Ao longo de A Widow’s Story, são transcritas várias mensagens de correio electrónico 

trocadas com amigos seus; Oates considera até pedir a um deles para cuidar de si, 

mantendo-a viva durante um ano mediante pagamento pelos serviços prestados; são 

também referidos vários jantares que organiza em sua casa, para além da aceitação das 

solicitações que lhe são feitas para continuar a comparecer a sessões de divulgação dos 

seus livros. Não é do carácter de Oates ficar sozinha; é segundo este carácter que, na 

recensão que escreve a Levels of Life, Oates comenta o uso que Barnes faz do passo de 

Moore a par da referência ao apoio que outras pessoas lhe terão, ou não, dado:     

 

Barnes quotes with approval Marianne Moore’s gnomic remark: “The cure for loneliness 

is solitude”. He says little in these pages about the roles of others—relatives, friends and 

acquaintances—to help alleviate grief. Perhaps, in his case, these have been of minimal 

help. The Silent Ones are the more reprehensible in his eyes for not aiding in the recall of 

the deceased wife, yet they are precious as a means of “corroboration”: “You need them 

to tell you that what you once were—the two of you—was seen. Not just known from 

within”. (Oates, «Julian Barnes and the work of grief») 

 

Quando Oates cita Moore, ela está a descrever a experiência imediata do sofrimento 

pelo qual está a passar, e o passo surge como uma ameaça à qual ela deseja escapar; 

quando Barnes cita Moore, o passo é uma justificação da sua posição:  
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There is a German word, Sehnsucht, which has no English equivalent; it means ‘the 

longing for something’. It has Romantic and mystical connotations; C.S. Lewis defined it 

as the ‘inconsolable longing’ in the human heart for ‘we know not what’. It seems rather 

German to specify the unspecifiable. The longing for something—or, in our case, for 

someone. Sehnsucht describes the first kind of loneliness. But the second kind comes 

from the opposite condition: the absence of a very specific someone. Not so much 

loneliness as her-lessness. It is this specificity which incites consoling plans with the 

warm bath and the Japanese carving knife. And though I am now equipped with a firm 

argument against suicide, the temptation remains: if I cannot hack it without her, I will 

hack at myself instead. But now, at least, I am more aware of wise voices to call on. ‘The 

cure for loneliness is solitude,’ Marianne Moore advises. While Peter Grimes (if not in all 

respects a role model) sings: ‘I live alone. The habit grows.’ There is a balance to such 

words, a comforting harmony. (Barnes, Levels of Life 112-3)  

 

Moore é uma voz sábia à qual recorrer porque o passo citado é a descrição mais 

adequada ao sofrimento de Barnes, é uma descrição que corresponde ao seu carácter. 

Citar Moore num livro em que descreve o seu luto, sabendo que Oates também 

citou Moore num livro da mesma natureza é o modo de Barnes corrigir Oates. Esta 

correcção é de natureza técnica mas não se refere apenas a questões de literatura: Barnes 

entende que o passo de Moore não se adequa ao sofrimento de Oates, não sendo uma 

descrição apropriada para o que Oates está a relatar. Neste sentido, Barnes está a 

apontar a Oates um erro de interpretação no uso de uma citação; no entanto, ao fazê-lo, 

está a aumentar o alcance do livro de Oates e do que nele consta: o que passa a estar sob 

julgamento é o carácter, e a vida, da escritora, e as descrições mais adequadas a essa 

vida. Oates abre espaço para que isto possa ser feito quando considera escrever um 

anexo que «actualizasse» os acontecimentos que tiveram lugar na sua vida após o 

primeiro ano de luto pela morte do seu marido, anulando deste modo qualquer 

delimitação narrativa e contrariando a sua afirmação de que o livro não pretendia ser 

autobiográfico.  
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Quando Oates escreve que «uma vida de escrita não é uma vida» refere-se ao 

facto de serem livros os únicos eventos que resultam dessa vida, tudo o resto são 

experiências que, como o sofrimento, não são passíveis de verificação, de um 

julgamento de verdadeiro ou falso. Uma vida, para Oates, é constituída por factos 

comprováveis. Para Barnes, aquilo que Oates escreve em A Widow’s Story tem 

implicações, na medida em que tem de haver uma adequação entre as descrições que se 

fazem e o carácter de quem faz essas mesmas descrições: há coisas que certas pessoas 

não podem dizer. Apesar de ambos estarem a descrever um tipo de sofrimento similar, 

causado pela morte do cônjuge, cada um sofre, e escreve, de acordo com o seu carácter, 

e a luta pelo direito a usar o passo de Moore é uma luta pela melhor descrição possível 

desse mesmo carácter: tal como em relação a Braithwaite, Barnes não admite que um 

mesmo passo descreva de forma adequada dois carácteres tão diferentes. A implicação 

disso seria que ele e Oates teriam o mesmo modo de vida, e isso não se verifica: 

passados cinco anos após a morte da mulher, ele continua só. 

Barnes faz questão de deixar claro que o seu comentário ao segundo casamento 

de Oates não é de natureza moral; atribuir-lhe uma dimensão estritamente técnica com 

base no argumento de que, ao omitir esse facto, Oates incorre num «incumprimento de 

promessa narrativa» pode ser considerado redutor. No entanto, o que está em causa é a 

definição de «narrativa»: quando Barnes escreve «narrativa», nesta recensão, a 

referência não é apenas ao que se passa no livro de Oates; a referência é a uma vida. A 

promessa não é quebrada no livro, mas na vida de Oates, porque só tendo como 

referência essa vida é possível efectuar um julgamento sobre a inadequação das 

descrições que constam do livro. Barnes reclama o direito a usar o passo de Moore 

porque ele vive o que o passo de Moore descreve, e Oates não. Oates, apesar de ter 

aberto a possibilidade de A Widow’s Story ser um relato autobiográfico na sua resposta à 
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crítica de Barnes, age como se uma cisão entre escrita e vida fosse possível: o seu livro 

pertence à descrição de «Joyce Carol Oates». Barnes não concebe uma separação deste 

tipo neste caso particular e apontar um erro à descrição de Oates é justificar a descrição 

da sua própria vida.  
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